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FÖRORD 
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i samarbete med Luleå Tekniska Universitet. Arbetet syftar till att studera olika alternativa 
metoder för att på ett effektivt sätt genomföra spårbyte på bandel 111 (Kiruna – Riksgränsen). 
Arbetet är det avslutande momentet på utbildningen Projektingenjör 120 poäng vid Luleå 
Tekniska Universitet. Examensarbetet består av 15 universitetspoäng och redovisas 2005-06-
02. Arbetsomfattningen är 15veckor/person.   
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ABSTRACT 
This master thesis is a study that contains different kinds of track renewal techniques on the 
Scandinavian market and how they stand in relation to each other. On the Scandinavian 
market we found a wide supply of entrepreneurs, which undertake rail renewal projects. Rail 
renewal methods is a wide spread branch, and in this study we choose to describe three 
different kinds of rail renewal techniques. 
The methods that are described in the study are:  

• The tractor method 
• The crane method 
• Rail renewal trains 

 
The goal with this final report is to do a comparison between the chosen methods, and by that 
comparison find and recommend one or several methods for the rail renewal project at Bandel 
111 (Kiruna- Riksgränsen), Sweden. 
 
One part of the study was to find where the different rail renewal methods have their 
bottleneck. By presenting the capacity in rail meter/hour in a diagram, we could show where 
the different rail renewal methods meet their bottleneck. 
 
On the basis of the different disposable times on track in the questionnaire has four different 
types of week scenarios been put together. These four scenarios have given us a picture over 
the variety of capacity amongst the different methods. 
To complement the four week scenario, we, with help from Kari Kylmäniemi, compiled an 
additional week that gives a picture of how a week will look like during the rail renewal 
project at bandel 111 in 2006. By this realistic scenario we could establish if the methods 
manage, the by Banverket settled rail meter, 21000 meter/year. 21 000 railmeter would mean 
that the total project time would be 6 years. 
  
To examine if a decrease in total project time is possible, we raised the earlier 21 000 rail 
meter/year to 30 000 rail meter/year. This showed that the rail renewal trails have the capacity 
to shorten the total time for the project when the crane method just about managed to produce 
the earlier 21 000 rail meter/ year, If the crane method were to borrow few weeks from the 
preparation and the ending time it would produce the 30 000 rail meters/year.     
 
The study has shown us that: 

• All of the methods manage to produce 21 000 railmeters/ 
year within a six week period. 

• The rail renewal trains manage to produce 30 000 rail meter/ 
year which the crane method doesn’t. 

• From the kapacitynumbers and weekscenarios we have 
putting together, we see that MATISA P90LS and 
PLASSER & THEURER SDM 80 has advantages at the 
track renewal project on bandel 111.  
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SAMMANFATTNING 
 På den skandinaviska marknaden finns ett brett utbud av entreprenörer som åtar sig spårbyte 
som helhet. Spårbytesmetoder är ett vitt område och i rapporten beskrivs tre olika 
spårbytesmetoder nämligen, traktormetoden, kranmodellen samt spårbytesmaskinmodellen. 
 
Målet med examensarbete är att genomföra en jämförelse mellan de valda 
spårbytesmetoderna, och genom detta komma fram till en eller flera metoder som passar för 
spårbytet på Malmbanan, bandelen Kiruna- Riksgränsen. 
 
Metoden för examensarbetet har varit studier av referensobjekt, en enkät samt intervjuer med 
nyckelpersoner hos beställare och entreprenörer.  
 
Utifrån de fyra olika produktionstiderna i enkäten (Se bilaga 1) har fyra olika typer av 
veckoscenarier tagits fram. De olika scenarierna har gett oss en bild över effektiviteten på de 
olika metoderna, beroende på typ av arbetsvecka.  
 
Ytterligare ett veckoscenario togs fram med hjälp av Kari Kylmäniemi, detta veckoscenario är 
en bild på hur en arbetsvecka kommer att se ut under spårbytet år 2006. Genom detta scenario 
har vi kunnat fastslå huruvida metoderna klarar av att lägga det av Banverket planerade 
spårmetertalet som är 21000 meter/år. Med denna kapacitet kan spårbytet på bandelen 
genomföras på 6 år. 
 
För att undersöka om det är möjligt att korta ner den totala tiden för spårbytesprojektet, höjdes 
det totala spårmetertalet till 30000 meter/år. Spårbytet kan i så fall genomföras på 4 år. Denna 
förändring visade att det för spårbytesmaskinerna var möjligt, men att det för kranmodellen ej 
var ett alternativ med de veckor som MTAB (Malmtrafik i Kiruna AB) avsatt för 
spårbyggnation. 
 
I studien har vi funnit att: 
 
 

• Två av de jämförda metoderna (Donelli och Spårbytesmaskiner) klarar 21 000 
spårmeter per år. 

 
• Den enda metod som klarar 30 000 spåmeter per år är Spårbytesmaskinmodellen  

 
• Utifrån de kapacitetstal och veckoscenarier vi ställt upp finner vi att 

Spårbytesmaskinerna (MATISA P90LS och PLASSER & THEURER SDM 80) har 
fördelar vid det kommande spårbytet på bandelen Kiruna- Riksgränsen.  
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LÄSINSTRUKTIONER 
 
Begreppsförklaringar 
Nedanstående begreppsförklaringar syftar till att ge dig som läsare bättre grund innan läsning 
av examensarbetet. 
 
Barnsjukdomar Problem som nya maskiner möter under inkörningsperioden 

som kan medföra produktionssänkning. 
 
Benchmarking Jämförelsestudie 
 
CC-avstånd Avståndet från centrum på en sliper till centrum på nästa sliper. 

Det är i regel 600 mm, i Sverige. 
 
Disp/Dispar   Disponibel tid för arbete på spår 
 
Effektiv tid Disponibel tid minus etableringstid 
 
Flaskhals Det skedet i produktionen när logistiken (materialflödet) 

hamnar efter och drar ned produktionstakten.  
 
MTAB   Malmtrafik i Kiruna AB 
 
Nollspänningsmetoden Innan slutsvetsning skall mellanlängderna vid behov 

neutraliseras, d.v.s. ges den längd som svarar mot 
spänningsfrihet vid neutraltemperatur. Neutralisering skall även 
utföras där försämrat sidoläge p.g.a. stark värme uppträder. 
(Rälen kapas med upp till 360 m mellanrum). Neutraliseringen 
kan utföras då rälstemperaturen är inom eller under 
neutraltemperaturområdet [22] 

 
Produktiv tid Total disponibel tid 
 
Spm    Spårmeter 
 
 
 
Disposition  
Kapitel 1 Ger en introduktion för examensarbetet och dess frågeställning. 

Kapitel 2 Ger en beskrivning av arbetsmetodiken för examensarbetet. 

Kapitel 3 Beskrivning av de olika spårbytesmetoderna som är med i studien 

Kapitel 4 Redovisar de resultat studien gett upphov till. 

Kapitel 5 Redovisar slutsatser och förslag till fortsatt arbete. 
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
Järnvägen är en viktig del av Sveriges infrastruktur både för gods- och persontransporter. 
Banverket är den myndighet som ansvarar för järnvägen i Sverige. Det innebär att Banverket 
följer och driver utvecklingen inom järnvägssektorn, bistår riksdag och regering i 
järnvägsfrågor, ansvarar för drift och förvaltning av statens spåranläggningar, samordnar den 
lokala, regionala och interregionala järnvägstrafiken samt ger stöd till forskning och 
utveckling inom järnvägsområdet.  
 
Banverket utför idag omfattande om- och nybyggnationer av järnvägsnätet. Vid spårbyte kan 
man använda sig av spårbytesmaskiner, kranar, traktormetod eller tekniker som bygger på 
mer handfasta metoder. I Sverige är det i huvudsak spårbytesmaskiner man använder. Denna 
metod är väl inarbetad och en standard när man ska byta räls. Banverket kommer att investera 
mycket pengar för byta spår i Norra Banregionen och är därför intresserade av de alternativa 
lösningar och metoder för spårbyten, som finns i Skandinavien.  
 
Sträckan studien kommer att rikta sig mot är bandel 111 som ligger norr om polcirkeln och 
sträcker sig från Kiruna till Narvik. Bandelen är 128 km och ska upplåtas för 30-tons axellast. 
Järnvägsbanan är enkelspårig med en årlig bruttobelastning på 24 Mbrt. Banan består av stora 
höjdvariationer i kombination med måttliga kurvradier. Längs spåret finns 16 st bangårdar 
jämt utspridda med ca 8 km mellanrum.  
 
Bandel 111 (Kiruna – Riksgränsen) är en tungt trafikerad bandel, där transporteras malm, 
persontåg samt fisketåg till Narvik. Den höga belastningen av räls samt bank har medfört att 
linjen är i behov av ombyggnation.  
 
 

 
Figur 1.1  Malmbanans sträckning 
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Möjlighet till uppställning för maskinparken (vid spårbyten) finns på varannan bangård sedan 
dessa förlängts för att klara längre tåg. Huvudtågspåret består i huvudsak av helsvetsad 50 E3 
räl, hårdträsliper (cc 500 mm), med Heyback-befästning och makadamballast klass 1.  
 
Projektet innefattar byte av räls, befästningar, sliprar och delar av sträckans ballast. Spårbytet 
avser huvudtågspår. Spårbytet beräknas starta år 2006 och omfatta ca 21 000 spårmeter/per år 
och beräknas vara avslutat år 2011. [7] 
 

1.2 Mål 
Målet med examensarbetet är att genomföra en jämförelse mellan olika spårbytesmetoder som 
finns på den skandinaviska marknaden, och genom detta komma fram till en eller flera 
metoder som passar för spårbytet på bandel 111 (Kiruna- Riksgränsen). 
 

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är sammanställa ett praktiskt användbart dokument med 
information kring spårbytesmetoderna som finns på den Skandinaviska marknaden. Studien 
kommer även leda till rekommendationer för framtida studier. 
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1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet avgränsas till att studera 5st spårbytestekniker, 3st Spårbyteståg, 1 st 
Kranmodell samt 1 st traktormetod. Dessa metoder kommer att studeras med de 
förutsättningar som gäller Malmbanans delsträcka Kiruna – Riksgränsen (bandel 111). 
 
I undersökningen kommer traktormetoden vara med endast som en kompletterande metod till 
de andra metoderna, detta på grund av att Traktormetoden inte är en fast metod utan anpassas 
efter projektets förutsättningar[12]. Traktormetoden kommer att beskrivas som de andra 
metoderna, men inga svar från enkäten kommer behandlas i rapporten. 
 
Antalet intervjuer avgränsas efter en framtagen tidplan och utifrån de resurser som vi förfogar 
över. Även litteraturstudien avgränsas utifrån tidplan och resurser.  
 

1.5 Frågeställningar 
För att utföra ett strukturerat arbete har frågeställningar arbetats fram enligt nedan. 
Frågeställningarna är framtagna utifrån de mål som ställts för examensarbetet. 
 

• Vilka typer av spårbytesmetoder finns det på den skandinaviska marknaden idag? 
 
• Hur fungerar de olika spårbytesmetoderna? 
 
• Hur står de i förhållande till varandra, gällande kapacitet, vid ett fiktivt projekt med 

lika förutsättningar? 
 
• Hur står de i förhållande till varandra beroende på olika disp-arbetstider? 
 
• Hur förändras kapacitetsvärdena beroende på logistiska faktorer?   

 

1.6 Problemägare/Intressenter 
Banverket, Region Norr är problemägare till detta examensarbete. Intressenter till detta 
examensarbete är Banverket och de entreprenörer som varit med i undersökningen samt Arne 
Nissen, adjunkt vid Luleå Tekniska Universitet. 
 
Målgruppen examensarbetet riktar sig mot är främst Projektledare vid Banverket. 
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2. METOD 
Detta kapitel syftar till tydliggöra hur examensarbetet vuxit fram samt vilka tillvägagångssätt 
som använts.  
 
Moment 1 – Projektdirektiv 
Examensarbetets första moment bestod i att tillsammans med handledare och examinator 
arbetades en projektbeskrivning fram. I detta dokument framgick uppgiften och dess 
omfattning. 
 
Moment 2 - Litteraturstudie 
Litteraturstudien syftar till att ge en överblick på aktuellt kunskapsläge inom det aktuella 
området. I vårt fall var det spårbyten och spårbytesmetoder. Litteraturstudien visade att detta 
är av universitetsvärlden ett outforskat område. Rapporter gjorda inom området spårbyte och 
spårbytesmetoder kretsar i huvudsak kring materialet som används samt maskinernas 
komponenter. 
 
Moment 3 – Informationsinsamling 
För att få tag i information kring spårbytesmetoderna kontaktade vi entreprenörer inom 
Skandinavien. De entreprenörer som var aktuella för studien ombads skicka material kring 
”deras” spårbytesmetoder.  
 
Moment 4 - Analys av material 
Från det mottagna materialet sammanställdes beskrivningar av metoderna. För att bättre förstå 
metoderna sammanställde och skickade vi en enkät innehållande ett fiktivt projekt med 
tillhörande frågor kring produktionshastighet samt logistik till entreprenörerna. 
 
Moment 5 – Resultat/ Svar enkät  
De inkomna svaren sammanställdes, redovisades och analyserades. 
 
Moment 6 – Diskussion/Slutsatser  
Slutsatser framarbetade från de inkomna svaren redovisas samt diskuteras. 
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2.1 Examensarbetets arbetsprocess 
Nedan beskrivs kortfattat hur arbetet varit upplagt och hur vi har gått tillväga för att nå fram 
till resultatet. 
 
1. Problem 
 
2. Kunskapsinhämtning 

 
• Rapporter/Faktablad/Förteckningar 
• Internet 
• Enkätutskick 
• Kontakt med entreprenörer 
• Personal och övriga kontakter 

 
3. Problemformulering 

• Frågeställning 
• Påståenden 
• Samtal med handledare 

 
4. Beslut 

• Upplägg för undersökningar 
• Tekniker för att samla information 

 
5. Genomförande 

• Plan över arbetet 
• Kontakter 
• Medgivande 
• Återkoppling av resultat 

 
6. Bearbeta/ Analysera 

• Justeringar 
• Nya frågor 
• Värdering av undersökning och resultat 

 
7. Redovisa 

• Skriftlig rapport 
• Muntlig presentation 

 
[1] 
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2.2 Kvalitativa och Kvantitativa metoder 
Kvalitativ metod inriktar sig på verbala analysmetoder medan kvantitativt  
inriktad forskning använder sig av statistiska bearbetnings- och analysmetoder 
[1]. Vi har i detta arbete i huvudsak använt oss av kvalitativ metod. Detta på grund av att det 
sedan tidigare inte fanns mycket skrivet kring ämnet. 
 

2.3 Dagboksanteckningar 
Under examensarbetets gång har dagboksanteckningar utförts. Detta har gjorts för att vi 
lättare ska veta vad som är gjort och vad som ska göras. Dagboken har använts som en form 
av planering, där vi skrivit in tider på möten och personer vi varit i kontakt med.  
I den har vi även antecknat funderingar och tankar för att man inte ska glömma bort något 
under vägen, utan kunna arbeta med det senare. 
 

2.4 Validitet och Reliabilitet 
Reliabiliteten fås genom frågeställningar om undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt [1].  
För att på bästa sätt behålla reliabiliteten från möten, samtal och diskussioner har en 
sammanställning gjorts omedelbart av vad som har sagts. Direkta intervjuer har inte använts 
under arbetets gång, utan kommunikationen har varit mer i diskussionsform och som samtal. 
 
Validitet är ett annat ord för giltighet av undersökningen. Undersöks det som studien avsett att 
undersöka? [1]. 
 
För att säkerhetsställa detta har målet med examensarbetet alltid varit i åtanke vid samtal och 
enkätutskick. Möten har även hållits där frågeställningen varit bl.a. Vad gör vi nu? Är vi inne 
på rätt väg? Vad ska vi fortsätta med? 
 
Kontakten med entreprenörerna har skett både skriftligt och muntligt. En enkät utgjorde 
grunden för inhämtandet av information. Källorna anser vi vara pålitliga eftersom 
entreprenörerna som medverkar i studien tidigare utfört arbete åt banverket. 
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2.5 Analysmetod 
Analysen är den fas i undersökningen där tolkning av data sker. En värdering av 
informationen i förhållande till de frågeställningar som undersökningarna behandlar, [10]. 
Information vi erhållit från entreprenörer har successivt behandlats, värderats och tolkats. 
Detta har skett kontinuerligt under arbetets gång. 
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3. INLEDNING SPÅRBYTESMETODER 
På den skandinaviska marknaden finns ett brett utbud av entreprenörer som åtar sig spårbyte 
som helhet. Spårbytestekniker är ett vitt område som spänner sig från traktorer, till kranar 
samt spårbytesmaskiner (SBM). Dessa tre spårbytestekniker är de som kommer att beskrivas i 
rapporten.  
 
Orsaken till att vissa entreprenörer inte kom med i studien var för att de inte representerade en 
ny metod eller att deras metod inte var lämpad för det rådande klimatet. 
 
De spårbytestekniker som beskrivs i rapporten är: 
 

1. SPÅRBYTESMASKINER 
 

• MATISA P95 
• MATISA P90LS 
• PLASSER & THEURER SDM 80 

 
2. KRANMETOD 
 

• DONELLIMETODEN 
 
3. TRAKTORMETOD 

 
Spårbytesmaskinerna skiljer sig inte i arbetssättet mycket åt därför beskrivs dessa tillsammans 
i kapitel 3. 
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3.1. Spårbytesmaskiner  

3.1.1 Företagsbeskrivning 
Banverkets beställarroll  
Banverket har ett samlat ansvar för hela den Svenska järnvägen, vilket innebär de följer och 
driver utvecklingen inom hela järnvägssektorn. Banverkets förvaltande enheter, 
huvudkontoret och fem banregionerna, planerar och upphandlar drift och underhåll samt om- 
och nybyggnationer av statens järnvägsanläggningar. Upphandlingarna görs internt, från de 
producerande enheterna, eller externt från entreprenörer och konsulter. 
 
Industridivisionen 
Banverket Industridivisionens huvudkontor, samt den fasta tillverkningsenheten finns i 
Nässjö. Den rörliga byggverksamheten är inriktad mot tre områden: spår, signal och 
kraftförsörjning. Deras målgrupp är spårägare och andra entreprenadföretag. Kunderna finns i 
Sverige och utomlands och totalt sysselsätter Industridivisionen 330 personer varav 140 i 
Nässjö.[19] 
 

3.2 Nybyggnation av befintligt spår med Spårbytesmaskiner 
Nybyggnation av befintligt spår kan ske med tre olika typer av spårbytesmaskiner MATISA P 
90LS, PLASSER & THEURER SDM 80 och MATISA P95. MATISA P95 är en ny maskin 
och har i dagsläget ej använts för spårbyte i Sverige, levereras 2005-09-15.  
 
Spårbytet utförs som en kontinuerlig process. Bytet utförs genom att befästningarna lossas 
och de gamla sliprarna tas upp styckevis med kvarsittande underläggsplattor, den gamla 
ballasten plogas åt sidan till visst djup och bredd och de nya sliprarna läggs ner på den jämna 
ballastbädden, på önskat cc avstånd. 
 
De gamla rälerna byts under spårbytets gång ut mot nya räler. Hur rälerna byts är beroende av 
vilken metod som används.  
 
Bakom spårbytesmaskinen återstår att montera nya befästningar, svetsning av skarvar, 
omhändertagande av gamla räler, återställa alla el- och signalanslutningar, återställa 
ballastsektionen samt spårriktning. De gamla sliprarna tas med spårbytesmaskinen till en 
central plats för demontering av underläggsplattorna och sortering. 
 
Alla typer av sliprar kan med hjälp av dessa metoder tas upp och läggas ned. Omställningen 
mellan olika sliperstyper kan ske under arbete och tar ca 30 minuter. 
 
Nedan kommer en kort beskrivning av de tre spårbytesmetoder som industridivisionen 
använder. [3][4][5][6] 
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3.3 Beskrivning spårbytesmaskiner (SBM) 
 
SBM 8001, MATISA P 90LS  
 

• Tillverkare: MATISA  
• Levererad: 1984  
• Kräver alltid lok för förflyttning. 
• Bättre lämpad för träspår. 

 

 
Figur 3.1.  MATISA P 90LS [18] 
 
SBM 8003, PLASSER & THEURER SDM 80 
 

• Tillverkare: PLASSER & THEURER 
• Levererad: 1986 
• Kan med egen motor köra 25-30 km/h 
• Bättre lämpad för betongspår. 

 

 
Figur 3.2. PLASSER & THEURER SDM 80 modell 
 
SBM  MATISA P 95 
 

• Tillverkare: MATISA  
• Levererad: 2005 
• Kan med egen motor förflyttas 
• Lämpad för alla typer av spår. 

 

 
Figur 3.3. MATISA P 95 modell 
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3.4 Skillnader mellan Spårbytesmaskiner 
Planering av spårbytet påverkas inte nämnvärt av vilken maskintyp som används.  
 
De största skillnaderna mellan MATISA P 90LS och PLASSER & THEURER SDM 80 
ligger i framdrivning samt hantering av räls och ballast. 
 
MATISA P 90LS driver med boggin på rälsen (likadant med MATISA P95) medan 
PLASSER & THEURER SDM 80 med band på ballastbädden. MATISA P 90LS lägger in 
rälsen före sista boggin medan PLASSER & THEURER SDM 80 växlar in rälsen efter 
maskinen. 
 
MATISA P 90LS plogar ut ballasten åt båda sidorna medan PLASSER & THEURER SDM 
80 kan välja sida. Sliperstransportvagnarna till MATISA P 90LS och PLASSER & 
THEURER SDM 80 har lastkapaciteten 252 nya sliprar. 
 
Skillnaden mellan MATISA P95 och MATISA P 90LS samt PLASSER & THEURER SDM 
80 är bla. att den nya MATISA P95 är längre och flackare, där sliprarna går upp och där 
sliprarna går ner. Detta gör att sliprarna inte hänger upp sig vilket medför att 
produktionsflödet blir bättre och detta ger även en smidigare rälsföljning.  
 
På de äldre maskinerna sitter 2 st band och 2 st upptagsenheter, i dagens MATISA P95 har är 
antalet band och upptagningsenheter fördubblat till 4 st. Detta medför att sliprarna inte lägger 
sig på tvären och möjliggör också att man enklare kan plocka upp trasiga sliprar. 
Plogkapaciteten är ökad och det är omöjligt att makadam rinner över, plogen är starkare och 
har ett inbyggt hydraulsystem med mjukvändande ventiler som gör att man kan köra 
hydrauliken snabbt och den bromsas upp i sista biten av rörelsen. Mjukvändande ventiler är 
även inbyggt vid slipershanteringen. 
 
MATISA P95 skiljer sig även på det sättet att den inte hanterar räler, de nya rälerna växlas in 
efter maskinen med en rälsväxlare. [3][4][5][6][11] 
 

 
Figur 3.4 MATISA P 90LS vid spårbyte
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3.5 Nybyggnation av befintligt spår med spårbytesmaskin 

3.5.1 Arbetsskede 1 – Bankettrensning/ Kabelsänkning 
Finns överskottsmassor på banketten och kablar måste sänkas görs bankettrensning i 
kombination med kabelsänkning lämpligast innan långrälslossning. Först kör bankettrensaren 
bort vegetation och ballastmassor till en god säkerhetsnivå över felliggande kablar. Där efter 
sänks eller flyttas dessa kablar (el-, signal-, telekablar) till minst 40 cm från slipersände och 
20 cm under slipers underkant. Slutlig bankettrensning utförs som en slutstädning när övriga 
arbeten är klara. 
 

 
Figur 3.5 Bankettrensningmaskin 
 

3.5.2 Arbetsskede 2 – Långrällossning  
Innan långrällossningen sopas ballasten bort från sliprarna och befästningsdetaljerna. 
Långrälerna läggs ut på den rensade banketten av ett långrältåg. Långrältåget är avsedd till att 
transportera långräler upp till 420 meter. Rälen vilar i separata boxar med rullager på 10 
meters avstånd. I tågen ingår en lossningsvagn som med hjälp av vajer drar rälen bakåt i 
tågets riktning. Personal ser till att rälsen förankras vid det befintliga spåret, för att loket sedan 
skall kunna köra fram i krypfart och på det viset lossa rälsen. 
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Figur 3.6 Långrälslossning 
 

3.5.3 Arbetsskede 3 – Avbefästning 
Första momentet i spårbytet är att lossa befästningarna. Det finns utrustning som klarar 
samtliga befästningstyper.  
 
Avbefästningen utförs i två etapper: 
 

1. Partiell avbefästning och eventuell användning av en fjäderspik per platta. 
2. Slutlig avbefästning  

 
I samband med den partiella avbefästningen skall vid fjäderspik en av innerspikarna (efter 
uppdragning) slås tillbaka vänd i spårets längdriktning. Detta för att underläggsplattan ska 
hållas kvar vid slipern genom spårbytesmaskinen. 
 
Vid slutlig avbefästning måste den sträcka som upptas av spårbyteståget avbefästas snabbt 
innan spårbytesmaskinen och slipersvagnarna står över sträckan.  
 
Efter det att befästningarna har lösgjorts samlas de i högar. Högarna läggs i höjd med 
kontaktledningsstolparna för att inte bli bortplogade. Befästningarna plockas sedan upp med 
en magnetlastarvagn som för befästningsskrotet bakåt till en järnvägsvagn.  
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Figur 3.7 Magnetlastningsprocess 
 

3.5.4 Arbetsskede 4 – Spårbyte 
Spårbytet med spårbytesmaskinerna inleds genom att befästningar lossas och rälsen placeras 
med hjälp av en ram utanför det befintliga spåret. De gamla sliprarna tas upp styckevis med 
slipersupptagaren, med kvarsittande underläggsplattor, och transporteras bort. Ballastbädden 
justeras med ballastutjämnaren till bestämt djup och bredd. Efter att ballastbädden justerats 
placeras nya sliprar på bädden (se figur 3.8), slutligen växlas den nya rälsen in och ballasten 
återförs som sidostöd för sliprarna. En portalkran förser spårbytesmaskinen med nya sliprar 
från vagnar av typen Qbt och bär bort de gamla sliprarna. 
 

 
Figur 3.8 Spårbyggnation 
 
De gamla sliprarna tas med spårbyteståget in till central plats för demontering av 
underläggsplattor och sortering. Alla uppkommande sliprar tas omhand. Träsliprar körs till 
återvinning eller destruktion. Betongsliprar återanvänds som barriärhinder eller krossas och 
återvinns. Rälen kapas ned/ skrotas i hanterbara längder, detta görs under samma disp som  
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spårbytet. Alla typer av räler och sliprar kan tas upp och läggas ned. Omställningen mellan 
olika sliperstyper kan ske under arbetets gång, och tar ca 30 minuter. 
 

3.5.5 Arbetsskede 5 – Befästning/Svetsning 
Industridivisionen kan använda sig av olika befästningsmonterare som tillsammans klarar de 
flesta befästningstyper. 
 

 
Figur 3.9 Befästningsmaskin 
 
 
 
Den nya rälsen svetsas med termitsvets. Vid produktion av 360 m och upp till 720 m måste 
fyra svetsar göras per skift och upp till 1080 m sex st. Svetsarna disponerar egen utrustning 
för förflyttning och planeras så att svetsarna ligger en rälslängd efter spårbyteståget.  
 

3.5.6 Arbetsskede 6 – Ballastrening, Siktning, Återvinning  
När spåret är bytt inleds arbetet med ballastrening. Ballastreningsmaskinen siktar ballasten 
och återför den rätta fraktionen i spåret.  
 
Utsorterat finmaterial lastas upp på ballastsilovagnar MFS-100 och förs till lämplig 
återanvändning. 
 
Materialet transporteras till ett upplag och sorteras i lämpliga fraktioner med hjälp av ett 
mobilt sorteringsverk. Om materialet är förorenat återfinns detta i den finkorniga fraktionen 0-
8 mm och denna mindre volym transporteras sedan till destruktion. 
 

3.5.7 Arbetsskede 7 – Skyddsjordning och signalanslutningar 
När spårbytesmaskinen och ballastrenaren har passerat monteras alla el- och 
signalanslutningar. 
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Figur3.10 Montering jordkabel  
 

3.5.8 Arbetsskede 8 – Spårriktning och ballastkompletteringar  
Efter att ballastrensaren är klar, för man på ny ballast och spårriktar. Normalt utförs 
ballastlossning ett skift efter spårbytet. Spårriktning avdelas helt för att bakom 
spårbytesmaskinen justera spåret för linjehastigheten.  
 
 

 
Figur 3.11 Spårriktningsmaskin 
 

3.5.9 Arbetsskede 9 – Neutralisering 
När spåret är färdigt utförs en neutralisering av hela sträckan. Det utförs med ledning av förda 
temperaturuppgifter. 
 
[3][4][5][6] 
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3.6. Kranmetod 

3.6.1 Företagsbeskrivning  
VR-koncernen 
VR-koncernens främsta verksamhetsgrenar är gods- och persontrafik samt byggnation och 
underhåll av bannätet. Totalt omfattas koncernen av 21 bolag, som sysselsätter sammanlagt 
cirka 13 700 personer.  
 
VR Track AB 
VR-Track AB (VR-koncernens banbolag) är det största bolaget i Finland som erbjuder 
tjänster i anslutning till banhållning. I bolagets tjänst finns ca 2400 yrkesmän inom 
byggnation och underhåll av banor. 
 
Största delen av VR-Track:s arbete beställs av RHK (banförvaltningscentralen) och utförs på 
Finska statens bannät. Dessutom utförs arbeten åt bl.a. kommuner, hamnar och 
industrianläggningar.  
 
VR-Track har den mest omfattande erfarenheten av järnvägsbyggande i Finland. Räknat från 
år 1995 har bolaget genomfört över 1000 projekt, de flesta beställningar av RHK. De största 
arbetena har varit projekt för upprustning av banor. [20] 
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3.7 Nybyggnation av befintligt spår med kranmetoden 
VR-Track river och bygger spår med hjälp av Donellikranar (Se figur 3.10). Hela 25 meters 
sektioner kapas och lyfts till uppläggningsvagnar med Donellikranarna. Ballasten justeras 
sedan till bestämd nivå och sedan placeras de nya sliprarna på spårbädden.  
 

 
Figur 3.12  Ritning av Donellikran 
 
Nedanstående skiss illustrerar hur arbetet bedrivs på rakt spår, denna skiss visar ej hur 
borttransport av det befintliga spåret går till. Växlar byggs på annat sätt utifrån deras läge och 
utformning. [2] 
 

 
Figur 3.13 Schematisk illustration över rälsutläggning 
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3.8 Beskrivning arbetsskeden 
 

3.8.1 Arbetsskede 1 – Utsättning samt okulär kontroll 
Utsättning sker innan arbetet påbörjats. Mätresurserna kommer att finnas på plats under 
byggfasen. I detta arbetsskede kontrolleras spårbädden och en besiktningsrapport tas fram 
samt överlämnas till beställaren för ställningstagande/acceptans. Eventuella avvikelser 
kommer att behandlas separat. 
 
Mittlinjen färgmarkeras med 10 m mellanrum när det befintliga spåret är borttransporterat. 
För att få sliprarna i rätt läge kommer mittmarkeringarna senare att användas som hjälp till att 
markera sidoläget för sliprar.  
 

3.8.2 Arbetsskede 2 – Utläggning Donellispår/Borttransport av befintligt 
spår 
 
Utläggning av långräl 
Rälen kommer till arbetsplatsen i 420 m längder från leverantören per tåg – eller enligt 
anbudsförfrågan. Rälerna lastas direkt av från vagnar som färdas på det befintliga spåret, de 
lastas av så att spårvidden blir 3620 mm (Donellikranens spårvidd). 
När en tåglast av långräler har blivit utlagd har man 5880 m färdigt Donellispår. Noteras att 
de provisoriska skarvarna tillåter termiska variationer i rälslängden. 
 
Kapning och borttransport av befintligt spår/Borttransport av befintligt spår 
Det befintliga spåret kapas i för Donellikranen hanterbara 25 meters [13] sektioner. Med hjälp 
av kranarna lyfter man sedan sektionerna till vagnar för borttransport (se bild). 
   

 
Figur 3.14 Borttransport av befintligt spår med Donellikran 
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Utjämning och kompaktering av spårbädden 
Rivningen av det befintliga spåret påverkar ofta ballastbädden. I vissa fall behövs ballast 
tillföras för att uppnå bestämd nivå på spårbädden. Innan arbetena fortsätter med 
slipersutdelning, rensas, jämnas och kompakteras spårbädden.  
 
Kompakteringen utförs med en vält utan vibrering med laser mätning till hjälp. Detta görs för 
att garantera spårbäddens nivå och kvalitet och för att undvika alla eventuella problem i 
vidare arbetsskeden. Med en lämplig arbetsordning av välten säkerställes att spårbädden blir 
jämn eller t o m något konkav.[13] 
 
Den jämna spårbädden medför att sliprar understödes av spårbädden i sin fulla längd samt att 
befästning kan ske utan behov att lyfta slipern.  
 
Ingen stoppning behövs före insläpp av arbetståg och faran att sliprar skadas till följd av 
mittstöd elimineras. 
 
Spårbäddnivåns bättre tolerans förbättrar slutnivåns tolerans. Stoppmaskinen kompakterar 
varje sliper jämnt och därmed minskar behovet på framtida underhåll. 

 

3.8.3 Arbetsskede 3 – Utläggning av sliprar samt rälsmontage  
 
Utläggning av sliprar med Donelli kranen 
 

 
Figur 3.15 Två Donellikranar i tandem med en kedjeförsedd slipersbom 
 
Donelli lägger ut sliprar (600 mm mellanrum) och den består av två motoriserade enheter med 
en slipersbom emellan. Donellikranen löper på ett bredspår med spårvidden 3620. Spåret 
består av de slutgiltiga långräler, som i detta skede utnyttjas som Donellispår.  
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Slipersbommen är försedd med justerbara kedjor för lyft av sliprar. Kedjorna justeras så att 
sliprar placeras med ett mellanrum (cc-avstånd) på 300 mm. På en laddning tar kranen 60 st 
sliprar och bär dessa ut till ändan av sträckan. Betongsliprarna kommer färdigt utrustade med 
befästningar och inläggsplattor.  
 
Vid utläggningen lossas varannan sliper och kranen flyttas sedan framåt och lägger de 
resterande 30 sliprarna på rätt plats. På så vis erhåller man det föreskrivna cc-avståndet 600 
mm. 
 

 
Figur 3.16  Donelli kranarna lyfter varannan sliper för att längre fram placera ut dessa 
med rätt avstånd cc 600 mm 
 
Denna process fortgår tills slipertåget är avlastat och sliprarna är utlagda. 
 
Donellkranen transporteras till arbetsplatsen på sliperståget vid början av upptagningen av det 
befintliga spåret och efter arbetspasset transporteras Donellikranen bort från spåret med hjälp 
av sliperståget. 
 

 
Figur 3.17  Transport till och från arbetsplatsen. 
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Rälsinläggaren (RIL) Geismar lyfter räler på sliprarna 
Räler placeras på sliprarna med hjälp av två RIL (rälsinläggare) i tandem (Geismar i ca 10 m 
mellanrum). Vid befästning används tex Pandriver för montering av Pandrol  e-clips. 
 

 
Figur 3.18 Rilning av räl 
 
Långräler förbinds sedan provisoriskt med skarvjärn av typ Stahlberg Roensch, eller likvärdig 
typ. 
  

3.8.4 Arbetsskede 4 – Makadamisering samt stoppning 
Makadamisering och stoppning utförs löpande. Vid bansträckans färdigställande utförs en 
genomgående plogning och spårriktning. 
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3.8.5 Arbetsskede 5 – Svetsning, Neutralisering  
Svetsningen utföres antingen som brännsvetsning (en mobil brännsvetsanordning) eller som 
Termitsvetsning (Skv). Val mellan dessa två metoder fattas vid senare detaljerad 
arbetsplanering. 
 

 
Figur 3.19 Brännsvetsning med en mobil apparat 
 
Innan slutsvetsning skall mellanlängderna vid behov neutraliseras, d.v.s. ges den längd som 
svarar mot spänningsfrihet vid neutraltemperatur. Neutralisering skall även utföras där 
försämrat sidoläge p.g.a. stark värme uppträder. (Rälen kapas med upp till 360 m mellanrum). 
Neutraliseringen kan utföras då rälstemperaturen är inom eller under 
neutraltemperaturområdet. [22] 

3.8.6 Arbetsskede 6 – Färdigställande 
Vid behov av Stabilisering kommer spårstabilisering (DSS) att användas vid slutjustering av 
spåret. För slutkontroll av geometrin utförs Mättågskörning (EMT 80), detta före eller vid 
slutbesiktning. Mätboken levereras i samband med övriga relationshandlingar till beställaren.  
 
Efter detta återställer entreprenören de nyttjade arbetsytorna. 
 
[2] 



 24

 
 

3.9 Traktormetod 
Traktormetoden används av de flesta entreprenörer som en kompletterande metod vid 
spårbyggnation. Metoden är bäst lämpad för ombyggnation av spår, till exempel rälsbyte eller 
endast slipersbyte, det finns ingen klar definition av vad traktormetoden innehåller för 
maskiner och maskinantalet anpassas efter projektets art [12]. Traktormetoden används främst 
när det är korta arbetstider (dispar), snäva kurvradier, samt vid vissa växlar och trånga 
sektioner.  
 

3.10 Nybyggnation av befintligt spår med Traktormetoden 
Det som är speciellt för denna spårbytesmetod är slipersbytet. Metoden kan användas på 
enkelspår, dubbelspår och bangårdar. Plattformar och andra fasta föremål invid spåret är inget 
hinder med förutsättning att upplagsytor för sliprar finns eller att slipersförsörjningen kan 
ordnas med trallor.  
 
Traktorernas schaktblad arbetar ned till nivån 10-15 cm under befintlig slipers underkant, 
varför ballasten måste vara ren och av god kvalitet ned till denna nivå. 
 
Sliperbytet ger vid normal förlyft en sänkning av spåret, varför första riktningen kan ske utan 
ballasttillförsel. [8] 
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3.11 Beskrivning arbetsskeden 
 

3.11.1 Arbetsskede 1 - Förarbeten 
 

1. Eventuellt spårlyft och ballastkomplettering för att få ren ballast ned till 
schaktbotten. 

 
2. Erforderlig förstärkning av banvallen kan även ge bättre utrymme för upplag av 

nya sliprar. Med trallor klaras slipersförsörjning i trånga sektioner. 
 

3. Erforderliga kabelflyttningar. 
 

3.11.2 Arbetsskede 2 – Inför slipersbyte 
 

1. Utkörning av nya sliprar, alla sliprar läggs på samma sida av spåret så längre 
avsnitt erhålls utan sidbyte. Sliprarnas exakta läge måste anpassas så att 
hinderfrihet erhålls samtidigt som de är inom räckhåll för slipersbytet. 

 
2. Det är viktigt att tillräckligt antal sliprar lossas per längdenhet. Större 

förskjutningar än 0,4 – 0,5 meter skall undvikas.  
 

3. Utkörning av befästningsdetaljer. 
 
 

Följande arbeten utförs omedelbart före slipersbytet: 
 

1. Förlyft om ca 4 cm vid normal ballastsektion. I övriga fall anpassas lyften så att 
slipern höjs ca 4 cm över normalläge i ballasten. 

 
2. Vid och efter förlyften måste rälsmängden noga observeras. Skarvreglering utförs 

vid behov. Som regel skall max skarvöppningar anordnas, eventuella överskott 
kapas.  

 
3. De nya sliprarnas lägen markeras på rälsen med hjälp av måttribba. 

 
4. Bevattning av ballasten sker vid behov. 
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3.11.3 Arbetsskede 3 – Utplacering traktorer   
Traktorerna placeras ut på en sträcka som motsvarar en veckas produktion, eller vad som kan 
accepteras som hastighetsnedsättningssträcka. Traktorerna placeras med tanke på 
samstämmighet vid färdigt arbete om olika prestanda på traktorerna kan beräknas.  
 

3.11.4 Arbetsskede 4 – Demontering befintlig sliper 
Arbetsgrop om fyra sliprar tas upp med traktorns schaktblad. Ballasten schaktas mot traktorn. 
Sliprarna lösgörs från rälsen med hjälp av schaktbladet genom att de trycks ner i gropen, 
varefter de dras ut åt sidan. Arbetsgropen flyttas sedan successivt framåt genom byte av en 
sliper i taget.  
 

 
Figur 3.20 Slipersbyte med traktormetod [21] 
 
När en gammal sliper trycks loss plockas befästningsdelarna upp och läggs i sorterade högar, 
placerade så att ballastplogningen inte hindras. Vid behov används kofot för att lösgöra 
delarna.  
 
Den lösa slipern dras ut åt sidan med hjälp av sliperstång och märks med färgkrita vad avser 
sort. Samtidigt kopplas ny sliper till lyftoket. Om förlyften kan ökas till ca 10 cm är det 
möjligt att dra ut slipern åt sidan även på bangårdar. I annat fall och där hinder finns på båda 
sidor om spåret, vrids slipern och lyfts ut mellan rälsen. 
 

3.11.5 Arbetsskede 5 – Montering ny sliper 
Den nya slipern sänks ned mellan rälsen, vrids och lyfts upp mot rälsen i rätt läge. 
Befästningarna monteras medan slipern hålls i upplyft läge, tryck mot rälsen.  
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3.11.6 Arbetsskede 6 – Schaktning, Stoppning 
Den ballast som blir åtkomlig när gamla slipern tas bort schaktas mot och kring den nya 
slipern. Stoppning sker genom ett till två slag med schaktbladet och vid rälsskarvar stoppas 
extra.  
 

3.11.7 Arbetsskede 7 – Inför avslutat arbetspass 
Strax före avslutning av arbetspasset byts successivt schaktningsriktning så att ballasten kring 
de två sista sliprarna som byts med bibehållen arbetsgrop, schaktas framåt i arbetsriktningen. 
Härigenom erhålls ballast för understoppning av de avslutande sliprarna vilka trycks in från 
sidan med hjälp av traktorn sedan ballasten schaktas bort vid sidan. Genom detta förfarande 
fordras ingen pallning av spåret.  
 

3.11.8 Arbetsskede 8 - Spårriktning 
Spårriktning utförs när traktorerna har bytt arbetssträcka och detta med hjälp av 
spårriktningsmaskin.  
 

 
Figur 3.21 Spårriktningsmaskin 
 

3.11.9 Arbetsskede 9 - Deponi 
Bortkörning av gamla befästningsdelar och sliprar till deponi, sliprarna lastas och sorteras 
efter märkningen från arbetsskede 4. Kan borttransport av gamla rälser ske omedelbart efter 
rälsväxlingen, utförs ballastkompletteringen efter detta arbete. 
 

3.11.10 Arbetsskede 10 – Lossning långräler  
Lossning av långräler sker längs det befintliga spåret. De lossade långrälerna placeras så 
rälsväxlingen kan ske på ett smidigt sätt. 
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Det nya spåret kommer att placeras i samma läge som det befintliga spåret. I vissa fall kan 
ojämnheter uppkomma i skarvar och det är lämpligt att justera dessa skarvar omedelbart före 
rälsväxling.  
 
Kontroll och erforderlig byte av eventuellt skadade sliprar utförs vid skarvarna. De skadade 
sliprarna byts med traktor. 
 

3.11.11 Arbetsskede 11 – Rälsväxling, Svetsning  
Rälsväxling kan ske på olika sätt beroende på vilken typ av räler som ska läggas. Är det 
långräler som ska växlas in kan en rälsinlyftare(RIL) användas för rälsväxlingen. Sker 
spårbytet på sådant ställe att långräler inte är ett bra alternativ kan kortare sektioner räls 
läggas med hjälp av traktorer eller grävmaskiner. 
 
Skarvsvetsning utförs med termitsvets eller annan typ av skarvning om så beställs. Efter att 
rälsskarvarna svetsats kör man bort gamla räler till deponi. 
 

3.11.12 Arbetsskede 12 – Ballastkomplettering   
Komplettring av ballast samt plogning av ballast utförs före spårriktning. Spårriktning pågår 
till slutlig profil erhållits.[8] 
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4. RESULTAT 

4.1 Svar enkät  
Genom en jämförelse av spårbytesmetoderna, från enkätundersökningen (se bilaga 1) som 
skickades ut till de 3 olika entreprenörerna skapades en bild av metodernas kapaciteter. 
Entreprenörerna som fick en enkät skickad till sig bidrog med en ny typ av spårbytesmetod, 
vissa vi kontaktat anlitar de metoder som är med i studien vid byggnation av spår.  
Faktarutorna nedan visar skillnader mellan de olika spårbytesmetoderna. Informationen visar 
tydligt en skillnad mellan spårbytestågen och kranmetoden (Donellimetoden). Det finns dock 
många olika faktorer som spelar in innan man med bestämdhet kan säga vilken metod som är 
mest lönsam. 
 
MATISA P95 
Kapacitet: 5 tim disp.= 900 spårmeter 

6,5 tim disp = 1600 spårmeter. 
12 tim disp ger = 2800 spårmeter 

 
Kostnad i förhållande till olika disptider (35 %-materialkostnader): 12 tim        100% 

 6,5 tim       150% 
 5 tim          230% 

 
Hastighet efter färdigt spår: Hastigeten efter spårbyte är beroende av rälstemperaturen och efterföljande 

stabilitetsåtgärder. Reglerna är helt styrda av BVF 540.33  
 
Etableringytor(tåg utan makadam och sliper):  Kräver c:a 350 spårmeter för maskinerna,  

sedan tillkommer slipersvagnar där 1 vagn lastar 252 st 
sliprar (150 spm) och är 20 meter lång. Övriga ytor är 
endast mindre serviceytor med några containers mm. 

 
Etablerings- och avetableringtid: Vid full produktion är etablerings- och  
    avetableringtiden 20 min 
 
Tekniska begränsningar:  

• Max/min radie= 300 (styrs av vagnarna med övergångsbryggor) 
• Lutning= 17 Promille med 17 fullastade vagnar, upp till 25 promille med 

draghjälp från loket och färre vagnar. 
• Rälsförhöjning = max 150 vid ur- och igång (200 vid passage) 
• Fria rummet, maskinernas max bredd och höjd = I transport går alla 

maskinerna inom fordonsprofil A (hela landet), och för malmbanan norr om 
Kiruna där profil B gäller måste specialtransport begäras. Klarar 2,20 från 
närmsta intilliggande räls.  

 
Behov av kompletterade metoder: Vid balkbroar samt förbi trånga passager används  

ofta traktormetoden om inte spåret tillfälligt kan baxas ut från 
hindret (t.ex. plattformar). Tunnlar och gallerier brukar sällan  
utgöra några hinder men måste detaljstuderas från fall till fall. 

 
Lastkapacitet: 17 vagnar med vardera 252 sliprar och klarar med denna last 17 promilles stigning. Det betyder 
att sliperståget blir 340 meter och kan lägga ca 2116 meter sliper. Vid lägre stigning kan maskinen ha med 15-20 
vagnar ut, som gör att sliperståget blir upp till 400 meter långt och kan lägga 3024 meter sliper. 
  
 
Källa: Roland Bång, Industridivisionen. Mail: roland.bang@banverket.se 

mailto:bang@banverket.se
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MATISA P90LS och PLASSER & THEURER SDM 80 
 
Kapacitet: 5 tim disp. = 600 spårmeter 

6,5 tim disp = 1050 spårmeter. 
12 tim disp = c:a 1700 spårmeter 

 
Kostnad i förhållande till olika disptider (35 %-materialkostnader): 12 tim        100% 

6,5 tim        140% 
5 tim           190% 

 
Hastighet efter färdigt spår:  Hastigeten efter spårbyte är beroende av rälstemperaturen och efterföljande 

stabilitetsåtgärder.Reglerna är helt styrda av BVF 540.33  
 
Etableringytor(tåg utan makadam och sliper): Kräver c:a 280 spårmeter för maskinerna,  

sedan tillkommer slipersvagnar där 1 vagn lastar 252 st 
sliprar (150 spm) och är 20 meter lång. Övriga ytor är 
endast mindre serviceytor med några containers mm. 

 
Etablerings- och avetableringtid: Vid full produktion är etablerings- och  
    avetableringtiden 30 min 
 
Tekniska begränsningar:  

• Max/min radie= 300 (styrs av vagnarna med övergångsbryggor) 
• Lutning= 17 Promille med 10 fullastade vagnar, upp till 20 promille med 

draghjälp från loket och färre vagnar. 
• Rälsförhöjning = max 100 vid ur- och igång (200 vid passage) 
• Fria rummet, maskinernas max bredd och höjd =  I transport går alla 

maskinerna inom fordonsprofil A (hela landet), och för Malmbanan norr om 
Kiruna där profil B gäller måste specialtransport begäras. Klarar 2,20 från 
närmsta intilliggande räls.  

 
Behov av kompletterade metoder: Vid balkbroar samt förbi trånga passager används  

ofta traktormetoden om inte spåret tillfälligt kan baxas ut från 
hindret (t.ex. plattformar). Tunnlar och gallerier brukar sällan 
utgöra några hinder men måste detaljstuderas från fall till fall. 
 

Lastkapacitet: c:a 8-10 slipersvagnar med vardera 252 sliprar. Det betyder att sliperståget blir 200 meter långt 
och kan med den laddningen lägga 1512 meter sliper 

 
 

Källa: Roland Bång, Industridivisionen. Mail:roland.bang@banverket.se 
 

mailto:bang@banverket.se
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DONELLIMETODEN 
 
Kapacitet: 5 tim disp. = 400 spårmeter 

6,5 tim disp = 550 spårmeter. 
12 tim disp = 1200 spårmeter 

 
Kostnad i förhållande till olika disptider: 12 tim        100% 

6,5 tim        80% 
5 tim           70% 

 
 
Hastighet efter färdigt spår: Rälerna befästas tex med 2 bults skarvjärn +  robell kläm kan  

man köra 70 km/h. Detta beror på lokala säkerhets föreskrifter (BVF 
540.33).   

 
Etableringytor(tåg utan makadam och sliper): Donelli: 40 m, Spårtåget med spann  

200m. Kvadratmeter markyta: platsen var spannet 
tillverkas kräver (600 *100)m samt ett byggspår emellan. 

 
 
Etablerings- och avetableringtid: Vid full produktion är etablerings- och  
    avetableringtiden 30 min 
 
Tekniska begränsningar: 

• Max/min radie= element 25 m rakt, annars inga begränsningar.  
• Lutning= klarar samma som tågen. 
• Rälsförhöjning= max 150. 
• Fria rummet, maskinernas max bredd och höjd =  max mått: bredd fyra m 

och höjd 5,5 m. 
 
Behov av kompletterade metoder: Donelli klarar i vanliga fall tunnlar, broar, gallerier etc  
 
Källa: Pasi Aarnio, Vr-Rata. Mail: pasi.aarnio@vr.fi 

mailto:aarnio@vr.fi


 32

 
 
 
Traktormetoden 
Efter samtal med handledare och projektledare inom Banverket kom vi fram till att 
traktormetoden inte var ett lämpligt alternativ för spårbyte på bandel 111. Metoden lämpar sig 
bäst som kompletterande metod till de övrig metoderna. Traktormetoden är en metod som 
används främst när det är korta dispar, snäva kurvradier, samt vid vissa växlar och trånga 
sektioner.  
 
Svaren från traktormetoden kommer att redovisas i rapporten men svaren bygger endast på 
slipersbytet och kommer därför inte att vara en del i 4.2, sammanställningdata. 
 
 
TRAKTORMETODEN (endast sliperbyte) 
Kapacitet: 5 tim disp.= 60 spårmeter 

6,5 tim disp = 72 spårmeter 
12 tim disp ger = 130 spårmeter 

 
Kostnad i förhållande till olika disptider (35 %-materialkostnader): 12 tim        100% 

 6,5 tim        45% 
 5 tim           40% 

 
Hastighet efter färdigt spår: Sth 40 direkt efter sliperbytet, sth 70 efter första spårriktning och banans sth 

vid full ballastsektion och rätt bruttotonspassage.  
 
Etableringytor (tåg utan makadam och sliper):  Uppställningsplats för 

sliperstraktor,bilar,personalbarack,farmartank, rälsen 
lossas direkt på banvallen efter 
sliperbytet,spårriktningen,ballastplogningen. 
 

 
Etablerings- och avetableringtid: -15 minuter, beroende på transportsträckans längd och avkörningsplatsens 

beskaffenhet.(påkörningsplats) 
 
Tekniska begränsningar:  

• Max/min radie= Ingen 
• Lutning= Ingen 
• Rälsförhöjning = Ingen, max 150 vid ur- och igång (200 vid passage) 
• Fria rummet, maskinernas max bredd och höjd = Spärrad höjd i övrigt ingen.

  
 
Behov av kompletterade metoder: Broar med ballastbädd ,samma metod . Tunnlar och Gallerier ,VET EJ. 
 
 
Källa: Roy Gustavsson, Industridivisionen. Mail: roy.gustavsson@banverket.se 

mailto:gustavsson@banverket.se
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4.2 Sammanställning data  
Uppsatta målet för Banverket är att lägga 21 000 spårmeter/år. Spårbytet längs bandel 111 
(Kiruna- Riksgränsen) planeras pågå i 6 år, med start år 2006. [7] 
  
I arbetet studeras hur metoderna klarar banverkets mål på 21 000 spårmeter/år.  
 
Vi har även valt att i studien undersöka hur spårbytesmetoderna lämpar sig att lägga 30 000 
spårmeter/år under en period av 6 veckor. 
 
Orsaken till detta är för att möjliggöra att lägga spåret under en kortare period än planerat, och 
på så sätt påverka både kostanden och tiden för spårbytet. Är det möjligt att öka 
spårläggningen med 9000 m/år minskar man totala produktionstiden för spårbytet med ca 2 år 
(1,73). 

4.2.1 Diagram spårmeterdata 
För att lättare förstå svaren från frågorna har en sammanställning gjorts av fråga 1 (Se Figur 
4.1, 4.2, 4.3). Diagrammen visar skillnader mellan de olika metoderna på ett tydligt sätt. 
 
I figur 4.1 framgår det att MATISA P95 har den högsta produktionshastigheten bland 
metoderna, den höga produktionstaktens baksida är att maskinen möter sin flaskhals tidigare 
än de övriga vilket syns i diagrammet.  
 
Tabell 4.1 Spårmeterdata från svar enkät.  
Spårbytesmaskin MATISA P95 Disptid [tim] Spårmeter/disp Spårmeter/tim

5 900 180
6,5 1600 246
8 1800 225

12 2800 233
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Figur 4.1 Spårmeter per disp respektive spårmeter per timme. Notera att spårmeter per 
timme minskar efter 6,5 tim disp 
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MATISA P90LS och PLASSER&THEURER SDM 80 (Figur 4.2) Redovisar en lägre 
produktions takt än den nya MATISA P95 (Figur 4.1). De äldre spårbytesmaskinerna 
MATISA P90LS och PLASSER&THEURER SDM 80 har ett annat typ av hydraulsystem 
som kan ses som en broms för produktionen. 
 
MATISA P90LS och PLASSER&THEURER SDM 80 visar att deras produktion kan pågå 
under en längre än för MATISA P95, detta för att den lägre produktionstakten flyttar fram 
flaskhalsar inom logistiken. 
 
Tabell 4.2  Spårmeterdata från svar enkät  
MATISA P90LS, Plasser&Theurer SDM 80 Disptid [tim] Spårmeter/disp Spårmeter/tim

5 600 120
6,5 1050 162
8 1300 163

12 1700 142
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Figur 4.2 Spårmeter per disp respektive spårmeter per timme. Notera att spårmeter per 
timme minskar efter 8tim disp  

 
 
VR-Track som presenterar Donellimetoden redovisar de lägsta värdena av 
spårbytesmetoderna som är med i studien (Figur 4.3). Donellimetoden, om vi ser på Figur 4.3, 
kan liksom MATISA P90LS och PLASSER&THEURER SDM 80 bedriva produktion under 
en längre tid, utan någon uppenbar risk för produktionsminskning på grund av logistiska 
svårigheter. 
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Tabell 4.3 Spårmeterdata från svar enkät  
Spårbytesmetod Donelli Disptid [tim] Spårmeter/disp Spårmeter/tim

5 400 80
6,5 550 85
8 680 85

12 1200 100
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Figur 4.3 Spårmeter per disp respektive spårmeter per timme. Notera att spårmeter per 
timme ständig ökar mellan 5 tim disp och 12 tim disp 

 

4.2.2 Veckoschema 
En sammanställning av 4st olika typer av arbetsveckor redovisas nedan. Veckorna består av 
45 timmars produktionstid och de är anpassade efter olika typer disptider. Disptiderna som 
används i veckoscenarierna är samma tider som fanns med i frågorna som skickades till 
entreprenörerna. Svaren från frågorna angående spårmeter är de värden som använts för att få 
fram svar i de olika scenarierna. 
 
Varje vecka domineras av en typ av disptid, första veckoscenariet (Arbetsvecka typ 1) som 
man kan se nedan domineras av 5st 5 timmars dispar och sedan är den utfylld med en 1st 8 
timmars disp och 1st 12 tim disp. När arbetsveckorna ser ut som i arbetsvecka typ 1 finns det 
fördelar med korta etableringstider, trots detta ligger spårbytesmaskinerna fortfarande långt 
före kranmodellen(Donellimetoden).   
 
Spårbytesmaskinerna arbetar enligt Kari Kylmäniemi [16] sällan när det handlar om korta 
dispar under 6 timmar. Detta innebär att spårbytesmaskinerna avstår spårbyten där 
arbetsveckorna domineras av korta dispar. Om spårbyte sker på en bansträcka med dispar 
mellan 6-8 tim skulle spårbytesmaskinen inte stå still om någon enstaka kort disp skulle 
inträffa. Alla metoderna klara av att lägga det av Banverkets bestämda spårmetertal, 21 000 
meter/år. I de veckoscheman som lagts upp, har vi utgått utifrån hur metoderna klarar av en 
forcering med +9000 spårmeter/år, detta ger ett totalt spårmetertal på 30 000 spårmeter/år. 
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Arbetsvecka typ 1  
5 tim dispar Disp Tid Disp Tid Disp Tid Disp Tid Disp Tid Disp Tid Disp Tid

04,00-09,00 5;00 04,00-09,00 5;00 04,00-09,00 5;00 04,00-09,00 5;00 04,00-09,00 5;00 04,00-16,00 12;00 04,00-09,00 8;00

Tot tim arb.V 1: 45 tim 

Antalet spårmeter producerade under veckoexempel 1
MATISA P95 (180*5*5)+(12*233)+(8*225)= 9100 spårmeter (Startar oftast inte på dispar under 6 tim)
MATISA P90LS (120*5*5)+(12*141)+(8*163)= 6000 spårmeter (Startar oftast inte på dispar under 6 tim)
PLASSER&THEURER SDM 80 (120*5*5)+(12*141)+(8*163)= 6000 spårmeter (Startar oftast inte på dispar under 6 tim)
DONELLIKRANAR (80*5*5)+(12*100)+(8*85)= 3900 spårmeter

Lördag SöndagTisdag Onsdag Torsdag Fredag
Disptider arbetsvecka typ 1

Måndag

 
Figur 4.4 Arbetsvecka med 5 tim disptider 
 
Tabell 4.4 Skillnaden mellan spårbytesmetoderna utifrån en 6 veckors produktionstid.  
MATISA P95 9100 spårmeter/vecka 54 600 spårmeter på 6 veckor 
MATISA P90LS 6000 spårmeter/vecka 36 000 spårmeter på 6 veckor 
PLASSER&THEURER 6000 spårmeter/vecka 36 000 spårmeter på 6 veckor 
DONELLI 3900 spårmeter/vecka 23 400 spårmeter på 6 veckor 

 
MATISA P95 klarar sig med god marginal + 24600 spårmeter medan MATISA P90LS och 
PLASSER & THEURER SDM 80 befinner sig strax ovanför 30 000 (+6000 spårmeter). 
Kranmodellen (Donelli) klarar inte av 30 000 spårmeter under dessa 6 veckor vilket medför 
att veckor som avsats för förarbete samt efterarbete kan komma att användas till spårbyte. Det 
betyder att arbetet med att lägga 30 000  
spårmeter per år kan genomföras på 3,3 veckor med MATISA P95, 5 veckor med MATISA 
P90LS samt PLASSER&THEURER SDM 80 och 7,7 veckor med Donellimetoden. 
 
 

Arbetsvecka typ 2  
6,5 tim dispar Disp Tid Disp Tid Disp Tid Disp Tid Disp Tid Disp Tid Disp Tid

04,00-10,30 6;5 04,00-10,30 6;5 04,00-10,30 6;5 04,00-10,30 6;5 04,00-10,30 6;5 04,00-07,00 6;00 04,00-10,30 6;5

Tot tim arb.V 2: 45 tim

Antalet spårmeter producerade under veckoexempel 2
MATISA P95 (246*6,5*6)+(6*246)= 11100 spårmeter
MATISA P90LS (162*6,5*6)+(6*162)= 7300 spårmeter 
PLASSER&THEURER SDM 80 (162*6,5*6)+(6*162)= 7300 spårmeter 
DONELLIKRANAR (85*6,5*6)+(6*80)= 3800 spårmeter

Disptider arbetsvecka typ 2
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

 
Figur 4.5 Arbetsvecka med 6,5 tim disptider 
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Tabell 4.5. Skillnaden mellan spårbytesmetoderna utifrån en 6 veckors produktionstid  
MATISA P95 11 100 spårmeter/vecka 66 600 spårmeter på 6 veckor 
MATISA P90LS 7 300 spårmeter/vecka 43 800 spårmeter på 6 veckor 
PLASSER&THEURER 7 300 spårmeter/vecka 43 800 spårmeter på 6 veckor 
DONELLI 3 800 spårmeter/vecka 22 800 spårmeter på 6 veckor 

 
Veckoscenariot med 6,5 timmars dispar har medfört en ökning av spårmeter för samtliga 
metoder utom Donellimetoden. Donellimetodens ständigt ökande produktionskurva medförde 
att under 12- och 8 timmars dispen i arbetsvecka typ 1 med 100 respektive 85 spårmeter/ 
timme, ökade donellimetoden sina värden så att donellimetoden i arbetsvecka typ 2 inte 
lyckades arbeta i kapp.   
 
En forcering med 9000 spårmeter till 30 000 spårmeter/år klaras inte av alla metoder i 
arbetsvecka typ 2. Med framräknad produktivitet klarar MATISA P95 30 000 spårmeter på 
2,7 veckor, MATISA P90LS och PLASSER &THEURER 4,1 veckor och Donellimetoden på 
7,8 veckor. 
 
 

Arbetsvecka typ 3  
8 tim dispar Disp Tid Disp Tid Disp Tid Disp Tid Disp Tid Disp Tid Disp Tid

04,00-12,00 8;00 04,00-12,00 8;00 04,00-12,00 8;00 04,00-12,00 8;00 04,00-09,00 5;00 04,00-09,00 8;00 -

Tot tim arb.V 3: 45 tim

Antalet spårmeter producerade under veckoexempel 3
MATISA P95 (246*8*5)+(180*5)= 10700 spårmeter (Startar oftast inte på dispar under 6 tim)
MATISA P90LS (162*8*5)+(120*5)= 7100 spårmeter (Startar oftast inte på dispar under 6 tim)
PLASSER&THEURER SDM 80 (162*8*5)+(120*5)= 7100 spårmeter (Startar oftast inte på dispar under 6 tim)
DONELLIKRANAR (85*8*5)+(80*5)= 3800 spårmeter

Måndag
Disptider arbetsvecka typ 3

Lördag SöndagTisdag Onsdag Torsdag Fredag

 
Figur 4.6 Arbetsvecka med 8 tim disptider. 
 
Tabell 4.6. Skillnaden mellan spårbytesmetoderna utifrån en 6 veckors produktionstid  
MATISA P95 10 700 spårmeter/vecka 64 200 spårmeter på 6 veckor 
MATISA P90LS 7 100 spårmeter/vecka 42 600 spårmeter på 6 veckor 
PLASSER&THEURER 7 100 spårmeter/vecka 42 600 spårmeter på 6 veckor 
DONELLI 3 800 spårmeter/vecka 22 800 spårmeter på 6 veckor 

 
Arbetsvecka typ 3 ger mer spårmeter än i Arbetsvecka typ 1 men lite mindre än Arbetsvecka 
typ 2. Figur 4.1 visar att MATISA P 95 passerat sin flaskhals med konsekvensen att 
spårmeter/timme minskar vid en 8 tim disp. Detta syns i Arbetsvecka typ 3 i form av minskad 
produktivitet. MATISA P90LS och PLASSER&THEURER SDM 80 vistas i gränszonen 
mellan ökad produktivitet och minskad produktivitet. Maskinerna ligger på en jämn 
produktivitet mellan 6,5 och 8 timmar disptid (Figur 4.2), efter 8 timmar möter 
spårbytesmaskinerna MATISA P90LS och PLASSER & THEURER SDM 80 sin flaskhals 
och följden blir minskad produktivitet. 
 
En forcering med 9000 spårmeter till 30 000 spårmeter/år klaras inte av alla metoder i 
arbetsvecka typ 3. Med framräknad produktivitet klarar MATISA P95 30 000 spårmeter på  
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2,8 veckor, MATISA P90LS och PLASSER &THEURER 4,2 veckor och Donellimetoden på 
7,9 veckor. 
 
 

Arbetsvecka typ 4  
12 tim dispar Disp Tid Disp Tid Disp Tid Disp Tid Disp Tid Disp Tid Disp Tid

- - - 04,00-10,00 9;00 04,00-16,00 12;00 04,00-16,00 12;00 04,00-16,00 12;00

Tot tim arb.V 4: 45 tim

Antalet spårmeter producerade under veckoexempel 4
MATISA P95 (233*12*3)+(225*9)= 9900 spårmeter (Startar oftast inte på dispar under 6 tim)
MATISA P90LS (142*12*3)+(163*9)= 6600 spårmeter (Startar oftast inte på dispar under 6 tim)
PLASSER&THEURER SDM 80 (142*12*3)+(163*9)= 6600 spårmeter (Startar oftast inte på dispar under 6 tim)
DONELLIKRANAR (100*12*3)+(85*9)= 4100 spårmeter

Fredag Lördag SöndagMåndag Tisdag Onsdag Torsdag
Disptider arbetsvecka typ 4

 
Figur 4.7 Arbetsvecka med 12 tim disptider 
 
Tabell 4.7 Skillnaden mellan spårbytesmetoderna utifrån en 6 veckors produktionstid 
MATISA P95 9 900 spårmeter/vecka 59 400 spårmeter på 6 veckor 
MATISA P90LS 6 600 spårmeter/vecka 39 600 spårmeter på 6 veckor 
PLASSER&THEURER 6 600 spårmeter/vecka 39 600 spårmeter på 6 veckor 
DONELLI 4 100 spårmeter/vecka 24 600 spårmeter på 6 veckor 

 
Arbetsvecka typ 4 ger minskade spårmeter för tre av spårbytesmetoderna. De metoder som 
redovisar en sänkning av produktion är MATISA P95, MATISA P90LS samt 
PLASSER&THEURER SDM 80. Sänkningen beror på att de disptider som finns tillgängliga 
i Arbetsvecka typ 4 befinner sig inom maskinernas flaskhals (Se Figur 4.1, 4.2). 
 
En forcering med 9000 spårmeter till 30 000 spårmeter/år klaras inte av alla metoder i 
arbetsvecka typ 4. Med framräknad produktivitet klarar MATISA P95 30 000 spårmeter på 
3,0 veckor, MATISA P90LS och PLASSER &THEURER 4,5 veckor och Donellimetoden på 
7,3 veckor. 
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4.2.3 Veckoschema 2006 bandel 111  
Veckoexemplet nedan är framtaget, tillsammans med Kari Kylmäniemi. Detta är verkligt 
scenario på hur en arbetsvecka kommer att se ut under spårbytet år 2006. MTAB ger max 6 
veckor med dessa längre dispar. Resterande veckor är avsatta till förarbete samt efterarbete. 
[16] 
 
Genom att denna vecka tagits fram kommer slutsatser kunna dras kring spårmetertal, för de 
olika metoderna. Även andra parametrar kring kapacitet kommer att studeras. 
 

Bandel 111
Disp Tid Disp Tid Disp Tid Disp Tid Disp Tid Disp Tid Disp Tid

Vecka 29, 31 och 33 04,15-11,15 7;00 04,15-11,15 7;00 04,15-11,15 7;00 04,15-11,15 7;00 04,15-11,15 7;00 02,05-05,04 3;50 04,15-11,15 7;00
Vecka 30,32 och 34 04,15-11,15 7;00 04,15-11,15 7;00 04,15-11,15 7;00 04,15-11,15 7;00 04,15-11,15 7;00 12,00-16,00 16;00 04,15-11,15 7;00

Disptider V29 - V34, 2006
Måndag Lördag SöndagTisdag Onsdag Torsdag Fredag

 
Figur 4.8 Arbetsvecka med 12 tim disptider. 
 
På grund av den korta disptiden (3,5 h) går ej spårbytesmaskinerna ut i produktion [16], under 
lördagen vecka 29, 31 och 33. Enligt våra beräkningar är etableringstiden 3 timmar, detta 
medför att endast 30 minuter är kvar för produktion. Vi har därför valt att inte räkna med 
denna tid i beräkningarna för vecka 29, 31 samt 33.  
 
Tabell 4.8. Det totala spårmetertalet från vecka 29-34  .  
Antalet spårmeter producerade under vecka 29, 31 och 33
MATISA P95 (7*6*246)+(3,5*0)= 10 322 spårmeter 
MATISA P90LS (7*6*161)+(3,5*0)= 6 762 spårmeter 

PLASSER&THEURER SDM 80 (7*6*161)+(3,5*120)= 6 762 spårmeter 

DONELLIKRANAR (7*6*84)+(3,5*80)= 3 808 spårmeter

Antalet spårmeter producerade under vecka 30, 32 och 34
MATISA P95 (7*6*246)+(16*233)= 14 060 spårmeter
MATISA P90LS (7*6*161)+(16*141)= 9 018 spårmeter 

PLASSER&THEURER SDM 80 (7*6*161)+(16*141)= 9 018 spårmeter 

DONELLIKRANAR (7*6*84)+(16*100)= 5 128 spårmeter  
 
Tabell 4.9. Skillnaden mellan spårbytesmetoderna utifrån en 6 veckors produktionstid.  
Total produktion under 6 veckors period
MATISA P95
MATISA P90LS
PLASSER&THEURER
DONELLI

(10 322*3 + 14 060*3) = 73 146 spårmeter under 6 veckor
(6 762*3) + (9 018*3) = 47 340 spårmeter under 6 veckor
(6 762*3) + (9 018*3) = 47 340 spårmeter under 6 veckor
(3 808*3) + (5 128*3) = 26 808 spårmeter under 6 veckor  

 
Spårmetertalet 30 000 spårmeter per år klarar 3 av metoderna. Med framräknad produktivitet 
klarar MATISA P95 30 000 spårmeter på ca 2,5 veckor, MATISA P90LS och PLASSER & 
THEURER ca 3,8 veckor och Donellimetoden på ca 6,7 veckor. 
 
För att Donellimetoden ska nå 30 000 meter måste de, utöver de 6 veckor som MTAB 
godkänt med full produktionstid, arbeta minst en vecka med kortare disptider (under 6,5 
timmar). 
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5. DISKUSSION  
Informationssökning 
Det som försvårat studien är informationssökningen. Informationen vi samlat in kom 
mestadels från referensobjekt och enstaka beskrivningar av metoderna. Material kom i form 
av liknande projekt såsom nybyggnation eller endast slipersbytesprojekt. En orsak till att det 
varit svårt att få tag i information är att, entreprenörerna inte lämnar information som kan vara 
av stor betydelse vid anbudstävlingen. Detta kan vara kostnader och annan intern info.  
 
Beskrivning metoder 
Beskrivningarna av metoderna ser olika ut och detta beror till stor del på entreprenörerna och 
vilken typ av information de skickat. De beskrivningar som redovisas i rapporten ämnas att 
vid upphandlig samt vid vidare studier av spårbyte ge läsaren av arbetet en överskådlig 
beskrivning av tre spårbytestekniker.  
 
Avsteg från plan 
Under studiens gång beslutades det efter samtal med handledare samt projektledare inom 
Banverket att traktormetod inte var ett realistiskt alternativ för spårbytet på bandel 111. 
Metoden är inte lämpad som totallösning på ett projekt av denna storlek [17]. Vi behöll 
traktormetoden i kapitel 3 för att den som en kompletterande metod kan användas i spårbytet 
vid till exempel trånga bandelar samt där kurvradierna är för snäva.  
 
Data tillförlitlighet 
Data vi erhållit från entreprenörerna varierar i tillförlitlighet och är i vissa fall svårtolkad. En 
av entreprenörerna menar att när det gäller flaskhalsar måste man studera varje projekt 
enskilt, för att skapa sig en bild över logistiksituationen. Detta stämmer nog, men vi har 
redovisat övergripande fakta i enkäten (Se bilaga 1) som vi finner tillräcklig för att kunna säga 
med någon timmes säkerhet när flaskhalsarna inträffar. Det är samtidigt fullt möjligt att 
flaskhalsar inträffar ännu tidigare om inte ett bra materialflöde kan säkerställas på plats. 
 
Flaskhalsar 
Logistiska problem i form av flaskhalsar visar sig tydligt i vissa av diagrammen (se Figur 4.1, 
4.2). Flaskhalsarna inträffar för MATISA P90LS och PLASSER & THEURER SDM 80 efter 
ca 8 timmars produktion och för MATISA P95 efter ca 6,5 timmar. Detta beror till stor del på 
spårbytestågens höga produktionstakt med konsekvensen att materialtillförseln ”stryps” och 
produktiviteten minskar. Den optimala produktionstakten finns mellan 6,5 och 8 timmars disp 
för spårbytesmaskinerna. Handlar det om projekt som ska genomföras under veckor med 
korta dispar (under 6,5 timmar), finns det vanligtvis inte intresse bland entreprenörerna med 
spårbytesmaskiner att vara med och lämna anbud.   
 
Donellimetoden redovisar inga tecken på flaskhalsar under en 12 timmars disp, metoden har 
en ökande produktivitet under detta tidsspann. Detta kan tolkas som att entreprenören ej i 
tillräcklig utsträckning tagit hänsyn till de logistiska förutsättningarna som framgick i 
enkäten. Vi har skapat oss bilden av att det enbart är maskinens kapacitet som bedöms och 
därför redovisas inga flaskhalsar under en 12-timmars disp. En ökning av dess kapacitet är 
nog det som skulle visa sig som en flaskhals, inte logistiken med dagslägets 
produktionshastighet. 
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Donellimetoden är mångsidigast från tidssynvinkel av de metoder som redovisas i 
jämförelsestudien och detta på grund av den korta etableringstiden. Till skillnad från 
spårbytestågen kan Donelli utan problem starta på dispar under 6 tim. Den, i förhållande till 
spårbytestågen, låga produktionstakten innebär även att vi kan anta att den är ett billigare 
alternativ per timme än spårbytestågen.   
 
Teoretiska eller verkliga värden 
MATISA P95 är Industridivisionens nya maskin som i dagsläget ej använts för spårbyten i 
Sverige [11]. Maskinen har nya tekniska lösningar samt att den som ny maskin även har högre 
driftsäkerhet än de äldre spårbytesmaskinerna, detta ger en högre produktionstakt. Men 
genom erfarenhet kring maskiner allmänt vet vi att det lätt uppkommer 
produktionsfördröjande fel, i form av barnsjukdomar under inkörningsperioden.  
 
MATISA P95 har högst produktionstakt av spårbytesmaskinerna, viket leder till att den totala 
produktionstiden innan flaskhalsen är kortare. MATISA P95 möter sin flaskhals tidigast av 
alla spårbytestekniker som medverkat i jämförelsestudien. Vi anser att MATISA P95´s 
egenskaper i form av hög produktionstakt inte är till fördel för spårbytet på den aktuella 
sträckan. De logistiska förutsättningarna som råder längs bandel 111 är inte ideala och det 
finns då risk för problem vid materialförsörjningen. Vi tror därför att de logistiska 
svårigheterna på bandelen skulle sänka utnyttjandegraden för denna maskin. 
 
Genom att det är en ny maskin med högre kapacitet kan man räkna med att kostnaden för 
denna är högre per producerad timma än för de övriga. Kostnaden för maskinen kan vi anta 
hänger ihop med produktionshastigheten och studerar vi figur 4.1 visar det tydligt när 
produktionshastigheten sänks samtidigt som vi kan anta att kostnaden för maskinen förblir 
densamma. 
 
MATISA P90LS och PLASSER & THEURER SDM 80 är äldre än MATISA P95 och har 
använts av Industridivisionen i ca 20 år [6]. Detta innebär att svaren med data för dessa 
maskiner är mer realistiska än de från MATISA P95.  
 
Ur logistisk synvinkel kan vi nog säga att i studien ligger dessa två spårbytesmaskiner på en 
normalnivå. Maskinernas flaskhalsar inträffar efter 8 tim (Se figur 4.2)vilket innebär att dessa 
två metoder kan bedriva produktion med full kapacitet längre än den nya MATISA P95.  
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Under det verkliga veckoscenariot som vi ställt upp för 2006 med 6 arbetsveckor med 7 
timmars dispar, kommer arbetsveckorna att vara till fördel för dessa två metoder med tanke på 
deras totala produktionstid (ca 8 timmar) innan flaskhalsar uppstår. 
 
Kranmodellens redovisade värden har god tillförlitlighet därför att det är en väl beprövad 
metod för att byta spår. De värden som redovisas är de lägsta bland metoderna, men den 
klarar Banverkets krav på 21 000 spårmeter/år. 
 
Spårbytet utifrån Banverkets bestämda spårmetertal/år, 21 000 spårmeter.  
Banverket har i systemkraven av bandel 111 bestämt att spårbytet ska fortgå med minst 21000 
spårmeter per år, under en period av 6 veckor. 
 
Det verkliga scenariot visar att samtliga metoder klarar 21 000 spårmeter under en 6 veckors 
period. Tabellen nedan visar den totala tid som krävs för att de olika metoderna ska producera 
21 000 spårmeter. 
 
Tredje kolumnen i tabellen nedan visar den totala produktionstid som varje metod behöver för 
att genomföra spårbytet på hela sträckan Kiruna- Riksgränsen. 
 
Tabell 5.1 Totala antalet produktionsveckor per maskin samt total produktionstid[år] med 
utgångspunkt 21 000 spårmeter/år 
Spårbytesmetod Produktionsveckor /År Tot produktionstid [år] 

MATISA P95 1,7 veckors produktion 1,8 år 

PLASSER & THURER 
samt MATISA P90 LS 

2,7 veckors produktion 2,7 år 

Donellimetoden 4,7 veckors produktion 4,8 år 

  
Spårbytet med en forcering till 30 000 spårmeter/år.  
I studien har vi även valt att undersöka hur spårbytesmetoderna lämpar sig för att lägga 30 
000 spårmeter/år under en period av 6 veckor (se 4.2). Detta skulle medföra att den totala 
projekttiden minskas till 4 år från 6 år.  
 
Som det verkliga veckoscenariot visar klarar spårbytesmaskinerna av att lägga 30 000 
spårmeter/år. Donellimetoden klarar ej 30 000 spårmeter/år under de 6 veckor som MTAB 
godkänt. Metoden behöver minst en veckas produktion, som är till för kompletterande 
arbeten.  
 
Tabellen nedan visar den produktionstid som behövs för de olika metoderna för att lägga 
30 000 spårmeter/ år. 
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Tabell 5.2 Totala antalet produktionsveckor per maskin samt total produktionstid[år] med 
utgångspunkt 30 000 spårmeter/år 
Spårbytesmetod Produktionsveckor /År 

MATISA P95 2,5 veckors produktion 

PLASSER & THURER 
samt MATISA P90 LS 

3,8 veckors produktion 

Donellimetoden 6,7 veckors produktion 

  
Tabell 5.2 visar att spårbytesmaskinerna klarar spårmetertalet 30 000 med god marginal och 
det innebär att man kan korta ner den totala tiden för projektet. Av de 6 veckor som står till 
förfogande för spårbyte, behöver MATISA P95 endast 2,5 veckor. Om spårbytet skulle fortgå 
i den produktionstakten skulle den totala tiden för spårbyte ta ca 1,8 år.  
 
MATISA P95 som vi nämnt tidigare i diskussionen har värden som inte är beprövade med 
dessa geografiska förutsättningar. Trots detta kan vi med god säkerhet konstatera att maskinen 
är snabbast av de spårbytesmetoder som är med i studien. 
 
MATISA P90LS och PLASSER & THEURER redovisar enligt Tabell 5.2 att de klarar att 
korta ned den totala produktionstiden. Dessa två spårbytesmaskiner har i studien 
kapacitetsvärden som kan medföra en förkortning av den totala byggtiden till ca 2,7 år. Denna 
minskning antar vi skulle innebära en mer diplomatisk utgångspunkt i diskussionen mellan 
ekonomerna och projektörerna. Vi tycker därför att MATISA P90LS eller PLASSER & 
THEURER är bra alternativ för spårbytet på bandel 111 om banverket vill korta ned 
byggtiden och samtidigt behålla någon typ av balans på de ekonomiska faktorerna. 
 
Kranmetoden klarar inte att lägga 30 000 spårmeter /år, för att VR Track med donellikranar 
ska nå 30 000 spårmeter måste de, utöver de 6 veckor som MTAB godkänt med full 
produktionstid, arbeta några veckor med kortare disptider under 6,5 timmar (Tabell 5.2). Ser 
man till Systemkraven för spårbytet så finns det förordat ett minimum av 21 000 spårmeter/år 
och detta klarar kranmetoden med ett över skott på ca 5800 spårmeter/år. Kranmodellen är 
den metod som har lägst kapacitet i jämförelsen men detta antar vi följs av en lägre kostnad 
vilket kan vara ett tungt argument vid val av metod. Finns det inga krav på att korta ned den 
totala produktionstiden så är detta ett bra alternativ för spårbytet på bandel 111. 
 
Skulle spårbytet tillåtas att utföras med ytterliggare en forcering till två år istället för fyra år 
skulle detta få konsekvensen att den totala kostnaden för spårbytet fördelas på ca två år istället 
för fyra  som vid 30 000 spårmeter/år. Detta skulle medföra att beställaren skulle behöva 
betala ut totalsumman för spårbytesprojektet under en mycket kort tidsperiod. Vi antar att det 
kan ses som en möjlighet, som noga bör övervägas. 
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Motivering metod beroende på antal spårmeter/ år 
Alla metoder klarar 21 000 spårmeter/år och de är därmed aktuella för spårbytet enligt 
Banverket. 
 
MATISA P95 är enligt data en överkvalificerad maskin som inte är den optimala maskinen 
för spårbytet. Maskinens höga kapacitet är anledningen till detta resonemang. Studien visar att 
det inte är nödvändigt med en maskin som har kapaciteten 73 000 spårmeter/ år när kravet 
från Banverket ligger på 21 000 spårmeter. Om en sådan kapacitet önskas i ett projekt är 
denna metod ett bra alternativ men vi antar att det för spårbytet på bandel 111 (Kiruna - 
Riksgränsen) inte kommer att vara nödvändigt.   
 
MATISA P90LS och PLASSER & THEURER SDM 80 Befinner sig i studien på normal 
kapacitetsnivå. Även denna maskin kan anses vara överkvalificerad genom att den under en 6 
veckors period lägger ca 47 000 spårmeter, vilket är över dubbelt så mycket som kraven från 
Banverket (21 000 spårmeter/år). Det finns en trygghet i att välja en av dessa två metoder, 
metoderna ger beställaren goda möjligheter under projektets gång att påverka byggtiden 
genom forcering samtidigt kan vi anta att kostnaden för maskinerna ligger på en normal nivå i 
jämförelse med MATISA P95. 
 
Donellikranarna lägger ca 26 800 spårmeter/år vilket är ett överskott på ca 5 800 spårmeter. I 
en jämförelse med spårbytesmaskinerna ligger metoden ganska lågt i kapacitet, vilket 
rimligtvis medför en lägre kostnad. Metodens nackdel är att den inte klarar av en forcering i 
samma utsträckning som spårbytestågen vilket sätter beställaren i en mer låst situation under 
projektets gång. Fördelen för metoden, om den tillåts producera i 6 veckor utan forcering, är 
att den kommer att vara en stark kandidat i anbudsgivningen ur kostnadssynvinkel. 
 
Rekommendation av metod för spårbytet på bandel 111 (Kiruna-Riksgränsen) 
Vi har främst behandlat kapacitetsfrågor i detta examensarbete. Valet av metod bygger därför 
till stor del på kapacitetsfrågor, vilket läsaren bör vara medveten om. Utifrån de kapacitetstal 
och veckoscenarier som vi ställt upp finner vi att MATISA P90LS och PLASSER & 
THEURER SDM 80 har fördelar vid spårbytet. Dessa maskiner visar en lämplig 
kapacitetsnivå som passar för spårbytet och som ger goda möjligheter till forcering, om så 
krävs. 
  
Det som inte behandlats i examensarbetet men som bör påverka utgången vid en 
rekommendation av en metod är bland annat logistiken och arbetsmiljöfrågor. Dessa frågor 
bör Banverket skapa sig en bra bild över innan en metod väljs. 
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6. SLUTSATSER  
 
• De jämförda metoderna klarar 21 000 spårmeter per år. 
 
• Spårbytesmaskinerna klarar 30 000 spåmeter per år vilket Kranmetoden inte gör. 
 
• Utifrån de kapacitetstal och veckoscenarier vi ställt upp finner vi att MATISA P90LS 

och PLASSER & THEURER SDM 80 har fördelar vid spårbytet.  
 
 

6.1 Förslag till fortsatt arbete 
I vår studie har vi haft begränsat med tid och resurser, därför finns det parametrar som vi ej 
har tagit hänsyn till.  Dessa är bland annat logistik, arbetsmiljö, kvalitet och miljö. Som 
förslag till fortsatta studier rekommenderar vi följande frågeställningar:  
 

• Hur påverkas värdena som vi erhöll genom enkäten om man mer noggrant studerar 
logistiken? 

 
• Som beställare är det tryggt att veta att entreprenören håller god arbetsmiljö. Hur 

entreprenörerna ställer sig till arbetsmiljö och hur de praktiskt arbetar med den är en 
parameter som bör studeras. 

 
• Är entreprenörerna certifierade enligt någon ISO standard eller tillämpas något annat 

system? Hur efterföljs detta system? 
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7. SLUTORD 
Vi har under arbetets gång lärt oss mycket om olika tekniker för att byta järnvägsspår, även 
om järnvägsbanans övriga detaljer och dess uppbyggnad. Större delen av informationen var 
relativt ny för oss och visade sig även vara ett outforskat område inom universitetsvärlden.  
 
Det är många parametrar som spelar in för att göra en rättvis bedömning av metoderna. 
Många parametrar har vi ej haft möjlighet att studera djupare, men med den tid och de 
resurser vi har haft till förfogande har vi försökt att göra en så rättvis bedömning som möjligt 
för att spegla verkligheten.  
 
Vi hoppas Banverket kommer att finna nytta av resultatet i detta examensarbete och vill än en 
gång tacka för all hjälp. 
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11. Bilagor 
 
Bilaga 1 

 
 

BENCHMARKING 
SPÅRBYTESMETODER 

 
 
 
 
 

Inledning 
Detta dokument är utfört i samarbete mellan Banverket och Luleå Tekniska Universitet. 

Dokumentet innehåller förutsättningar för nybyggnation av befintligt spår på en fiktiv sträcka 

samt 8 st frågor kring kapacitet, ekonomi och logistik.  

 

De spårdata som beskrivs är följande:  

• Övergripande systemkrav 

• Byggnadsverk 

• Spåranläggning 

 

Arbetet syftar till att finna alternativa metoder för att på ett mer ekonomiskt- och effektivt sätt 

genomföra spårbyte på ett befintligt spår.  
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Geografiskt läge 
Fiktivt är projektet beläget norr om polcirkeln i Sverige och omfattar en sträcka på 128 km.  

 
Beskrivning bandel 
Bandelen ska upplåtas för 30-tons axellast. Järnvägsbanan är enkelspårig med en årlig 

bruttobelastning läget 20-22 Mbrt. Banan består av stora höjdvariationer i kombination med 

måttliga kurvradier. Banlängden är 128 km och längs spåret finns 16 st bangårdar jämt 

utspridda med ca 8km mellanrum.  

Möjlighet till uppställning för maskinparken finns på varannan bangård sedan dessa förlängts 

för att klara längre tåg.  

 

Ett flertal mötesstationer, sex st, har förlängts för att möjliggöra möten med långa tåg. 

Hastighetshöjande åtgärder för en sträcka på ca 80 km har även genomförts. 

 

Projektet innefattar byte av räl, befästningar, sliprar och samt delar av sträckans makadam. 

Spårbytet avser huvudtågspår. Spårbytet ska tidigast starta år 2006 och omfatta ca 30 000 

spårmeter/per år.  
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Övergripande Systemkrav 
Banans Kurvgeometri 
Bandelen består av 65% kurvor, vilket innebär att 83 km av bansträckan består av kurvor. 

Kurvorna delas upp i cirkulär- och övergångskurvor. Se tabell nedan. 

 

 

Cirkulärkurvor         

Intervall (m) 0 - 400  400 - 600 600 - 900 900 - 1500 >1500 

Tot. Längd (m) 237,7 15672,5 14675,9 7478,4 8353,6 

Antal (st) 7 72 82 41 44 

Procent (%) 0,19 12,24 11,47 5,84 6,52 

 

Övergångskurvor         

Intervall (m) 0 - 400  400 - 600 600 - 900 900 - 1500 >1500 

Tot Längd (m) 24 13214 14502,1 5820 3627,3 

Antal (st) 1 135 149 68 55 

Procent (%) 0,019 10,32 11,33 4,55 2,83 

 

Förutsättningar 
Spårbytet är ett led i vidmakthållandet för STAX 30 tons axellast. Hela sträckan skall efter 

spårbytet uppfylla kraven för STAX 30 ton. 

 

Banstandard 
Banklass: 7 

Stax: 30 ton 

Stvm:  12 ton/m 

Banans sth: varierar mellan 70-120 km/h. 
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Spåranläggningen 
Dagens 50E3 räl bytes till 60E1 räl och träsliprarna ersätts med betongsliprar. 

Finfraktionsandel < 32 mm i befintlig ballast är för hög på stora delar av sträckan. 

Ballastkomplettering och/eller rening utföres på nästan hela sträckan. 

 

Miljö och arbetsmiljö 
Miljöarbeten skall bedrivas systematiska utifrån Banverkets Policys och riktlinjer enligt 

miljöledningssystemet.  

 

Alla arbeten skall bedrivas enligt: 

1. Banverkets policy 

2. Lagar och bestämmelser. 

 

Byggnadsverk 
Broar 

På sträckan finns totalt 41 st broar. Av dessa är tre st stålbroar med direkt spåruppläggning på 

spårbalkar och utgör fasta punkter i spårprofilen.  

 

Sex st broar är bergkulvertar, övriga 32 st broar utgörs av betongdäck och samverkansbroar 

med betongtråg.  

 

På betongdäcket finns idag ett överskott av makadam med överfyllda gångbanor efter 

ballastkomplettering och spårjustering. Utrymmet för framtida spårjustering (normalt 150 

mm) är redan utnyttjat. Spårhöjning på broar ska därför undvikas. 
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Planerade åtgärder, Broar 
På stålbroarna byts sliprarna (47+76+45 =168 st) till nya brosliprar i trä med rälsbefästning 

för UIC 60. 

 

Tunnlar 
Antal tunnlar 3 st: 

• Tunnel 1, 1430,5 m. 

• Tunnel 2, 586 m. 

• Tunnel 3, 165 m. 

 
Spåranläggning 
Beskrivning befintliga förhållanden/anläggningar 
Under 1970-talet uppgraderades banan till helsvetsat spår och har under årens lopp varit 

föremål för ett flertal uppgraderande projekt. 

 

Huvudtågspåret längs bandelen består i huvudsak av helsvetsade 50E3 räler, Hårdträsliper (cc 

500 mm) med Heyback befästning och makadamballast klass 1. Ballast av okänd klass 

förekommer längs ett flertal sträckor enligt BIS.  

 

Beskrivning av blivande spårsystem 
Spårbytet skall ske enligt gällande standard krav vid ombyggnad för STAX 30 ton. Spårbyte 

utförs till 60E1 räl (Stålsort R350LHT) på betongslipers med fjädrande befästning och ett 

ballast djup av 0,3m (klass I ballast) under slipers underkant. 
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Spårläge 

Spåret justeras till fastställt läge i plan och profil efter utfört spårbyte. Slutjusterat spår skall 

uppfylla de krav på spårets absoluta läge enligt BVF 541.60.  

 

Tillåten avvikelse från inmätt spår är: 

I plan +/- 15 mm 

I höjd, (På räls överkant) +10 mm/-20mm 

 

Spårvidd:  

1435 mm, +/- 2 mm 

 

Avstånd mellan befästningar: 

Slipersavstånd c/c 600 mm. 

 

Befästnings temperatur i skarvfritt spår: 

Efter utförd neutralisering bör befästningstemperaturen vara +15, +/- 2 grader. 

 

Rälsskarvssvetsar tillverkade i spår: 

Ultraljudskontroll (OFP) skall utföras av samtliga skarvsvetsar. Inga fel accepteras. 

 

Rakhet mätt med 1meterslinjal:   

Farbana: +/- 0,3 mm 

Farkant:  + 0,0/-0,3 mm. 

 

Rälsbefästningar: 

Fjädrande befästningar, typ pandrol e+ eller Fast-clip. 
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Frågor att besvara: 
 

1. Med dessa specifika förutsättningar hur många färdiga rälsmeter/timma lägger ni på 

en:  

5tim disp  6,5tim disp.   12tim disp  

 

2. Hur stor är totalkostnaden för de olika disp-tiderna? Ange detta i relation till 12- 

timmars disp-tiden: 

Ex: 

5 tim disp  6,5timdisp   12tim disp 

60%   75%   100% 

 

(procentsatserna som visas under disp-tiderna utgör den procent av totalsumman som 

respektive disp-kostnad står för) 

 

3. Vilken hastighet utlovar ni efter färdigt spår? 40- eller 70km/h? 

 

 

4. Etableringsytor, Hur stora etableringsytor kräver metoden (maskinparken) i form av 

meter räls samt kvadratmeter markyta? 

 

5. Etablerings- samt avetableringstid? 
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6. Tekniska begränsningar (spårgeometri) 

• Max/min radie 

• Lutning 

• Rälsförhöjning 

• Friarummet, maskinernas max bredd och höjd. 

 

7. Behövs kompletterandemetoder för t.ex. broar, tunnlar, gallerier eller annat? Om detta 

är fallet, vilken metod använder ni? 
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