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Förord 

Det svenska järnvägsnätet är till stor del byggt under en period kring förra sekelskiftet, men tåg-

laster och hastigheter har ökats successivt. Nu uppgraderas banorna efterhand för att klara ännu 

högre axellaster, linjelaster och hastigheter. Dessutom åtgärdas kapacitetsbrister genom att enkel-

spår byggs om till dubbelspår eller att mötesspår anläggs. Utförda bärighetsåtgärder består främst 

av förstärkning av banornas bank- och totalstabilitet samt spår- och slipersbyte och spårballast-

åtgärder. Åtgärder i underbyggnaden är mindre vanliga eftersom de kräver avstängning av järn-

vägstrafiken under en längre period. 

Under perioden 2015–2018 utfördes demonstrationsprojektet ”Förbättring av bärighet hos 

befintliga järnvägsanläggningar”1 på uppdrag av Trafikverket. Delar av FUD-projektets resultat 

implementeras genom denna vägledning.  

I FUD-projektets rapport konstateras att banunderbyggnaden har mycket stor inverkan på 

funktionen hos spåranläggningen. Det gäller både spårlägesfel, tjällyftning, anrikning av fin-

material (”skvättställen”) och risk för lokala skjuvbrott. Det äldre järnvägsnätet har många sträckor 

där materialet i underbyggnaden i hög grad påverkas av extrem nederbörd och tjällossning samt av 

dålig funktion hos diken, dräneringar och trummor. Det gör att behovet av bärighetsförbättring 

ökar i takt med att anläggningen ska klimatanpassas. 

Banunderbyggnadens materialegenskaper och tjocklek är den viktigaste informationen när 

befintliga banors bärighet ska höjas. Bristen på data från gamla banor gör dock att det krävs god 

järnvägsgeoteknisk erfarenhet för att utvärdera underlag, identifiera åtgärdssträckor och välja 

lämpliga åtgärder. FUD-rapporten betonar att det handlar om att göra praktiska ingenjörsmässiga 

bedömningar, baserade på ett ofullständigt underlag, snarare än om att verifiera strikta krav.   

Vägledningen vänder sig till projektörer och projektledare som arbetar med att rusta upp och 

underhålla befintlig järnväg. Den ger rekommendationer om hur en bärighetsutredning samt 

projektering och utförande av bärighetsförbättring av befintlig bana bör genomföras. Exempel är 

hämtade från FUD-projektets åtgärder på sträckan mellan Frövi och Ställdalen. 

 

                                                             
1 Dehlbom B, Håkansson S & Berggren E. 2018. Förbättring av bärighet hos befintliga järnvägsanläggningar – 
Teori och praktik. 
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1 Inledning 

Denna vägledning ger underlag för att handla upp utredning och projektering av bärighets-

förbättrande åtgärder hos befintliga järnvägar. I vägledningen används begreppet bärighet 

som en beskrivning av konstruktionens styvhet. Brist på bärighet definieras som oönskade 

deformationer som uppstår i bankropp och undergrund på grund av tåglast.  

Bärighetsförbättrande åtgärder kan utföras i separata projekt, utan att spår-, kontaktlednings- och 

signalanläggningar uppgraderas, men kostnaderna minskar om alla trafikstörande åtgärder 

samordnas. Därför bör en bärighetsutredning utföras i samband med projektering av spårbyte. 

Då hinner nödvändiga åtgärder upphandlas så att de kan utföras samtidigt med spårbytet under 

tiden spåret är avstängt. Resultatet kan lämpligen redovisas i Mark PM inför AKJ 

(Anläggningsspecifika Krav Järnväg).  

Observera att bärighetsförbättring alltid inkluderar avvattningsåtgärder, dvs. åtgärder som 

avser befintliga trummor med inlopps- och utloppsdiken, bandiken och dräneringar. 

Kapitel 2 i vägledningen rekommenderar lämpliga konstruktionstekniska principer för 

bärighetsförbättring. Det beskriver även bakgrund och motiv till principerna.  

Kapitel 3 innehåller själva vägledningen och beskriver nedanstående stegvisa arbetsgång: 

1. Inventera befintlig information, gör förberedande mätarbeten och samredovisa. 

2. Ta fram kravspecifikation för bärighet. 

3. Analysera underlag för bärighetsåtgärder. 

4. Gör geotekniska fält- och laboratorieundersökningar och komplettera samredovisningen med 

de nya resultaten. 

5. Gör en sammanvägd värdering av underlag och ge förslag på bärighetsåtgärder. Värdera 

behovet av stabilitetsåtgärder med anledning av föreslagna bärighetsåtgärder. 

6. Inventera underlag för projektering samt förutsättningar för åtgärder.  

7. Projektera åtgärder (geoteknik, mark, avvattning, byggvägar etc.). Justera åtgärderna och sam-

ordna med hänsyn till övriga förutsättningar (spår, el, signal, ekonomi, tid till förfogande, 

markåtkomst etc.). 

8. Ta fram förfrågningsunderlag och bygghandling enligt AMA Anläggning2. 

9. Korrigera åtgärder under byggskedet i samråd mellan geotekniker, beställarens byggledare, 

entreprenörens arbetsledare och övriga projektörer. 

10. Dokumentera och följ upp utförda åtgärder. 

Kapitel 4 beskriver kortfattat vilken information som kan hämtas från Trafikverkets databaser 

och övriga informationskällor.  

Kapitel 5 innehåller referenser och fördjupningslitteratur, bl.a. den forskningsrapport som 

ligger till grund för vägledningen: Förbättring av bärighet hos befintliga järnvägsanläggningar – 

Teori och praktik, av Björn Dehlbom, Stefan Håkansson & Eric Berggren.  

                                                             
2 AMA Anläggning 20. Svensk Byggtjänst, 2020. 
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I Figur 1-1 visas den principiella uppbyggnaden av en bankropp med vedertagna järnvägstekniska 

benämningar. Den visar uppbyggnaden av en ny järnvägsskärning och järnvägsbank enligt dagens 

regelverk. I befintliga järnvägar som byggdes under 1800-talet och början av 1900-talet finns ofta 

bara ett tunt lager med underballast av sämre kvalitet.  

 

 
Figur 1-1  Järnvägstekniska benämningar – skärning och bank.3 

 

Bristfällig bärighet hör oftast ihop med för tunn underballast på lös jord eller bristfällig avvattning 

och dränering. En annan vanlig orsak är styvhetsvariationer längs spåret, som kan uppstå vid 

passage över trummor eller vid övergång mellan bank på lös jord och bro.  

I ett bärighetsförbättringsprojekt handlar det inte om att hjälpligt lappa och laga utan om att 

säkerställa att banan uppfyller dagens och morgondagens krav på bärighet och rimligt underhåll 

över längre tid. De viktigaste kraven som så långt möjligt ska uppfyllas blir då:  

• 0,5 m spårballast av bra material (makadamballast). 

• Bra bärighet i underbyggnaden ned till 1,3 m under RUK, vilket innebär 0,8 m underballast 

som uppfyller krav enligt AMA Anläggning, DCH.15.  

• Inga lösa jordar inom frostfritt djup.  

• Små eller inga tjällyft.  

• Att banans normalsektion uppfyller minimikraven på bankbredd och släntlutningar enligt 

Typsektioner för banan3.  

• Avvattning ner till minst 1,6 m under RUK (1,3 + 0,3 m). 

Bärighetsåtgärder utförs normalt ned till ca 1–3 m djup under RUK. Det innebär att arbetena till 

större delen kräver att spåret är avstängt under en viss tid. För att åtgärder ska vara möjliga med 

hänsyn till ekonomi och avstängning av spår kan de utföras etappvis under flera år.  

  

                                                             
3 Baserat på figurer i Typsektioner för banan, TDOK 2015:0198. 

https://trvdokument.trafikverket.se/Versioner.aspx?spid=5613&dokumentId=TDOK%202015%3a0198
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2 Principer vid förbättring av bärighet hos befintliga 
järnvägsanläggningar  

Vid bärighetsförbättring handlar det inte om strikta krav som ska verifieras utan snarare om 

praktiska bedömningar baserade på ett ofta ofullständigt underlag. Bedömningarna omfattar: 

1. Rälsnedböjning (avsnitt 2.1) 

2. Tjällyftning och tjällossning (avsnitt 2.2) 

3. Ballastlager, banunderbyggnad och undergrund (avsnitt 2.3) 

4. Vatteninnehåll i bankropp (avsnitt 2.4 och 2.5) 

Eftersom olika undersökningar och bedömningar kan ge olika resultat kan dessa vanligen inte 

användas var för sig. All information måste värderas och vägas samman för att nödvändiga 

åtgärder ska kunna identifieras. Dessutom måste hänsyn tas till de praktiska och ekonomiska 

förutsättningarna och tidsaspekterna för planerade arbeten i spår.  

2.1 Rälsnedböjning  

Här definieras bärigheten såsom den största rälsnedböjningen i en enstaka punkt (mm) och den 

största rälsnedböjningsförändringen längs spåret (mm/meter spår). 

Riktvärden 

• Riktvärdet för rälsnedböjningen i en enstaka punkt ligger i intervallet 0,5–3 mm, vid mätning 

med metod ETL4  

• Riktvärdet för rälsnedböjningsförändringen per spårmeter är högst 0,05 mm, vid mätning 

med metod ETL 

Kravnivå väljs med hänsyn till banans ackumulerade bruttotonnage (miljoner bruttoton per år, 

MGT), största axellast (stax), största tillåtna vikt per meter (stvm) och största tillåtna hastighet 

(sth). Det betyder att rälsnedböjningen bör vara mindre ju större belastningar banan utsätts för. 

När mätresultat från rälsnedböjningsmätning ska värderas måste hänsyn även tas till tidsut-

vecklingen av vertikala och horisontella spårlägesfel i aktuell punkt samt till påverkan från 

klimatlaster (nederbörd och tjällossning) för aktuell banunderbyggnad.  

Bakgrund och motiv till riktvärdena 

Nuvarande krav på dynamisk spårstyvhet för nybyggda banor motsvarar 1–2 mm rälsnedböjning 

för ett tåg med 13 tons axellast och 2–4 mm för ett tåg med 25 tons axellast (anges i Banöverbygg-

nad – Spårsystem5). Verkliga nedböjningar vid nybyggda spår och tågpassage från persontåg var 

0,3–1,25 mm på de sträckor som studerades i Eurobalt II-projektet6. Esveld7 anger att nedböj-

ningen inte bör överstiga 3 mm för 25 tons axellast, dock maximalt 5 mm med hänsyn till 

nedbrytning av spårkonstruktionen. För nybyggda spår har nedböjningen orsakad av deforma-

tioner hos mellanlägg och makadamballast uppmätts variera mellan ca 0,5 och 1 mm. 

                                                             
4 Vid 13 tons belastning mätt med mätvagn IMV 200 och mätsystemet EBER Track Lab (ETL). 
5 TRVINFRA-00012 version 3.0, Krav Banöverbyggnad – Spårsystem, Trafikverket. 
6 Cleon L-M. 2000. Final report, Technical part, Eurobalt II, 7S/001127/E1/DC. 
7 Esveld C. 2015. Modern railway track, Version 3.8, MRT Productions. 
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Befintliga banor trafikeras normalt av persontåg och godståg med olika axellaster, metervikter 

och maxhastigheter. Det är orimligt om kravet på rälsnedböjning skulle variera med maximal 

axellast för godståg och axellast för persontåg. Kravet bör istället relateras till den mätmetod som 

finns att tillgå, dvs. mätning med mätvagn IMV 200 (ETL-metoden).  

Vid upprustning av en befintlig bana bör man ha en pragmatisk inställning och anpassa kraven till 

banans förutsättningar och de ekonomiska förutsättningarna för bärighetsåtgärderna. Ett rimligt 

intervall bör därför vara 0,5–3 mm rälsnedböjning vid 13 tons belastning mätt med IMV200/ETL. 

Maximalt tillåten rälsnedböjning väljs för varje bana eller projekt och anpassas till banans trafike-

ring (stax, stvm, sth och MGT). Det innebär att för högre axellast, högre metervikt, högre hastighet 

och högre ackumulerat bruttotonnage bör en lägre tillåten rälsnedböjning väljas.  

Vid upprustning av banor på grund av bärighetsbrister är det egentligen inte den totala nedböj-

ningen i en punkt som är viktigast. Det är istället stora skillnader i rälsnedböjning (dvs. 

spårstyvhet) på en kort sträcka som ofta orsakar återkommande spårlägesfel. För att komma 

tillrätta med problematiken är det därför viktigt att åtgärda hela sträckan med låg styvhet, och inte 

bara åtgärda styvhetsskillnader i en viss punkt, för då kan felet flyttas från en punkt till en annan.  

Enligt Trafikverkets kravdokument Banöverbyggnad – Spårsystem8Fel! Bokmärket är inte definierat. k

rävs en viss längd på övergångszonen mellan olika spårstyvheter och den är kopplad till 

tåghastigheten. Med vanliga hastigheter för persontrafik på ballasterat spår blir längden för en 

övergångszon ca 20–35 m. Med en rimlig nedböjningsskillnad på 1–1,5 mm på spårlängden 20–35 

m blir då riktvärdet för rälsnedböjningsförändring 0,05 mm/m spår.  

När en rälsnedböjningsskillnad värderas ska hänsyn tas till dokumenterade spårlägesfel, dvs. 

storleken på felet och hur fort det ökar efter en spårriktning. I Figur 2-1 visar det övre diagrammet 

exempel på rälsnedböjning mätt med ETL-metoden vid två tidpunkter. Det nedre diagrammet visar 

nedböjningens förändring (gradient) längs med spåret. Läs mer i Dehlbom m.fl. (2018) avsnitt 5.1.1.  

 

Figur 2-1  Exempel på resultat och utvärdering av nedböjningsmätning med mätvagn IMV 200 och mätsystemet ETL. 

                                                             
8 TRVINFRA-00012 version 2.0, Krav Banöverbyggnad – Spårsystem, Trafikverket. 
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2.2 Tjällyftning och tjällossning 

Riktvärden 

För befintliga banor är målsättningen att jorden inom frostdjupet bör vara av tjälfarlighetsklass 1, 

dvs. icke tjällyftande (Tabell 2-1). Frostdjupet definieras här som underballastens totala tjocklek 

enligt Figur 2-2a. 

Tabell 2-1  Indelning av berg och jord i materialtyper och tjälfarlighetsklasser. (efter tabell DC/1, AMA Anläggning 20) 

Material-
typ 

Bergtyp 
 

Kulkvarns- 
värdea 

Finmaterial-
haltb 

(viktprocent) 

Lerhaltc 

(viktprocent) 

Halt 
organisk 

jordd 

(viktprocent) Exempel på jordarter 

Tjäl-
farlighets- 

klasse 

1 

Bergtyp 1 ≤ 18 

< 10 

 

≤ 2 

Glimmerfattig granit eller 

gnejs 

1 

Bergtyp 2 19–30 

Bergarter med dålig 

slitstyrka, t.ex. homogen 

kalksten 

2 

Block- och 

stenjordarter. 

Grovkorniga 

jordarter 

 

≤ 15 

 

≤ 2 

Block, sten.  

Grus, sand, sandigt grus, 

grusig sand, grusmorän, 

sandmorän 

1 

3A Bergtyp 3 > 30 ≤ 30  ≤ 2 
Inte klassificerat 

bergmaterial 
2 

3B 
Blandkorniga 

jordarter 

 
16–30 

 
≤ 2 

Lerig eller siltig sand, 

lerigt eller siltigt grus, 

lerig sandmorän, siltig 

grusmorän, siltig morän 

2 

4A Blandkorniga 

jordarter 

 31–40  ≤ 2 3 

4B Finkorniga 

jordarter 

 > 40 > 40 ≤ 2 Lera, lermorän 3 

5A 
Finkorniga 

jordarter 

 
> 40 ≤ 40 ≤ 2 

Silt, lerig silt, siltig lera, 

siltmorän, siltig lermorän 
4 

5B Mineraljordarter 

med organiskt 

innehåll 

   3-6 Gyttjig lera, dyig silt 4 

6A Organiska, 

mineraliska 

jordarter 

   7–20 Lerig gyttja, siltig dy, 

sandig mulljord 

3 

6B Organiska 

jordarter 

   > 20 Gyttja, dy, torv, mulljord 1 

7 Restprodukter, återvunna material, lättmaterial. T.ex. riven asfalt och krossad betong 

a Kulkvarnsvärde bestäms enligt SS-EN 1097-9. 
b Halt finmaterial (material < 0,063 mm) i material < 63 mm. Anges som 0,063/63 mm. 
c Halt ler (material < 0,002 mm) i material < 0,063 mm. Anges som 0,002/0,063 mm. 
d Halt organisk jord i material < 63 mm. Förekomst av organiska föroreningar undersöks enligt  

  SS-EN 1744-1 avsnitt 15:1 (provfraktion < 8 mm). Om förekomst indikeras ska halten organisk jord 

  bestämmas enligt SS 27107 (fraktion < 2 mm). 
e 1 = icke tjällyftande, 2 = något tjällyftande, 3 = måttligt tjällyftande och 4 = mycket tjällyftande.  
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Figur 2-2a Frostdjup, definierat såsom underballastens totala tjocklek, varav frostisoleringslagrets tjocklek 

anges inom parentes, räknat från 0,3 m under slipers underkant (mm).9  

Figur 2-2b Tjocklek för termisk isolering inom område med full isolering (mm).10 

 

Om detta inte kan uppfyllas bör termisk isolering med isolerskivor utföras enligt AMA Anlägg-

ning 20, DBG.12. På sträckor med enbart ballastrening ska termisk isoleringstjocklek vara enligt 

Figur 2-2b.  

                                                             
9 Figur RA DCH.1/1 i RA Anläggning 20, Svensk Byggtjänst, 2020. 
10 Figur RA DBG.12/1 i RA Anläggning 20, Svensk Byggtjänst, 2020. 

a) b) 
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För sträckor där underballastbyte utförs, men inte ner till frostdjupet, kan isolerskivornas tjocklek 

minskas relativt tjockleken på underballastlagret. Frostisoleringsåtgärderna kan minskas om det 

finns dokumenterade tjällyftningsobservationer som visar att det inte förekommit tjällyftning på 

vissa sträckor. Observationerna ska vara av god kvalitet och ha utförts under vintrar med stor 

köldmängd. 

Bakgrund och motiv till riktvärdena 

Tjällyftning i banunderbyggnad och undergrund leder till ojämna lyftningar av spåret i samband 

med tjälningsperioden samt ojämnheter i spåret under efterkommande tjällossningsperiod. 

Tjällyftningen leder också till förändrad packningsgrad och styvhet i ballast- och jordlagren. 

Sammantaget ger detta upphov till vertikala spårlägesfel och skevningsfel. Ojämna tjällyftningar 

leder dessutom till specifika problem vid övergångskonstruktioner. Tjällossningsperioden innebär 

risk för vattenmättnad i finkorniga lager som befinner sig högt upp i bankroppen. 

Tillåten tjällyftning kan definieras som den största rälshävning som kan accepteras i en enstaka 

punkt och den största rälshävningsförändring som kan accepteras längs spåret. Eftersom det sällan 

finns tillräckligt mycket data för att prognosticera tjällyftningar måste lämpliga åtgärder analyseras 

mer praktiskt och pragmatiskt. Dessutom kan tjällyftning uppträda på olika ställen under olika 

vintrar.   

Det rimliga angreppssättet är därför att tillämpa en variant av den praxis som används vid nybygg-

nation av järnvägar. Om jorden inom frostdjupet består av tjällyftande jord (tjälfarlighetsklass 2, 3 

och 4 i Tabell 2-1) kan den antingen isoleras med isolerskivor enligt gällande regelverk för järnvä-

gar eller bytas ut mot icke tjällyftande material. Om det inte går att skifta ut till fullt underballast-

djup kan en partiell utskiftning kombineras med minskad tjocklek på isolerskivorna. Om det är 

dokumenterat att vissa sträckor inte haft någon tjällyftning (eller haft ”rimlig” storlek på tjällyft-

ning) bör detta kunna användas som underlag för att minska frostisoleringsåtgärderna, även om 

jorden inom frostdjupet klassificeras som tjällyftande. Jämför motiven i avsnitt 2.3. 

2.3 Ballastlager, banunderbyggnad och undergrund 

2.3.1 Krav och riktvärden 

0–0,5 m under rälsunderkant (RUK) 

Makadamballast ska uppfylla materialkrav enligt Banöverbyggnad – Makadamballast11 och 

ballastsektionens geometri ska uppfylla krav enligt Banöverbyggnad – Spårsystem12. Trafikverket 

ställer dock inga krav på att hållfastheten ska kontrolleras för makadamballast som renas och läggs 

tillbaka i spåret. Praxis är att om makadamballasten en gång har accepterats hållfasthetsmässigt av 

Trafikverket, så betraktas materialet som godkänt även efter rening. 

  

                                                             
11 TRVINFRA-00019 version 1.0, Krav Banöverbyggnad – Makadamballast. 
12 TRVINFRA-00012 version 2.0, Krav Banöverbyggnad – Spårsystem. 
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0,5–1 m under RUK 

Riktvärdet för befintligt lager med underballast i spår är att lagret bör vara minst 0,5 m tjockt. Det 

bör utgöras av materialtyp 1 eller 2 (Tabell 2-1) med graderingstal13 på minst 6. 

Kornstorleksfördelningen bör uppfylla kraven i Figur 2-3. 

 

Sikt (mm): 0,063 0,25 1 4 16 45 63 

Övre gräns 

(viktprocent) 
7 25 50 76 92 98 

- 

Undre gräns 

(viktprocent) 
- - 9 32 56 78 90 

 

 

Figur 2-3  Krav på kornstorleksfördelning som bör uppfyllas av befintlig underballast 0,5–1 m under 

rälsunderkant14.  

  

                                                             
13 Graderingstalet Cu beräknas som kvoten mellan d60 och d10, där d60 innebär den sikt genom vilken 60 
viktprocent av det siktade materialet passerar. 
14 Motsvarar kravet på ballastlager av grus i AMA Anläggning 20, tabell AMA DCH.32/1. 
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Om underballastbyte utförs ska underballast för förstärkning av järnväg enligt AMA Anläggning 

20, DCH.15, användas och lagertjockleken 0,8 m ska eftersträvas. Vid stort spårlyft och användning 

av befintlig underballast som uppfyller AMA-kraven kan lagertjockleken minskas till 0,5 m. Kraven 

på kornstorleksfördelning framgår av tabell och diagram i Figur 2-4. Ett alternativ till 0,8 m 

underballast kan vara 0,3 m krossmaterial 0–90 mm som läggs på geonät och fiberduk. Detta 

alternativ förutsätter att det inte finns någon tjälproblematik. 

Sikt (mm): 0,063 0,28 0,5 2 4 20 31,5 45 63 90 125 150 

Övre gräns 

(viktprocent)  
6 10 - 30 40 72 83 98 - - - - 

Undre gräns 

(viktprocent) 
- - 0 8 13 25 34 41 51 70 90 100 

 

 

Figur 2-4  Krav på kornstorleksfördelning hos underballast av sprängsten för förstärkning av järnväg15.  

 

1–2 m under RUK 

Om jorden inom någon del av detta djup består av lera med extremt låg eller mycket låg skjuvhåll-

fasthet16, eller organisk jord, ska underballastbyte utföras. Byte ska också utföras om vatten har 

observerats i jorden eller om skvättställen (anrikning av finmaterial) har observerats i spår.  

Vid underballastbytet ska underballast för förstärkning av järnväg enligt AMA Anläggning 20, 

DCH.15, användas och lagertjockleken bör vara minst 0,8 m. Ett alternativ är att gräva ur den lösa 

jorden och återfylla med underballastmaterial. Lämplig åtgärd ska bestämmas efter utredning som 

baseras på resultatet från rälsnedböjningsmätning och spårlägesmätning och andra observationer. 

Riktvärden för materialegenskaper med avseende på tjällyftning och tjällossning beskrivs i avsnitt 

2.2.  

                                                             
15 Enligt tabell AMA DCH.15/1 i AMA Anläggning 20. 
16 Enligt Jordarternas indelning och benämning, SGF rapport 1:2016. 



 

10 (33) 

Berg 

Om berg påträffas närmare RUK än 1 m ska spårlyft eller bergschakt utföras. Om bergschakt 

erfordras ska bankroppen utföras med ett 0,5 m tjockt lager av makadamballast och ett minst 0,5 m 

tjockt lager av underballast för förstärkning. 

2.3.2 Motiv till kraven och riktvärdena i avsnitt 2.3.1 

0–0,5 m under rälsunderkant (RUK) 

Eftersom det finns effektiva metoder för bankettrensning och ballastrening ned till 0,5 m djup är 

det enkelt att i princip uppnå nybyggnadskrav där även i befintlig järnväg. Vidare är kraven på ny 

makadamballast för ny järnväg och för komplettering i befintliga spår identiska och därför kan 

hänvisning göras till Banöverbyggnad – Makadamballast17. 

0,5–1 m under RUK 

Värdering av befintlig underballast kan inte baseras på dagens krav på underballast, som utförs 

med krossmaterial. Därför är det rimligt att kräva att befintligt underballastmaterial,  

0,5–1 m under RUK, ska uppfylla krav enligt tidigare normer (innan början på 1990-talet). De 

viktigaste kraven är att materialet inte ska ha för hög finmaterialhalt, att det ska vara dränerande  

så att det inte står kvar vatten under spårballasten efter nederbörd och att materialet är mång-

graderat. 

Fram till i början på 1990-talet användes underballast av sandigt grus, grusig sand och sand (Figur 

2-5). 

 

Figur 2-5  Krav på underballast enligt Banverket 199218.  

                                                             
17 TRVINFRA-00019 version 1.0, Krav Banöverbyggnad – Makadamballast. 
18 Banverkets komplement till Mark AMA 83 och RA Mark 83, BVH 541.10, Banverket 1992. 
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I mitten av 1990-talet ändrades kraven till en kornstorleksfördelning med mindre sandinnehåll. 

Kraven framgår av diagram och tabell i Figur 2-6.  

Sedan början på 2000-talet används enbart underballast av bergkrossmaterial vid nybyggnad. 

 

  

 

Figur 2-6  Krav på underballast av krossmaterial och jordmaterial, enligt Banverket 199819. 

 

 

  

                                                             
19 Banverkets komplement till AMA 83. BVH 581.15, Bilaga D1.42, Banverket 1998. 
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Befintliga järnvägar har ofta gamla ballastlager av grus kvar under makadamballasten efter tidigare 

spårlyft och makadamballastering. Grusballastkurvan (Figur 2-3) innefattar material med 

acceptabelt finmaterialinnehåll och gradering, men i befintliga järnvägar är det vanligt att jorden 

under makadamballasten har mycket varierande sammansättning (Figur 2-7). 

 

  

Figur 2-7  Exempel på material under slipersunderkant på sträckan Repbäcken–Vansbro20. Jfr Figur 2-3 och 

Figur 2-5. 

    

Det är inte rimligt att kräva utbyte av allt befintligt underballastmaterial utfört enligt äldre normer, 

om spårläge och rälsnedböjning är acceptabla, men man kan konstatera att underballastkurvan 

från 1992 (Figur 2-5) innehåller för hög andel sand med hänsyn till dräneringsförmåga och bärig-

het. Därför är det lämpligt att kraven på befintlig underballast 0,5–1 m under RUK baseras på 

kraven på grusballast (sandigt grus och grusig sand) enligt AMA Anläggning 20 (Figur 2-3). 

För de sträckor i ett projekt där underballastbyte utförs, bör minimikravet vara att underballast-

lagret består av underballast för förstärkning enligt AMA Anläggning 20, DCH.15, med minst 0,8 m 

tjocklek enligt gällande praxis. Vid stora spårlyft kan tjockleken minskas till 0,5 m. 

1–2 m under RUK 

I exemplet från sträckan Frövi–Ställdalen ställdes krav på acceptabel jord ned till 1,9 m djup. Det 

baserades på frostdjupet för aktuell sträcka och kan således inte tillämpas generellt. Rimligtvis bör 

sträckor med lös jord högt upp i bankroppen kunna detekteras med hjälp av rälsnedböjningsmät-

ning. Det är dock ingen nackdel om det finns ett kompletterande krav för sträckor med lös jord med 

låg skjuvhållfasthet ned till 2 m djup från RUK. Det kompletterande kravet som beskrivs i avsnitt 

2.3.1 är att förstärkning ska göras antingen med underballastlager av bergkrossmaterial med 

minsta tjocklek 0,8 m eller med urgrävning av lös jord och återfyllning med underballastmaterial. 

Detta betyder att om kravet på material 1–2 m under RUK ej uppfylls ska underballastbyte utföras 

även om befintligt underballastmaterial 0,5–1 m under RUK är acceptabelt.  

                                                             
20 Från Dehlbom m.fl. 2010. Tillståndsbedömning av befintliga geokonstruktioner för järnväg. State of the Art. 

Krav på underballast enligt Banverket 1992 

Krav på grusballast enligt AMA 20 

90 

40 

10 
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Berg 

Krav på åtgärder bör även ställas vid högt beläget berg under spår.  

2.4 Vatteninnehåll i bankropp 

Krav 

Observationer av bankroppens vatteninnehåll ned till 2 m djup under RUK ska inventeras. Sådana 

observationer baseras på utvärdering av fuktinnehåll med georadar, verifierat med provtagning i 

spårmitt. Även observerade skvättställen ska inventeras. 

Några specifika gränsvärden för vatteninnehåll ställs inte, men skvättställen, stående vatten i diken 

och ansamling av vatten ned till 2 m under RUK är starka indikationer på att bärighetsåtgärder 

erfordras. Därför ska observationerna ingå när det totala behovet av bärighetsåtgärder bedöms. 

Motiv 

Som stöd för analyser bör det ställas krav på praktiska observationer av vatteninnehåll i 

bankroppen, inklusive observationer av skvättställen. Det är inte möjligt att ställa krav på maximalt 

vatteninnehåll eller viss förekomst av skvättställen, mer än att observationerna ska ingå som en del 

i den totalbedömning av åtgärdsbehov som görs. 

2.5 Avvattning 

Krav och riktvärden 

Två dokument används vid inventering, dimensionering, projektering och utförande av 

avvattningsåtgärder i befintlig anläggning. Kravdokumentet TRVINFRA-0023121 ska användas i 

tillämpliga delar, t.ex. för utformning av öppet bandike, och handboken TDOK 2015:015522 bör 

användas för tillståndsbedömning och åtgärdsval för avvattningsanläggningar. Dokumenten gäller 

för befintliga bandiken, dräneringar och överdiken samt trummor inklusive inlopps- och 

utloppsdiken. Figur 2-8 visar utformningen av ett öppet bandike. Av Figur 2-9 framgår 

läggningsdjup för dräneringsledningar. 

 

 

Figur 2-8  Utformning av öppet dike vid banupprustning. n 

                                                             
21 TRVINFRA-00231 version 2.0, Krav Avvattning, Dimensionering och utformning. 
22 Tillståndsbedömning av avvattningsanläggningar – bedömning av skador och förslag till åtgärder, TDOK 
2015:0155. 
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https://trvdokument.trafikverket.se/fileHandler.ashx?typ=showdokument&id=226eba63-c8d4-4a34-95fa-398177f55c1c
https://trvdokument.trafikverket.se/fileHandler.ashx?typ=showdokument&id=226eba63-c8d4-4a34-95fa-398177f55c1c
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Figur 2-9  Dräneringsdjup och utformning av dränering vid banupprustning. d är avståndet från dikesbotten till 

underkant dräneringsrör, i meter.23 

 

Motiv till kraven och riktvärdena 

Vid bärighetsförbättring är det nödvändigt att åtgärda avvattningen för att bärighetsåtgärder i spår 

ska få avsedd effekt. Sättningar kan exempelvis orsakas av brister i avvattningsanläggningen på 

grund av att vattenströmning genom banken leder till urspolning av finmaterial. Avvattnings-

åtgärder består inte bara av reparation eller utbyte av befintliga trummor. Det gäller också att 

säkerställa att vattnet verkligen leds bort från järnvägen och inte däms på vägen ut till recipienten.  

                                                             
23 Från figur 12-4 i TRVINFRA-00231 version 2.0, Krav Avvattning, Dimensionering och utformning. 
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3 Rekommendationer för att genomföra 
bärighetsförbättringsprojekt 

Ett bärighetsförbättringsprojekt utförs stegvis och måste alltid innehålla avvattningsåtgärder. Det 

gäller åtgärder på befintliga trummor inklusive inlopps- och utloppsdiken, bandiken och 

dräneringar.  

Eftersom det är svårt att få fullständig kunskap om underbyggnadens egenskaper för varje del av en 

sträcka måste underlaget omvärderas efterhand som projektet fortskrider. Följande steg bör ingå i 

arbetet. 

1. Inventera befintlig information, gör förberedande mätarbeten och samredovisa. (avsnitt 3.1) 

2. Ta fram kravspecifikation för bärighet. (avsnitt 3.2) 

3. Analysera underlag för bärighetsåtgärder. (avsnitt 3.3) 

4. Gör geotekniska fält- och laboratorieundersökningar och komplettera samredovisningen med 

de nya resultaten. (avsnitt 3.4) 

5. Gör en sammanvägd värdering av underlag och ge förslag på bärighetsåtgärder. Värdera 

behovet av stabilitetsåtgärder med anledning av föreslagna bärighetsåtgärder. (avsnitt 3.5) 

6. Inventera underlag för projektering samt förutsättningar för åtgärder. (avsnitt 3.6) 

7. Projektera åtgärder (geoteknik, mark, avvattning, byggvägar etc.). Justera åtgärderna och 

samordna med hänsyn till övriga förutsättningar (spår, el, signal, ekonomi, tid till förfogande, 

markåtkomst etc.). (avsnitt 3.7) 

8. Ta fram förfrågningsunderlag och bygghandling enligt AMA Anläggning. (avsnitt 3.8) 

9. Korrigera åtgärder under byggskedet i samråd mellan geotekniker, beställarens byggledare, 

entreprenörens arbetsledare och övriga projektörer. (avsnitt 3.9) 

10. Dokumentera och följ upp utförda åtgärder. (avsnitt 3.10) 

3.1 Inventera befintlig information, gör förberedande mätarbeten och 
samredovisa  

Befintlig geoteknisk och spårteknisk information ska inventeras. Använd nedanstående checklista 

och hämta information från Trafikverkets databaser som beskrivs i kapitel 4. Dessutom kan 

värdefull information fås av banunderhållspersonal hos Trafikverket och Trafikverkets 

underhållsentreprenörer. Exempel på inventering finns i Dehlbom m.fl. (2018) avsnitt 3.6.  

a)  Spårlägesmätningar: Inventera tillgängliga mätresultat för att få information om 

sträckor med återkommande vertikala och horisontella spårlägesfel. Redovisning av 

spårlägesfel under en lång tidsperiod ger en bra bild av hur felen utvecklas med tiden. 

Figur 3-1 visar exempel på resultat från kombinerad spårläges- och rälsnedböjnings-

mätning med EVS (EBER Vertikal Styvhet). 

b) Rälsnedböjningsmätningar: Sammanställ tillgängliga mätresultat och jämför med 

spårlägesmätningarna, se exempel i Figur 3-1. Om det inte finns några mätresultat ska 

rälsnedböjningsmätningar utföras på hela sträckan som ska åtgärdas. Förslagsvis utförs 

mätning under tjällossningsperioden och under senhösten innan tjälperioden börjar. 
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Figur 3-1  Resultat från rälsnedböjningsmätning med EVS. Diagrammen visar uppifrån och ned:  

a) Rälsens nedböjning samt åtgärder som utfördes 2016, b) Rälsens kurvatur, c) Rälsens höjdläge 

och d) Rälsens höjdläge uttryckt som svept standardavvikelse över 50-metersträckor.24 

 

                                                             
24 Dehlbom m.fl. 2018. Förbättring av bärighet hos befintliga järnvägsanläggningar – Teori och praktik. 

a) 

b) 

c) 

d) 
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c) Styvhetsmätningar: Om mätningar har utförts tidigare med den rullande styvhetsmät-

vagnen RSMV används dessa resultat tillsammans med resultaten från spårlägesmätning och 

rälsnedböjningsmätning. RSMV är en ombyggd 2-axlig godsvagn, som utsätter spåret för en 

dynamisk last med hjälp av två oscillerande massor som är kopplade direkt till hjulaxeln. 

Styvheten beräknas ur uppmätt kraft och acceleration. Läs mer i Dehlbom m.fl. (2018) avsnitt 

2.4.4. 

d) Tjällyftningsmätningar: Sammanställ tillgängliga resultat. Om resultat från befintliga 

mätningar saknas ska nya tjällyftningsmätningar utföras under de vintersäsonger som 

inventeringsfasen pågår. Då är det viktigt att även dokumentera vintersäsongens köld-

mängd, för att kunna jämföra med maximiköldmängd enligt Figur 3-2. 

 

 

Figur 3-2  Köldmängd, dvs. summan av de negativa dygnsmedeltemperaturerna under ett år.25 

 

                                                             
25 Figur RA CBB.42/1 i RA Anläggning 20. 



 

18 (33) 

e) Spårlägesfel / spårriktningar:  Sammanställ de besiktnings- och åtgärdsrapporter 

som finns i Trafikverkets databaser Bessy, BIS och Optram, se kapitel 4. 

f) Besiktningsprotokoll för banöverbyggnad och banunderbyggnad: Sammanställ 

den information som finns i Trafikverkets databaser, t.ex. Bessy, Ofelia och BaTMan, se 

kapitel 4. 

g) Baninformation: Sammanställ den information som finns i Trafikverkets databas BIS, 

se avsnitt 4.1.1. 

h) ”Skvättställen” (finmaterialfläckar, skvättskarvar, lerpottor): Sammanställ 

dokumentation från tidigare utförda undersökningar. Det är också lämpligt att utföra 

besiktning av bansträckan efter långvarigt regnande eller under tjällossningsperioden ifall 

sådana förhållanden inträffar under inventeringsfasen. Platser med skvättställen 

sammanfaller ofta med platser med akuta spårlägesfel. 

Skvättställen är ett fenomen som innebär uppumpning av finmaterial i samband med 

tågpassage (Figur 3-3). De uppkommer där det samlas vatten nära underkant sliper och 

indikerar på så sätt platser där det finns ytligt material med stor andel finmaterial, dvs. 

dålig bärighet och bristande avvattning.  

Det finns två huvudorsaker till finmaterial i spårballasten. Den ena är nötning av sliperns 

underyta och underliggande ballastkorn. Nötningen kan uppstå vid höga ballastspänningar 

på grund av tunt ballastlager direkt 

på berg och den kan fortsätta på 

grund av att den skapade 

lervällingen eroderar slipern.  

Den andra huvudorsaken är 

finmaterialvandring från 

undergrund eller fyllning till 

spårballasten. Det blir aktuellt när 

ett ballastlager har lagts direkt på 

finkornig jord eller med för liten 

tjocklek på underballasten och detta 

kombineras med kraftig nederbörd, 

bristfällig dränering och höga 

axellaster. 

Figur 3-3  Exempel på skvättställen.26 

i) Avvattningssystemets status: Inventera statusen med hjälp av tidigare utförda 

besiktningar och dokumentation. Inkludera trummor med tillopps- och utloppsdiken, 

bandiken, överdiken och dräneringsledningar med tillhörande brunnar, stödmurar och 

erosionsskydd. Gör en kompletterande besiktning där det saknas information. 

Trafikverkets handbok för tillståndsbedömning27 ger ett bra stöd, även för val av åtgärder 

och kostnadsbedömning (Figur 3-4). 

                                                             
26 Dehlbom m.fl. 2018. Förbättring av bärighet hos befintliga järnvägsanläggningar – Teori och praktik. 
27 Tillståndsbedömning av avvattningsanläggningar. Bedömning av skador och förslag till åtgärder, TDOK 
2015:0155. 
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Figur 3-4  Anläggningsdelar som omfattas av Trafikverkets handbok för tillståndsbedömning av 

avvattningsanläggningar.27 

j) Tjälisoleringens status: Inventera förekomsten av äldre cellplast som innehåller 

freoner och bromerade flamskyddsmedel. Sammanställ den information som finns i 

Trafikverkets databas BIS (sök på ”frostskyddsisolering”).  

Fram till år 1997 innehöll cellplasten freoner (för att blåsa upp cellplasten) och fram till år 

2000 innehöll cellplasten bromerade flamskyddsmedel (för att göra den svårantändlig). 

Vid alla typer av banarbeten ska fysisk påverkan på befintliga cellplastskivor minimeras. Är 

det möjligt ska äldre cellplast som innehåller freoner och bromerade flamskyddsmedel 

lämnas kvar i bankroppen. Läs mer om hantering av tjälisolering i avsnitt 3.5.2.      

k) Geotekniska undersökningar i spårmitt eller vid sidan av spår, ballastunder-

sökningar och georadarundersökningar: Sammanställ befintliga resultat. Om 

georadarresultat saknas ska georadarundersökning, inklusive utvärdering av vatteninne-

håll, utföras på hela sträckan som ska åtgärdas. 

Georadar kan användas för att bestämma lagermäktigheter och för att dela in banan i 

”homogena” sträckor. Den kan t.ex. registrera variationer i överbyggnadens tjocklek, vilket 

kan indikera sättningsproblem. Metoden kan även detektera vatteninnehållet i spårballast, 

underballast och undergrund. På så sätt ger georadar hjälp för att välja lämpliga borr-

punkter. Mätning i spåret går ofta fort eftersom utrustningen kan monteras på en befintlig 

mätvagn (Figur 3-5). Metoden kräver kalibrering mot kända referenspunkter, vanligen i 

form av geotekniska sonderingar. Betongsliprar kan störa mätsignalen. Därför behöver 

man utföra mätningar, förutom i spårmitt, även utanför spåret för att erhålla mätresultat 

som kan utvärderas. Läs mer i Dehlbom m.fl. (2018) avsnitt 2.4.3. 

  

Figur 3-5  Exempel på georadarutrustning monterad på en mätvagn.28  

                                                             
28 Dehlbom m.fl. 2010. Tillståndsbedömning av befintliga geokonstruktioner för järnväg, State of the Art. 
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l) Profilmätningar: Sammanställ befintlig information. Om profilmätningar saknas ska 

geodetisk mätning utföras i spårmitt samt höger och vänster bankfot. 

m) Plankartor: Använd SGU:s digitala geologiska kartor för att ta fram plankartor där spår 

och längdmätning redovisas. 

Redovisa resultatet av steg 1 så här: 

1. Samredovisning av all information i form av spårprofiler (längdsektioner) med 

information enligt principerna i Figur 3-6. 

2. Separat redovisning av rälsnedböjningsmätning och spårlägesmätning enligt 

exempel i Figur 3-1. Läs mer i Dehlbom m.fl. (2018) avsnitt 2.4.4. 

3. Plankartor med information från geologiska kartor inklusive redovisning av spår och 

längdmätning. Även planlägen för utförda geotekniska undersökningar kan redovisas på 

plankartorna. 

 

Figur 3-6  Exempel på information som samredovisades på utredningsprofiler för sträckan Frövi – Ställdalen.29 

3.2 Ta fram kravspecifikation för bärighet 

Bärighetskraven ska baseras på kunskap om de tekniska, trafikeringsmässiga och utförandemässiga 

förutsättningarna på sträckan. Använd information från inventeringen i steg 1 (avsnitt 3.1) och 

specificera bärighetskraven enligt principerna i kapitel 2.  

                                                             
29 Håkansson. 2014a. Åtgärder bärighet/avvattning, delen Frövi-Vedevåg.  
    Håkansson. 2014b. Åtgärdsförslag Frövi-Vedevåg. 



 

21 (33) 

Förutom specifika bärighetskrav ingår normalt följande innehåll i en AKJ (Anläggningsspecifika 

Krav Järnväg) för banunderbyggnaden: 

• Krav på underballast eller förstärkningslager. Tjocklek och materialkvalitet. 

• Krav på avvattning. 

• Krav på terrassmaterial. 

• Krav på bankstabilitet. 

• Krav med avseende på sättningar. 

• Krav på frostskydd. 

• Krav på temporära konstruktioner såsom sponter m.m. 

• Krav på normalsektioner. 

3.3 Analysera underlag för bärighetsåtgärder 

Inventeringen i steg 1 (avsnitt 3.1) utgör underlag för val av bärighetsåtgärder och projektering av 

dem. Informationen är inte alltid fullständig och entydig och den samlade bedömningen blir 

subjektiv. Därför bör bedömningen göras av geotekniker med lång järnvägsgeoteknisk erfarenhet. 

Börja med att utvärdera befintlig spårballast och underballast. Bedöm mängden finmaterial och 

bestäm den användbara tjockleken av spår- och underballast baserat på krav och riktvärden i 

kapitel 2. Ofta är befintliga banunderbyggnader för tunna. Om spårballastens och underballastens 

tjocklek behöver ökas är spårlyft en möjlig åtgärd. Hur stort lyftbehovet är beror på behovet av 

makadamkomplettering eller ökad underballasttjocklek eller båda delar.   

Exempel:  

Om den användbara spårballasten är i genomsnitt 20 cm tjock och den användbara under-

ballasten är 50 cm, behövs ett lyft med 30 cm makadamballast.  

Om den användbara spårballasten är 40 cm tjock och den användbara underballasten är 30 

cm behövs också ett lyft med 30 cm makadamballast, men där får undre delen av spår-

ballasten sedan ingå i banunderbyggnaden.  

Om den användbara spårballasten är 25 cm tjock och den användbara underballasten är 35 

cm behövs ett lyft med 60–70 cm för att uppnå 80 cm underballast utan schakt mot djupet. 

Det är ofta inte praktiskt lämpligt med för många upprepade lyft med makadamballast utan 

här tas spår och spåröverbyggnad bort och lyftet görs först med underballast för förstärk-

ningslager enligt AMA Anläggning 20, DCH.15 (se Figur 2-4), och sedan med 50 cm 

makadamballast. 

Kontrollera om befintlig kontaktledning går att lyfta på befintliga stolpar. Ta reda på eventuella 

restriktioner på grund av broar och vägövergångar. 

Fortsätt med att analysera övrig information. Studera spårlägesdiagram, nedböjningsmätningar, 

styvhetsmätningar, rapporterade spårlägesfel och spårriktningar, skvättställen, status på 

avvattningssystem, tjällyftning etc. Utvärdera orsaken till felen genom en samlad bedömning av 

alla indata. Sortera bort spårlägesfel som bedöms bero på fel i överbyggnaden, såsom isolskarvar, 

växlar och uttjänt räl. 
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3.4 Gör geotekniska fält- och laboratorieundersökningar och 
komplettera samredovisningen med de nya resultaten  

Inventeringen i steg 1 (avsnitt 3.1) ger underlag för att bedöma vilka geotekniska fält- och labora-

torieundersökningar som behöver utföras. Fältundersökningarna ska ge tillräckligt underlag för att 

utreda och begränsa nödvändiga åtgärder och sedan utföra dem under byggskedet.  

Inom bedömda problemområden med spårlägesfel ska kompletterande geoteknisk undersökning 

göras. Inventering bör också göras på sträckor med berg i dagen vid sidan av spåret. Sådana 

sträckor har ökad risk för berg under spåret, vilket kan innebära tunn överbyggnad med hög 

styvhet. Detta kan leda till styvhetsvariationer i övergången mellan jord och ytligt berg. 

Börja med viktsondering och skruvprovtagning i spårmitt. Ta om möjligt prover ner till ca 4 m 

djup. Tvättsikta proverna på laboratorium för att få korrekta jordartsklassificeringar. Gör även 

nödvändiga geotekniska undersökningar utanför spåret. Gör georadarmätning vid behov. 

Komplettera med ballastprovtagning i spårmitt. Den kan göras 

med Markundersökningsmaskin (MUM) (Figur 3-7) eller gräv-

maskin, alternativt manuellt med spade i samband med den 

geotekniska fältundersökningen. I samtliga fall är det viktigt att 

dela in spårballasten i ”godkänd” och ”underkänd” med avseen-

de på finmaterialhalten. Klassificeringen ska göras av en erfaren 

fältgeotekniker och den ”underkända” ballasten ska siktas på 

laboratorium. Gör även undersökningar i bergskärningar för att 

bedöma behovet av bergschakt. 

Gör miljöprovtagning, när det är relevant, för att ta reda på 

föroreningsgrad och användningsmöjligheter för olika material. 

Redovisa de geotekniska fält- och laboratorieundersökningarna 

på längdsektioner och vid behov på tvärsektioner. Redovisa 

georadarmätningar på längdsektioner. 

Figur 3-7  Prov från Markundersökningsmaskin MUM 9601.30 

Gör redovisningen i en Markteknisk undersökningsrapport (MUR). Komplettera den befintliga 

samredovisningen från steg 1 med resultaten från utförda fält- och laboratorieundersökningar. 

Kunskap om lagertjocklekar är en viktig bedömningsgrund för att välja erforderliga åtgärder. Gör 

därför en tolkning av jordlagerföljder om det är möjligt, dvs. bestäm tjockleken av ”godkänd” 

ballast, ”underkänd” ballast och underballastlager samt bestäm kvalitet på underballast, olika 

fyllningslager samt lager med naturligt lagrad jord och berg. 

3.5 Gör en sammanvägd värdering av underlag och ge förslag på 
bärighetsåtgärder 

Här i steg 5 används det befintliga underlaget, som inventerades och analyserades i steg 1 och 3, 

tillsammans med undersökningarna i steg 4 för  att bedöma behovet av bärighetsåtgärder. Ibland 

ger underlaget motsägelsefull information och den sammanvägda bedömningen av felorsaker är 

                                                             
30 Dehlbom m.fl. 2010. Tillståndsbedömning av befintliga geokonstruktioner för järnväg, State of the Art. 
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alltid subjektiv. Därför krävs järnvägsgeoteknisk erfarenhet och ett pragmatiskt synsätt för att 

kunna föreslå lämpliga åtgärder som även tar hänsyn till de praktiska och ekonomiska förut-

sättningarna.  

3.5.1 Metoder för förbättring av bärighet  

Bärighetsåtgärder utförs normalt ned till ca 1–3 m djup under RUK. Syftet är att minska risken för 

tjällyftning samt de permanenta deformationer som skapas av cyklisk belastning från tåg.  

Permanenta deformationer vid cyklisk belastning kan uppstå på grund av 1) ”Packning” av 

spårballast och friktionsjord under spåret, 2) Plasticering av kohesionsjord och mellanjord under 

spåret, 3) Omlagring av spårballast och friktionsjord när undergrunden har låg styvhet, 4) Vatten 

och tjäle i bankropp eller 5) Nedbrytning av spårballast i bergskärningar. Läs mer i Dehlbom m.fl. 

(2018) avsnitt 2.2.3. 

En åtgärd kan vara att minska den cykliska belastningen på sättningsbenägen fyllning eller naturlig 

jord under spårballasten. En annan åtgärd är att minska belastningen på ett djupare liggande 

jordlager som ger elastiska rörelser vid tågpassage och därmed omlagring av ovanförliggande 

fyllningslager. Även åtgärder för att förbättra ytliga jordlagers styvhet kan vara aktuella, t.ex. 

genom att minska vatteninnehållet. Figur 3-8 till Figur 3-12 visar principerna för några åtgärder. 

Läs mer i Dehlbom m.fl. (2018) avsnitt 2.6. 

 

Figur 3-8  Spårballast- och underballastbyte genom schakt, återfyllning och packning + frostisolering med 

cellplast under underballastlagret – principskiss.31 

 

 

Figur 3-9  Ballastrening, frostisolering och bankettrensning – principskiss.31 

                                                             
31 Dehlbom m.fl. 2018. Förbättring av bärighet hos befintliga järnvägsanläggningar – Teori och praktik. 

Ballastrening – 
Spårballast 
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Figur 3-10  Spårlyft, ballastrening, underballastbyte och frostisolering med cellplast – principskiss.32 

 

 

Figur 3-11  Bankbreddning – principskiss.32 Utförande med horisontella lager är att föredra, men ändtippade 

lutande lager kan bli nödvändigt när det är svårt att komma åt från sidan.  

 

 

Figur 3-12  Förstärkning och frostisolering med Lastspridande Lätt Platta av armerad lättbetong (LLP) – 

principskiss32. Plattan kan även användas som övergång mellan bank och fast konstruktion eller skärning. 

Den låga vikten möjliggör spårlyft utan tilläggsbelastningar. LLP i form av prefab-element33 kan korta ner 

nödvändig avstängningstid för tågtrafiken. 

                                                             
32 Baserat på Dehlbom m.fl. 2018. Förbättring av bärighet hos befintliga järnvägsanläggningar – Teori och 
praktik. 
33 Erfarenhetsrapport stabilitetsåtgärd med skumbetongblock, Trafikverket publikation 2018:224. 

LLP i form av en prefabricerad eller 
platsbyggd platta. 
Alternativt prefabricerade block av 
skumbetong33 som läggs i dubbla lager, 
korsvis enligt principen för rustbäddar  

Spårballast 

Spårballast 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-1763
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3.5.2 Sammanvägd värdering och åtgärdsförslag 

Notera alla spårlägesfel, stora rälsnedböjningar och skvättställen. Sådana fel är indikatorer på att 

finkornig jord, såsom silt och lera och även torv, ligger för högt upp i bankroppen. Detta är vanligt 

förekommande på äldre banor och lösningen blir oftast utskiftning av underballasten kombinerat 

med frostisolering. Andra åtgärder är ballastrening plus frostisolering, eller spårlyft med ny 

underballast, spårballast och isolerskivor.  

Observera även tjälrelaterade fel, t.ex. spårlägesfel över trummor. Vanliga orsaker till tjälrelaterade 

fel är jordartsövergångar utan utspetsning, avsaknad av tjälskydd samt avvattningsbrister i skär-

ningar och låga bankar. Exempel på åtgärder mot underbyggnad med oacceptabel kvalitet (silt, 

lera, torv) är urgrävning till varierande djup och återfyllning med underballast och 0,5 m maka-

damballast. 

Utred järnvägsbankens geometri för att kunna bedöma behovet av bankbreddning. Spårlyft och 

smala befintliga bankar gör att det normalt krävs bankbreddning, t.ex. med 0,5–1,0 m på varje sida 

och med släntlutning 1:1,5 eller 1:2.  

Utred tjälskyddsbehovet baserat på resultat från tjälavvägningar (helst från tre olika säsonger) och 

jordartklassificering enligt riktvärdena i kapitel 2.  

Utred om befintlig tjälisolering måste tas upp. Är det möjligt ska äldre cellplast som innehåller 

freoner och bromerade flamskyddsmedel lämnas kvar i bankroppen, vilket kan påverka valet av 

bärighetsförbättrande åtgärder. Om cellplasten måste tas upp, bör detta göras manuellt för att 

minska risken för spridning av cellplastfragment till omgivningen. Vid alla typer av banarbeten ska 

fysisk påverkan på befintliga cellplastskivor minimeras. En komplikation är att befintlig isolering i 

många fall inte ligger på regelmässigt djup, utan djupet varierar, från någon decimeter under sliper 

till mer än 3 dm under sliper. Förekomsten av freon och bromerade flamskyddsmedel gör att 

upptagen cellplast klassas som miljöfarligt avfall och ska destrueras. Innehållet av freoner och 

bromerade flamskyddsmedel ställer särskilda krav på förbränning. Även jorden direkt under den 

äldre isoleringen måste tas upp och saneras. Läs mer i rapporten Flamskyddsmedel och freoner i 

cellplastskivor34. 

Inventera och föreslå åtgärder för avvattning och trummor parallellt och integrerat med övriga 

åtgärder. Till exempel ny dränering eller öppna bandiken vid jordskärningar, bergschakt vid 

uppstickande berg, kontroll av trumdimensioner, förlängning eller byte av trummor, rensning av 

utloppsdiken och förbättrad vattenavledning ut från området.  

Redovisa resultatet i PM Geoteknik.  

3.6 Inventera underlag för projektering samt förutsättningar för åtgärder  

Geodetiskt underlag inhämtas från Lantmäteriets databaser och geodetiska mätningar. Det 

används för att ta fram terrängmodeller för den aktuella sträckan. Underlaget används också för 

markprojektering, spårprojektering, projektering av avvattningsåtgärder och temporära eller 

permanenta åtgärder på el- och signalsystemen. 

Gör en noggrann inventering av kablar och ledningar, bananläggningen inklusive broar och väg-

övergångar samt de delar som ingår i el- och signalsystemen. Även externa kablar och ledningar 

                                                             
34 Banverket. 2007. Flamskyddsmedel och freoner i cellplastskivor. 
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kan finnas i bankroppen. De kan passera tvärs banan eller ligga parallellt med spåret (t.ex. elkablar, 

optokablar och vattenledningar). 

Normalfallet är att befintlig över- och underballast är för tunn och att spåret behöver lyftas 10–70 

cm så att rätt tjocklekar uppnås. De viktigaste problemen som då uppstår gäller anslutning mot 

broar, kontaktledningen och vägkorsningar eller plattformar.  

Eventuella spårlyft måste anpassas till de anslutande broarnas geometri. Det gäller både järnvägs-

broar och korsande vägbroar. Blir de möjliga spårlyften för små får man istället överväga att skifta 

ut över- och underballast ner till 1,3 m under RUK. Detta kan leda till att det behövs frostisolering. 

Går inte kontaktledningen att höja måste stolparna bytas och därmed sannolikt även stolpfunda-

menten. Här måste nyttan vägas mot kostnaden, och kanske utskiftning av ballast ska övervägas 

istället för spårlyft.  Vägkorsningar på landsbygden kan normalt lyftas utan större problem, men i 

städer eller större tätorter kan det vara svårt att förändra spårprofilen. Även då blir lösningen 

utskiftning istället för spårlyft. Detsamma gäller oftast för plattformar.   

Tolkningen av banans egenskaper bygger på punktvisa provtagningar och andra undersökningar. 

Ett vanligt problem är att kraven på underbyggnad inte uppnås i enstaka punkter. Det kan exem-

pelvis fattas 10 cm för att uppnå rätt underballasttjocklek. Om spårlinjen inte går att justera på 

korta sträckor, och det inte finns tecken på spårproblem eller större nedböjning av rälen i den 

aktuella punkten, får det sunda förnuftet råda och mindre avsteg får accepteras. 

3.7 Projektera åtgärder 

Erforderliga bärighetsåtgärder projekteras i samarbete mellan geoprojektör, markprojektör, 

spårprojektör samt el- och signalprojektör. En mycket viktig del i arbetet är kontakter med 

markägare, både när det gäller markbehov för förstärkningar, anläggande av arbetsvägar och 

upplag samt avvattning och rensning av in- och utloppsdiken.  

Under projekteringsfasen kan tidigare föreslagna åtgärder behöva justeras beroende på praktiska 

förutsättningar. Bärighetsåtgärderna kan alltså betyda att spårläget behöver projekteras om, både i 

plan och profil, och att lyft av kontaktledningsstolpar inklusive fundament eller vägövergångar 

behöver utföras. Exempel på erfarenheter från projektering och utförande ges i Dehlbom m.fl. 

(2018) avsnitt 3.9–3.13. 

Kontrollera möjliga flytt av spårläget i plan eller möjliga spårlyft med hänsyn till kontaktledningen, 

broar, vägövergångar eller plattformar. Undersök om spårlyft och bankbreddning gör att stabili-

tetshöjande åtgärder behöver projekteras. Även broars bärighet kan behöva kontrolleras, antingen 

med hjälp av data i BaTMan eller genom bärighetsberäkning.  

Projektera samtliga avvattningsåtgärder. Det kan innebära trumbyte, trumrenovering, rensning 

eller omgrävning av bandike, dränering eller inlopps- och utloppsdiken för trummor. I Miljö-

handledning för underhållsprojekt35 finns en översikt över krav kopplade till trumåtgärder, 

dikesrensning, föroreningar, masshantering m.m. vid underhållsåtgärder på anläggningen.  

Projektera också erosionssäkring av slänter samt de områden som är lämpliga för massupplag och 

arbetsvägar.  

                                                             
35 Miljöhandledning för underhållsprojekt, TDOK 2020:0411. 

https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517014708/home/publisheddocuments/TDOK%202020-0411.pdf
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Redovisa resultatet på plan-, profil- och sektionsritningar.  

3.8 Ta fram förfrågningsunderlag och bygghandling enligt AMA 

Bärighetsförbättringsprojekt bör upphandlas på utförandeentreprenad enligt AMA. Det beror på att 

bärighetsförbättring är en iterativ process där subjektiva erfarenhetsmässiga bedömningar krävs 

både under projekterings- och byggskedet. De tydliga krav som är nödvändiga för att kunna göra en 

kalkylerbar upphandling av totalentreprenad är därför inte möjliga i den här typen av projekt, även 

om vissa bedömningar baseras på funktionella riktvärden.  

Beskriv samtliga åtgärder, från bärighetsåtgärder till tillfälliga omflyttningar av ledningar, arbets-

vägar etc., enligt AMA.  

Exempel på erfarenheter från projektering och utförande ges i Dehlbom m.fl. (2018) avsnitt 3.9–

3.13. Några av dem sammanfattas här: 

- Det är viktigt med en god logistisk planering och väl fungerande byggvägar. Masstransporter 

kan utföras på järnväg eller på lastbilar som transporteras med tåg utefter linjen. 

- I inledningen av ett byggprojekt görs normalt en verifierande inventering av ledningar och 

kablar genom provgropsgrävning med grävmaskin eller genom vacuumsug typ Railvac. 

Inmätning och sektionering kan utföras med en s.k. Railscanner. Kablar som ligger i 

riskzonen för ballastreningsutrustningen måste sänkas. 

- Rensning av utloppsdiken i ett tidigt skede minskar mängden vatten som påverkar järn-

vägen i byggskedet och permanentskedet. På sträckan Frövi–Ställdalen rensades utlopps-

diken upp till 3 km från järnvägen under vinterperioden, vilket underlättade urgrävning 

och utskiftning som utfördes med avstängt spår under sommarperioden. 

- Utformning av diken och dräneringar kräver samråd med Länsstyrelsen. Arbeten med 

trummor erfordrar tillstånd för vattenverksamhet hos Länsstyrelsen. Om åtgärdssträckan 

går genom skyddsområde för vattentäkt följer särskilda krav från kommunens miljökontor, 

t.ex. ingen punktering av tätande lerskikt ovanför åsmaterial.   

- Om ballastrening kombineras med bankbreddning ska bankbreddning bara utföras upp till 

en nivå under planerad ballastreningsschaktnivå. Då undviks att bankbreddningsmassor 

kommer med i ballastreningsschakten. Justering av bankbreddningens överkant görs efter 

ballastreningen. 

- Det kan krävas flera arbetsinsatser för att hantera förorenade ballastreningsmassor. Dels 

sortering av massor inklusive provtagning där finmaterial transporteras till deponi, dels 

täckning av upplag med förorenade massor. Upplagsplatser för hantering av förorenat 

material ska vara acceptabla ur miljösynpunkt.  

- Om syftet är att förändra axellast, lastprofil eller linjehastighet ska åtgärden godkännas av 

Transportstyrelsen innan spåret får trafikeras. För att byggskedets tidplan ska hållas 

behöver allt erforderligt underlag om förändringarna, med rätt kvalitet, vara färdiggranskat 

innan byggskedet. 

3.9 Korrigera åtgärder under byggskedet  

Under byggskedet är det mycket viktigt med ett fungerande samarbete mellan geoprojektör, övriga 

projektörer, Trafikverkets byggledare och entreprenörens platschef. Det kräver medverkan av en 
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erfaren geotekniker samt att beställaren och entreprenören har erfarna och järnvägskunniga bygg-

ledare. På så sätt kan snabba beslut om justeringar av åtgärderna fattas efter hand.  

3.10   Dokumentera och följ upp utförda åtgärder 

Följ upp utförda åtgärder med hjälp av spårlägesmätningar och rälsnedböjningsmätningar. 

Exempel på redovisning ges i Dehlbom m.fl. (2018) kapitel 4 samt bilaga 1A och 1B. Gör uppfölj-

ningen minst en gång per år under en treårsperiod efter att åtgärderna färdigställts. Under den 

tiden har bankroppen hunnit sätta sig för aktuell tågbelastning.  

Dokumentera åtgärderna i relationshandlingar och förvaltningshandlingar. Ta även fram en 

erfarenhetsrapport som kan ge värdefull information vid genomförande av framtida projekt. 
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4 Informationskällor 

4.1 Trafikverkets databaser  

4.1.1 BIS  

BIS (BanInformationsSystem)36 är Trafikverkets IT-system för att lagra och hämta information om 

banrelaterade anläggningar och händelser. I BIS kan följande information finnas som ger indata till 

en bärighetsutredning:  

• Befintlig geometri, normalsektion  

• Banunderbyggnadens uppbyggnad 

• Avvattning (i huvudsak trummor, är inte heltäckande vad gäller diken och dräneringar)  

• Spårlägesmätning, spårriktning 

• Ballastrening  

• Tjällyftningsobservationer och sättningsmätningar 

• Skvättställen och lerpottor 

• Geotekniska händelser, sättningar, skred m.m. 

• Berg 

4.1.2 Optram  

Optram37 är Trafikverkets system för att studera och analysera periodiska mätningar på spår och 

kontaktledning. Optram visar mätdata från mätfordon tillsammans med anläggningsinformation.  

Följande typer av mätningar kan studeras i Optram:   

• Spårläge 

• Räfflor och vågor 

• Ballastprofil 

• Rälprofil 

• Kontaktledning 

Systemet används av förvaltare och entreprenörer för att analysera anläggningsinformation från 

spår och kontaktledning. Analysen används för att planera för ett optimerat underhåll. I Optram 

finns stora möjligheter att beräkna olika typer av nyckeltal, samt att se trender och göra prognoser.    

I dagsläget finns spårlägesmätningar dokumenterade i Optram, men inte rälsnedböjningsmät-

ningar och spårstyvhetsmätningar. 

                                                             
36 BIS – Baninformation, https://www.trafikverket.se   
37 Optram, https://www.trafikverket.se/optram  

https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/forvaltning-och-underhall/BIS---Baninformation/
https://www.trafikverket.se/optram
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4.1.3 ProjectWise  

ProjectWise38 är ett dokumenthanteringssystem med flera interna databaser, t.ex  Förvaltning 

Järnväg. I Förvaltning Järnväg finns redovisning av tidigare utförda geotekniska undersökningar 

och geoprojektering:  

• Geotekniska undersökningsritningar – Sondering och provtagning, Georadar, Ballastprov-

tagning 

• Geotekniska åtgärder – ritningar och PM 

• Stabilitetsberäkningar 

4.1.4 Bessy   

Bessy39 är ett IT-stöd för att göra säkerhets-, underhålls- och övertagandebesiktning av Trafik-

verkets fasta järnvägsanläggningar. Det kan även användas för att söka ut anläggningar, besikt-

ningar och anmärkningar samt exportera data till Excel. Informationen om anläggningen hämtas 

från BIS. Till Bessy finns applikationen BessyPC som används för att hantera besiktningar i 

järnvägsanläggningen, t.ex. för att åtgärdsrapportera.  

4.1.5 Ofelia  

IT-systemet Ofelia40 används för att lagra händelser som medför risk för olycka och driftstörningar 

på Trafikverkets järnvägsanläggningar, dvs. underlag för akut felavhjälpning. Felsymptom, fel och 

händelser ska rapporteras av alla drifttekniker, besiktningsmän och underhållsentreprenörer.   

4.1.6 Databasen för geotekniska borrhål  

”Borrhålsdatabasen” är Trafikverkets databas för geotekniska borrhålsdata. Sedan 2013 levererar 

utförare av geotekniska markundersökningar borrhålsdata till databasen. Historiska data är häm-

tade från Trafikverkets databaser Chaos och ProjectWise och är inlästa manuellt i Borrhålsdata-

basen.  

Lagrade data är i stort sett en kopia på konsultens eller entreprenörens GeoSuite-projekt och 

innehåller information om utförda undersökningar, sonderingsdata, provtagningsdata, tolknings-

data samt avvägningspunkter. För att ta del av data kontaktas beställarens geotekniker i aktuellt 

projekt. 

4.1.7 ROP 

I Trafikverkets system för Robusthetsplanering (ROP) finns s.k. riskobjekt inlagda. Riskobjekt är 

platser med förhöjd risk för naturrelaterade händelser i både nuvarande och ett framtida förändrat 

klimat. Exempel på naturhändelser är ras, skred, erosion, översvämning och bortspolning.  

Systemet innehåller t.ex. SGU:s jordartskarta, Lantmäteriets nya höjddata, lager med potentiella 

översvämningsområden, troliga trumlägen, väg- och järnvägsbankar, tillrinningsområden och 

                                                             
38 ProjectWise, https://www.trafikverket.se/projectwise  
39 Bessy, https://www.trafikverket.se/bessy 
40 Ofelia, https://www.trafikverket.se  

https://www.trafikverket.se/projectwise
https://www.trafikverket.se/bessy
https://www.trafikverket.se/
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"geoteknisk sårbarhetskarta". Sårbarhetskartan visar lägen med erosionskänsliga jordar, närhet till 

vatten samt höga bankar.  

Identifiering och registrering av riskobjekt beskrivs i två handböcker, en för väg41 och en för 

järnväg42. Hittills är det riskobjekt på vägnätet som har lagts in i ROP, men systemet kan även 

användas för järnväg genom de övriga data som finns där. Behörigheten att använda systemet är 

begränsad. 

4.1.8 BaTMan 

Trafikverkets system för Bro och tunnelförvaltning (BaTMan) kommer även att användas för 

förvaltning av järnvägstrummor framöver. Än så länge innehåller BaTMan samma information som 

BIS, men på sikt kommer också alla tillståndsbedömningar och åtgärder som utförs på trummorna 

att omfattas.  

4.2 Övriga informationskällor 

Äldre generalprofiler som tagits fram i samband med en järnvägssträckas byggande kan innehålla 

värdefull information om befintliga anläggningar. I några regioner inom Trafikverket har general-

profilerna scannats och finns i Trafikverkets elektroniska arkiv. Övriga generalprofiler finns i 

pappersformat vid Trafikverkets fysiska arkiv i Mölndal. Trafikverkets Arkivservice43 kan ge hjälp, 

och Trafikverksanställda har möjlighet att söka på egen hand i det elektroniska arkivet44. 

Det är också möjligt att få översiktlig information om de geologiska förutsättningarna (jordart och 

berg ned till ca en halvmeter under markytan) från SGU:s digitala geologiska kartor. Informationen 

kan presenteras på plankartor med spår och längdmätning inlagd (Figur 4-1). 

 

Figur 4-1  Utdrag ur plankarta med redovisning av geologiska förhållanden, uppfrysningar, spårfel, lerpottor 

och befintliga förstärkningsåtgärder på sträckan Frövi–Storå.45  

  

                                                             
41 Handbok - Riskanalys vald vägsträcka, Trafikverket publikation 2017:204 
42 Handbok - Riskanalys vald järnvägsträcka, Trafikverket publikation 2019:207 
43 Arkivservice. E-post: arkivcenter@trafikverket.se, tel. 010-123 90 55.  
44 Arkivservice med Trafikverkets elektoniska arkiv 
45 Dehlbom, 2005. STAX 25, Bärighetsundersökning Frövi – Ställdalen, Inventering av geotekniska 
förhållanden i spår. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2405
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2957
mailto:arkivcenter@trafikverket.se
https://intranat.trafikverket.local/Stod-och-verktyg/Dokument--och-arendehantering-diarieforing-arkivering/arkivering/
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