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Förord 
 
Detta examensarbete på 15 p är ett avslutande del moment i projektingenjörsutbildningen vid 
Luleå tekniska universitet. Examensarbetet har utförts åt LKAB, MTAB, Banverket, JVTC 
och Jernbanerverket i Norge. 
 
Först och främst vill jag rikta mitt största tack till min handledare Arne Nissen på JVTC på 
Luleå tekniska universitet som har handlett mig under hela examensarbetet. Jag kan inte med 
ord beskriva min tacksamhet. Hjälpen har varit ovärderlig. 
 
Sedan vill jag tacka Ove Samuelsson på MTAB, Per Gustavsson på Banverket, Tomas Aro på 
Duroc Rail AB samt Björn Larsen och Knut-Erik Nikolaisen på Jernbaneverket i Narvik för 
studiebesöken, telefonsamtalen och brevväxlingen genom e-mail samt internrapporter. 
 
Jag vill även rikta ett tack till min examinator Uday Kumar vid Luleå tekniska universitet. 
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Sammanfattning 
 
Projektgruppen för underhållsgränser vid JVTC (järnvägstekniskt centrum) på Luleå tekniska 
universitet har beslutat att tillsammans med Banverket, MTAB, LKAB och Jernbaneverket 
fortsätta utreda räl- och hjulprofiler samt försöka föreslå åtgärder som sänker MTAB:s, 
Banverkets och Jernbaneverkets underhållskostnader.  
 
Räl- och hjulslitage är ett stort problem för både infrastrukturägare och tågoperatörer. Slitaget 
av räler och hjul sker när hjulet har flänskontakt, vilket främst sker i kurvor med radier mindre 
än 600 m. Oftast blir slitaget störst när malmvagnen går in/ut genom en kurva eftersom hjulen 
vill förflytta sig mot den yttre sidan av kurvan. Den effektiva koniciteten, som är förhållandet 
mellan rullradieskillnad på höger och vänster sida och den relativa sidoförskjutning, används i 
examensarbetet för att undersöka om hjulet kan styra utan flänskontakt.  
 
Syftet med detta projekt är att testa om beräkningarna av kontaktfunktionen i kalkylprog-
rammet Excel kan användas för att utvärdera hur räl- och hjulprofilerna matchar varandra. 
 
Målet med projektet är att utvärdera nuvarande räl- och hjulprofiler gentemot intressenternas 
önskemål. Delmålen är att fastställa intressenternas önskemål på aktuella profiler, välja 
representativa räl- och hjulprofiler för vidare undersökning och kunna verifiera om 
intressenternas önskemål uppnås. 
 
Projektgruppen har undersökt den nya malmvagnen Fanoo med sju olika hjulprofiler och tio 
rälprofiler, längs banan, varav två på sträckan Riksgränsen-Narvik och åtta på sträckan 
Kiruna-Riksgränsen samt ett rakspår. Dessa hjulprofiler har sammanställts och värderats i 
excelprogrammet för kontaktpunktsfunktioner.  
 
Resultatet består av:  
 

• Utförda mätningar 
• MTAB:s, Banverkets och Jernbaneverkets önskemål om räl- och hjulprofilernas 
utseende.  

• Rullradieskillnad gentemot spårviddsökning/minskning. 
• Rullradieskillnad gentemot hjuldiametern.  
• Den önskade rullradieskillnaden gentemot den verkliga. 
• Matchning av räl- och hjulprofilerna tillsammans. 
• Kontaktpunkt som funktion av sidoförskjutning. 
• Bedömning av godkända och icke godkända diagram. 

 
För att kunna dra slutsatser av sambandet mellan räl- och hjulprofiler har matchning gjorts av 
olika kombinationer mellan hjul och rälprofiler. 
 
Härvid kan konstateras att hjul 1 och 2, som är relativt nya hjul, inte passar alls till 
rälprofilerna P6 och P10. Hjulen 3, 5, 6a, 6b och 7, som är relativt slitna hjul, passar till alla 
rälprofiler samt bättre till de berörda rältyperna BV50, UIC60 och NBS S54. Resultaten av 
kombinationen av räl- och hjul är generellt sämre efter slipning bedömning 2 än före slipning.  
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Den vanligaste orsaken till att resultatet av matchningen inte godkänts är att Banverkets och 
Jernbaneverkets önskemål inte uppfyllts. 
 
Bedömningen av detta arbete har gjorts enligt gällande slipstrategi för UAD- vagnen. Det 
torde dock vara troligt att slipningen i framtiden kommer att göras på ett annorlunda sätt med 
hänsyn tagen till nya malmvagnen Fanoo. Detta kan givetvis komma att påverka 
bedömningen. 
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Abstract 
 
The project group for support boundary by JVTC ( Lulea Railway Research Centre) on Lulea 
university of technology has decided together with Banverket, MTAB, LKAB and 
Jernbaneverket to continue unravel rail- and wheel profile and also try to suggest actions that 
will lower MTAB:s, Banverkets and Jernbaneverkets maintenance costs. 
 
Rail- and wheelwear are a huge problem for both of infrastructureowner and trainoperator. 
The wears on rails and wheels happens when the wheel have flange contact, which is mainly 
due to curves with a radius smaller then 600 m. The wear gets frequently lager when iron ore 
wagen travels in/out of a transition curve since the wheels wants to move to the outside of the 
curve. The effective conicity, which are the quote of the radius difference between the right 
and left side and the lateral displacement, are useful in the bachelor thesis to investigate if the 
wheel can steer without flange contact. 
 
The purpose of this project is to test if the calculation off contact function in the spreadsheet 
Excel can be used to evaluate how rail- and wheel profiles match each other. 
 
The goal with this project is to evaluate the present rail- and wheel profiles towards the 
stakeholders wishes. The subgoals are to establish the stakeholders wishes on current profiles, 
choose representative rail- and wheel profiles for further investigation and be able to verify if 
the stakeholders wishes fulfils. 
 
The project group has investigate the new iron ore wagon Fanoo with seven different wheel 
profiles and ten rail profiles along the track, and two on the track section Riksgränsen-Narvik 
and eight on the track section Kiruna-Riksgränsen also one straight track. The measurements 
from wheel profiles has been arranged and evaluated in the Excelprogram for the contact 
point function 
 
The result contains of: 
 

• Performed measures. 
• MTAB`s, Banverket`s and Jernbaneverket`s wishes about rail- and wheel profiles. 
• Radius difference (between left and right side) as function of changes in gauge.  
• Radius difference (between left and right side) as function of wheel diameter. 
• Radius difference in the program compared with the one needed. 
• Matching of rail- and wheel profiles with each other. 
• Contact point as function of lateral displacement. 
• Judgement on approved and non approved diagrams. 

 
To be able to draw of the conclusion how good the matching between rail- and wheel profiles 
was a certain number combinations between rail- and wheel profiles have been compared. 
 
From this comparison it can be establish that wheel 1 and 2, relatively new wheels, do not 
match at all to rail profiles P6 and P10. The wheels 3, 5, 6a, 6b and 7, that are relatively worn 
wheels, match to all rail profiles and also better to the concerned rail types BV50, UIC60 and 
NBS S54. The results of the different combinations between wheel and rail are in general 
worse after grinding than before grinding. 
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The common reason to that result from the match not been approved are that Banverket`s and 
Jernbaneverket`s wishes has not been fulfilled. The judgement of this work has been done in 
accordance to current grinding strategy for the UAD- carriage. It is likely that grinding in the 
future will be done in a different way with regard taken to the new iron ore wagon Fanoo. 
This will naturally have an influence on the judgement. 
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1 Bakgrund 
I en tidigare rapport ”Best practice considerations for the Swedish rail industry”, skriven av 
forskare från Transport Technology Centre, TTCI, studerades bland annat räl- och 
hjulprofiler, rälsförhöjning och smörjning på Malmbanan och Ofotenbanan. Rapportens syfte 
var att föreslå åtgärder som bl.a. ska kunna minimera antalet räl- och hjulbyten per år. 
 
Utifrån den amerikanska gruppens rapport har projektgruppen underhållsgränser på JVTC 
(järnvägstekniskt centrum), Luleå tekniska universitet, beslutat tillsammans med Banverket, 
MTAB, LKAB och Jernbaneverket att fortsätta utreda räl- och hjulprofiler samt försöka 
föreslå åtgärder som sänker Banverkets och MTAB:s underhållskostnader. Jernbaneverket blir 
också delaktigt eftersom de äger och förvaltar Ofotenbanan i Norge. 
 
JVTC (järnvägstekniskt centrum) på Luleå tekniska universitet är initiativtagare till detta 
nuvarande projekt. JVTC är ett kompetenscentrum med fokus på drift och underhåll inom 
järnvägssektorn. LKAB bedriver gruvverksamhet i Malmberget, Kiruna och Svappavaara och 
är en av världens största järnmalmsexportörer. MTAB (Malmtrafik AB) är ett dotterbolag till 
LKAB. De ansvarar för att transportera järnmalmsgods på Malmbanan från gruvorna och 
förädlingsverken i Kiruna, Malmberget och Svappavaara, till hamnarna i Luleå och Narvik i 
Norge. 
 
Räl- och hjulslitage är ett stort problem för både infrastrukturägare och tågoperatörer. 
Det är därför viktigt att riktiga åtgärder utförs på både hjulen och rälen. Det är också viktigt 
att räl/hjul ses som ett system i samverkan. En uppdelning av spårägare och trafikoperatörer 
ställer till med problem att uppnå optimala och samordnade underhållsinsatser. 
 
Hjulet har en geometrisk form, som kallas hjulprofil. Hjulens löpbanor är koniska, vilket ger 
styrförmåga åt hjulparen. Detta påverkar fordonets gångstabilitet och kurvtagningsförmåga. 
Löpbanans lutning kallas konlutning och mitt på hjulens löpbana ligger löpcirkeln.  
Hjulprofilen har i normalfallet rak kona i löpbanan som ligger på rälsen. För att minimera 
framtida slitage förses fordonen allt oftare med en ”stabil förslitningsprofil” från början och 
på detta sätt undvika ett initialt slitage efter svarvning. Detta slitage uppkommer om inte 
rälens och hjulens profil är välanpassade till varandra.  
 
Den effektiva koniciteten är förhållandet mellan rullradiens ökning och hjulets 
sidoförskjutning. Det som styr hjulparet i spåret är rullradieskillnaden mellan de två hjulen i 
hjulparet. Den effektiva koniciteten beror inte enbart av hjulprofilen utan även av rälprofilen. 
 
Accelerationen i sidled beror på fordonshastigheten, kurvradien och rälsförhöjningen. 
Rälsförhöjningen är lutningen på tåget beroende på hastighet så att den inte vill sträva ut mot 
sidled i en kurva. Den rälsförhöjning som vid en viss kurvradie och hastighet ger 
spåraccelerationen=0 kallas teoretisk rälsförhöjning. Den hastighet som vid en viss kurvradie 
och rälsförhöjning ger spåraccelerationen=0 kallas balanserad hastighet. 
 
De krafter som verkar i kontaktytorna i kombination med glidningsrörelser och höga 
belastningar samt de kontaktpunkter som vill glida mot rälen ger upphov till slitage av hjul 
och räler, främst i kurvor. Oftast blir slitaget störst när malmvagnen går in/ut genom en kurva 
eftersom hjulen vill förflytta sig mot den yttre sidan av kurvan. En bra profil på hjulet gör att 
det yttre hjulet rullar med en större radie än det inre hjulet. Hjulets koniska profil gör att så 
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länge inte rätt rullradieskillnad har uppnåtts genereras styrkrafter som gör att hjulparet 
förflyttas i sidled. Det är inte alltid den ideala rullradieskillnaden uppnås. Det beror på dels att 
hjulets fläns begränsar rörelse i sidled, dels att hjulparet sitter i en boogie, där två hjulpar 
måste samverka. När malmvagnen kommer in i en kurva strävar den först efter att gå rakt 
fram till dess styrkrafterna är så stora att hjulet förflyttas i sidled, därför är övergångskurvan 
(sträckan mellan rakspår och den cirkulära kurvan) utsatt för en hel del slitage. 
 
Hjulslitage kan delas upp i flänsslitage och löpbaneslitage. Flänsslitage innebär minskning av 
flänstjocklek och ökning av flänsens branthet. De viktigaste orsakerna till slitage är 
kurvradien, en mindre kurvradie leder till större slitage, friktionen och löpverket, ju större 
hjulparsstyrning och längre axelavstånd, ju större slitage. Löpbaneslitaget innebär ökning av 
flänshöjden. Löpbaneslitaget orsakas av normalkrafter i kontakten mellan löpbana och farbana 
i kombination med friktionskrafter och slirning samt bromsning. Flänsslitage är det slitage 
man helst vill undvika, eftersom det kan orsaka urspårning och kräver oftare omsvarvning av 
hjulen än löpbaneslitage. 
 
Det blir alltid en besvärligare kraft och mer slitage vid frekventa inbromsningar, särskilt på 
sträckan Riksgränsen-Narvik. Det är ett känt faktum att då kurvradien är mindre än 600 m, 
och framförallt mindre än 300 m, erhålls ett större slitage. Exempelvis är slitaget 50 % högre 
per km på sträckan Kiruna-Narvik, jämfört med sträckan Vitåfors- Luleå (Ove Salomonsson, 
MTAB, Kiruna). 
 
Flänsen har en högre hastighet än vad löpcirkeln har uppe på rälen och kommer därför att 
glida mot rälsen och slitage uppstår. Hjulflänsen får oftast kontakt med rälen i kurvor.  
 
Rälsslitage kan delas upp i farkantsslitage och farbaneslitage. Farkantsslitage sker på 
kurvornas ytterräler och leder till ökad spårvidd. Rälerna måste bytas ut då fastlagt gränsvärde 
uppnåtts. Farbaneslitage sker på alla räler men är än mer uttalat på kurvors innerräler. Det kan 
leda till lokal utmattning så att farbanan blir ”gropig”. Rälsslipning blir då nödvändig. 
 
För reparationer och omsvarvning av MTAB:s hjulprofiler ansvarar Duroc Rail AB i Luleå. 
Omsvarvning av hjul åstadkoms genom att ny ursprungsprofil erhålls och på så sätt undviks 
ett accerelerande slitage.  
 
Speno Internationell SA är en entreprenör som slipar och underhåller rälerna till Banverket 
och Jernbaneverket. 

1.1 Syfte 
Projektets syfte är att testa om beräkningarna av kontaktfunktionen i kalkylprogrammet Excel 
kan användas för att utvärdera hur räl- och hjulprofilerna matchar varandra. 

1.2 Mål 
Målet med projektet är att utvärdera nuvarande räl- och hjulprofiler gentemot intressenternas 
önskemål.  
 
Delmål: 

• Fastställa intressenternas önskemål på aktuella profiler. 
• Välja representativa räl- och hjulprofiler för vidare undersökning. 
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• Kunna verifiera om intressenternas önskemål uppnås. 
 

1.3 Avgränsningar 
Projektet avgränsas till att undersöka den nya malmvagnen Fanoo på sträckan Kiruna- 
Riksgränsen och Riksgränsen-Narvik, det s.k. Norra omloppet. Projektet kommer enbart att 
omfatta den geometriska delen och således inte beröra den mekaniska delen eller 
underhållskostnader. Projektet kommer att undersöka tio rälprofiler längs banan, varav ett 
rakspår och resten kurvor. Sju hjulprofiler kommer att användas till utvärderingen. Om man 
ska få en klarare bild av räl/hjul ska man också titta på boogiens konstruktion samt 
gångdynamiken, men det har projektgruppen avgränsat sig ifrån. 
 

1.4 Metod 

1.4.1 Arbetets tillvägagångssätt 

Till den allmänna dokumentationen har använts läroböcker, litteratur, information från 
Internet samt internrapporter från Banverket, MTAB och Jernbaneverket. 
 
Resultatet, som är den största delen i rapporten, har arbetats fram genom att först välja ut nio 
rälprofiler med kurvradie varierande från 300-1 200 m på sträckan Kiruna-Narvik samt ett 
rakspår. Åtta rälprofiler, varav ett rakspår, har valts på sträckan Kiruna-Riksgränsen, se tabell 
3. På den norska sidan valdes två rälprofiler mellan Riksgränsen och Narvik. Rälprofilerna på 
den svenska sidan valdes slumpmässigt genom tillgång till miniprofmätningar från åren 2006 
och 2007. På den norska sidan skedde valet av rälprofiler i samband med ett studiebesök i 
Narvik, se tabell 4. 
 
De sju olika hjulprofilerna har valts ut beroende på hur långt axeln har rullat från att den sattes 
i bruk. Hjulens axlar har gått allt från några tusen till drygt 300 000 km. Urvalet har gjorts 
med ett intervall på ungefär 50 000 km, se tabell 2. 
 
Därefter har ett excelprogram för kontaktpunktsfunktioner använts där kontroll gjorts av varje 
hjul gentemot varje räl före och efter slipning. Utifrån detta program har cirka 160 olika 
diagram framtagits, där varje bild visar var kontaktpunkterna är placerade. 
 
För att sammanställa de olika diagrammen till en slutsats har studiebesök gjorts hos Per 
Gustavsson, Banverket, Ove Salomonsson, MTAB och Björn Larsen, Jernbaneverket. Vid 
studiebesöken har de redogjort för önskemål och kriterier för räl respektive hjul. Detta för att 
erhålla var de vill och inte vill att kontaktpunkterna ska ligga. Vidare kommunikation med 
intressenterna har skett via e-mail. Deras svar har varit betydelsefulla för att kunna dra riktiga 
slutsatser, se kapitel 4. 
 
De cirka 160 exceldiagrammen, har legat som underlag för rapportens slutsatser. Samtliga 
diagram har analyserats gentemot intressenternas önskemål och utifrån dessa resultat har 
bedömning gjorts vilka diagram som blir godkända eller icke godkända, se tabell 8.  
 
Även ett studiebesök hos Tomas Aro på Duroc Rail AB i Luleå har gjorts. Det studiebesöket 
var mest till för att för att få kännedom om företagets hantering av hjulen vid omsvarvning. 
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Min handledare från Luleå Tekniska Universitet har under hela examensjobbtiden varit 
tillgänglig för rådgivning och vägledning samt funnits till hands vid resor och studiebesök. 

1.4.2 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet fastställer om det som mäts har utförts på ett tillförlitligt sätt. Mätdata i detta 
arbete har hämtats från MTAB, Banverket och Jernbaneverket, som har vana att göra denna 
typ av mätning. Programmet i Excel kan jämföras med kontaktpunktsfunktionen i DEsolver:s 
programvara Gensys. Vid intervjuer har en sammanfattning av frågorna gjorts och vid 
osäkerhet har e-mail använts för att klara ut eventuella frågor. 
 
Validitet handlar om att resultatet av utvärderingarna är väsentligt. De intervjuade personerna 
har lång erfarenhet inom sina områden och deltar dessutom i JVTC:s projektgrupp 
”underhållsgränser” samt Banverkets projekt ”slipning av Malmbanan”. Det betyder att under 
pågående examensarbete har det funnits stöd för att inriktningen av undersökningen har varit 
lämplig utifrån deras frågeställningar. 
 

2 Intressenter 
Följande kapitel beskriver infrastrukturägare och tågoperatörer på Malmbanan samt deras 
slipstrategi. 

2.1 MTAB 
MTAB är Europaledande inom utvecklingen av tunga järnvägstransporter. De har Europas 
största och tyngsta tåg. De nya malmvagnarna är effektivare och mer energisnåla och har en 
axellast på 30 ton, medan axellasten i övriga i övriga Europa är 22,5 ton. Med tunga 
transporter ställs höga krav på hjulunderhåll.  
 
För verksamheten i Norge svarar dotterbolaget Malmtrafik AS (MTAS) med egen 
organisation. MTAB förfogar över en transportkapacitet från gruvor till hamnar på omkring 
24 miljoner ton färdiga produkter per år. Lastning av järnmalmsprodukter sker på terminaler i 
Kiruna, Svappavaara och Malmberget, medan lossning av dessa produkter sker på terminaler i 
Svappavaara, Malmberget, Luleå och Narvik.  
 
Norra omloppet, sträckan Kiruna-Narvik, utgörs i huvudsak av transporter från Kiruna och 
Svappavaara mot Narvik. Det avgår elva- tolv tåg per dygn, vilket motsvarar cirka 15,5 Mton 
(Internrapport B1 2006 och internrapport B2). 

2.1.1 Malmvagnen Fanoo 

Malmvagnen Fanoo är utvecklad för MTAB:s malmtransportsystem och används för transport 
av järnpellets och andra produkter som produceras vid LKAB:s gruvor i Sverige. 
Malmvagnen Fanoo tjänstgör på linjen Malmbanan/Ofotenbanan. MTAB:s malmvagnar 
kontrolleras och synas vid varje ankomst till terminal så att de kan framföras enligt de 
trafiksäkerhetskrav som finns. Verkstäder och servicehallar för lok- och vagnunderhåll finns i 
Kiruna, Malmberget och Narvik (Internrapport B2). 
 
Malmvagnens maximala hastighet vid full last är 60 km/h och olastad 70 km/h. Den är 3,5 m 
bred och 10,29 m lång. Hjulprofilen, som används, benämns Uno-WP-4. Tomvikten är 22 ton 
och med full last av järnmalm på 102 ton väger den 124 ton. Malmvagnen består av två 
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boggier/vagn och fyra hjul/boggie och boggien klarar av att ställa in hjulaxlarna i förhållande 
till rälsen d.v.s. förmåga till självstyrning (Internrapport C2, 2006). 
 
 

 
Bild 1: Malmvagnen Fanoo 

 

Min- respektive maxgräns för hjuldiameter, flänstjocklek är framtagna för att uppfylla 
gällande trafiksäkerhetskraven för hjul, se tabell 1. 
 
Tabell 1: Trafiksäkerhetskrav för hjul 

Art Max (mm) Min (mm) 
Hjuldiameter 915 857 
Flänstjocklek (enskild)  22 
Flänstjocklek (tillsammans)  50 
Flänsbranthet (QR-mått)  6,5 
Flänshöjd 36  
 

2.1.2 Duroc Rail AB 

Duroc Rail AB ligger i Notviken utanför Luleå. MTAB är en av deras största kunder. 
Företaget erbjuder underhåll av järnvägshjul för lok samt person- och godsvagnar till svenska 
järnvägsoperatörer. Hjulunderhållet bidrar till sänkta driftkostnader per transportkilometer. På 
Malmbanan rullar cirka 8000 hjul som Duroc Rail AB sköter underhållet på. 
 
Vid studiebesöket hos Thomas Aro på Duroc Rail AB ansåg denne att flänsslitaget försvunnit 
på UNO och Fanoo- vagnen med hjulprofil UNO-WP-4 om man jämför med UAD- vagnen 
med hjulprofil UICORE30. Han tyckte även att löpbaneslitaget är det bästa slitaget eftersom 
man då inte behöver ta bort så mycket av flänsen ett flänsslitage på 11 mm innebär 
borttagande av 4 mm på löpbanan. Han visade också exempel på utvalsning på löpbanan och 
på flänsen (www.duroc.se, 2008-04-22). 

2.1.3 Hjulprofiler 

Valet av hjulprofiler på Malmvagnen Fanoo har gjorts slumpmässigt. Vagnarna har gått allt 
från några tusen till drygt 300 000 km, med ett intervall av cirka 50 000 km, se tabell 2. Data 
för ena axelns hjul avseende vagn 4002 saknas. Data för befintligt hjul har kopierats och 
därmed får bägge hjulen samma data. 
 

http://www.duroc.se
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Tabell 2: Data över de valda hjulprofilerna 

Hjul Vagn Km Datum 
1 4132 6956 2007-05-09 
2 4101 60776 2007-09-05 
3 4001 112657 2006-09-04 
4 4011 147144 2006-09-08 
5 4002 182083 2006-09-08 
6a 4067 255946 2007-11-19 
6b 4007 247435 2007-05-09 
7 4024 317172 2006-09-08 
 

Hjulen omsvarvas då slitaget gjort att gränsvärdena för flänshöjd eller flänstjocklek uppnåtts 
vid syning på verkstad. Då hjulen uppnått dessa gränsvärden blir det omsvarvning, se tabell 1. 
Normalt går UAD- vagnen 200 000 – 250 000 km och Fanoo- vagnen 250 000 – 300 000 km 
innan den första omsvarvningen behövs. Förutom normalt slitage kan skador på hjulet 
uppkomma. Detta gör att livslängden för en hjulskiva inte lätt kan anges. Uppskattningsvis 
erhålls cirka 4 omsvarvningar (UICORE30) på UAD- vagnen (diameter 970 mm), dvs. totalt 
800 000 – 1 000 000 km. På Fanoo- vagnen (diameter 915mm) har hittills haft ett lågt 
flänsslitage och har klarat minst 3 omsvarvningar (UNO-WP-4), således totalt 750 000 – 
1 000 000 km (skriftlig information via e-mail från Ove Salomonsson). 

2.2 Banverket 
Banverket är ett statligt verk som ansvarar för järnvägsinfrastrukturen i Sverige. Riksdagen 
beslutar hur mycket pengar Banverket får för att sköta om järnvägen samt vad som ska göras. 
Banverket ansvar för drift och förvaltning av statens spåranläggningar och ska därför se till att 
allting fungerar för tågen, byter järnväg där det behövs samt sköter om signaler, tunnlar, 
radiomaster, räls, växlar, broar med mera (www.banverket.se, 2008-04-22). 

2.2.1 Slipstrategi hos Banverket 

Banverket använder rälprofilerna BV50 och UIC60. Rällutningen är 1:30. 
 
Slipning av räler utförs för att avlägsna och fördröja uppkomsten av skador. Slipningen bidrar 
till en ökad livslängd och minskade underhållskostnader. Ibland är det vare sig tekniskt eller 
ekonomiskt möjligt att avlägsna alla defekter. Då gäller det att åstadkomma en bättre 
anpassad kontakt mellan räl/hjul och därmed minska kontakttrycket. 
 
Mätningarna utförs före och efter slipning för att verifiera utfört arbete. Slipentreprenören ska 
utföra mätningar inom max åtta dagar efter det att slipningsarbetet är avslutat. Detta gäller 
både för den längs- och tvärgående profilen. Materialborttagningen på minimum 0,20 mm 
måste alltid utföras oberoende av längs- eller tvärgående profil. 
 
Rälens tvärprofil är viktigt. Det är den som avgör storleken på kontaktspänningarna mellan 
hjul och räl. När rälshuvudet slits leder det till att räl och hjul får ett ogynnsamt förhållande. 
 
Mätningar av tvärprofilen ska ha ett max intervall på 1000 m. Båda rälerna ska mätas före och 
efter slipning det vill säga fyra mätningar ska utföras per mätpunkt. Vid slipning och mätning 

http://www.banverket.se
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i kurvor ska mätningen utföras i cirkulärdelen. Rälerna vid mätställen markeras med gul färg. 
Mätningarna anpassas till målprofilen i miniprof. 
 
Banverket använder sig av fyra olika typer av slipning: Preventiv slipning, underhållsslipning, 
korrektiv slipning och specialslipning. 
 
Preventiv slipning utförs oftast på nylagda räler inom ett år. Det görs för att avlägsna det 
oxiderade ytskiktet efter tillverkning samt minimera ojämnheter från valsning.  
 
Underhållsslipning sker på alla trafikerade räler med regelbundna intervaller. Det görs för att 
bibehålla tvärsnittsprofilen, avlägsna räfflor och vågor samt ha kontroll på de 
utmattningseffekter som uppkommer. Annars finns det risk att de växer till större skador på 
rälens kontaktyta.  
 
Korrektiv slipning görs på trafikerade räler för att förbättra både den längsgående- och 
tvärgående rälprofilen, eftersom större skador uppkommit än vid vanlig underhållsslipning. 
Vid uppkomst av större skador samt när defekterna på den aktuella rälprofilen är så stora och 
måste återskapas med korrektiv slipning. Därmed återskapa rälens jämnhet och tvärprofil 
samt att med avsikt att förlänga rälens livslängd.  
 
På malmbanan används specialslipning som innebär rälprofil som inte hör till de ordinära 
rälprofilerna (UIC60 och BV50). Oftast är det i en kurvradie < 600m. Specialslipningar på 
Malmbanan omfattar MB1/MB3/MB4- profilerna. Dessa är framtagna till trafikförhållande 
som råder på Malmbanan. All specialslipning tas fram utifrån specifikt förhållande. 
Kurvradie, trafikbelastning m.m. undersöks och lämplig profil tas fram i samarbete med 
aktuell slipentreprenör. 
  
En form av specialslipning är asymmetrisk slipning. Slitaget på rälerna i trafikerade spår styrs 
genom att ändra kontakten mellan hjul/räl för att minimera sidoslitaget och/eller utmattning. 
Metoden tar bort extra genom slipning på ytterrälens farkant i kurvorna. Vilket medför att 
farkanterna, avlastas och medför i sin tur ett minskat kontakttryck. På så sätt utvecklas 
defekterna långsammare. Denna slipning brukar vara svår med att få fram anpassad rälprofil 
till de rådande förhållandena. Är den slipade BV50-profilen (BVH 825.10, 2004 och BVS 
524.17, 2006). 

2.2.2 Speno Internationell SA 

Speno Internationell SA utför mätningar av den längsgående profilen inom max åtta dagar 
efter det att slipningsarbetet är utfört. Mätningar görs med hjälp av miniprof. Företaget har 
flera olika typer av sliptåg med ett varierande antal slipstenar under sig. Slipstenarna roterar 
och pressas mot rälen i olika vinklar för att erhålla rätt tvärprofil. För regelbundna kontroller 
av spårets och rälens kondition finns mätinstrument och mätmetoder som används av flera 
spårinnehavare (BVS 524.17, 2006) 
 
Banverket/Jernbaneverket använder sig av mätinstrumentet miniprof för att mäta rälsens 
tvärsnittsprofil där resultatet av utförda mätningarna visar direkt aktuell profil på datorn i 
programvaran för miniprof. Utifrån resultatet kan bedömning om eventuella åtgärder 
bestämmas. Mätningen genomförs på en förväg bestämd punkt utmed spåret. Därefter flyttas 
instrumentet till nästa mätpunkt. På sträckan Kiruna-Riksgränsen finns ett sextiotal fasta 
mätpunkter.  
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Banverket/Jernbaneverket använder även en Strix-vagn för tillståndskontroll och 
kvalitetsbedömning. Vagnen har system för mätning och kontroll av ojämnheter på rälshuvud, 
rälprofil, rälslitage, varmgångsdetektorernas funktion och spårets relativa läge. 
 
Strixvagnen har inga förutbestämda mätpunkter. Mätningen sker utmed hela spåret under 
pågående färd. Vagnen videofilmar både banan och kontaktledning under spårmätningarna. 
Det anses som ett värdefullt verktyg eftersom visuell bild över en utvald plats eller objekt i 
spåret erhålls. Resultatet skrivs ut direkt i diagramform. På så sätt får personalen en 
direktrapport om spårets kondition. Dessutom erhålls en lista över de fel som överskridits 
gentemot de gränsvärden som råder. De inhämtade mätdata beräknas och analyseras, vilket 
gör att banans utveckling kan följas i framtiden (Åhrén Thomas, 2002). 

2.2.3 Rälprofiler 

På sträckan Kiruna-Riksgränsen har åtta rälprofiler valts ut, varav ett rakspår. Valet av 
rälprofilerna har gjorts slumpmässigt. I tabell 3 redovisas uppgifter om respektive rälprofiler 
före och efter slipning, omfattande kurvradie, rälprofilernas läge, mätdatum samt kurv- och 
rältyp. 
 
Tabell 3: Data över de valda mätpunkterna på sträckan Kiruna-Riksgränsen 

Rälprofil Kurvradie (m) Km+m Datum för 
utförd 
mätning 

Kurvtyp Rältyp 

P6 769 1430+040  Vänsterkurva BV50 
Före slipning   2007-07-03   
Efter slipning   2007-08-22   
P10 1195 1442+168  Vänsterkurva BV50 
Före slipning   2007-07-03   
Efter slipning   2007-08-22   
P31 625 1484+550  Vänsterkurva UIC60 
Före slipning   2007-07-02   
Efter slipning   2007-08-23   
P37 813 1514+600  Högerkurva UIC60 
Före slipning   2007-07-02   
Efter slipning   2007-08-23   
P41 588 1514+840  Högerkurva UIC60 
Före slipning   2007-07-01   
Efter slipning   2007-08-23   
P46 476 1521+050  Högerkurva UIC60 
Före slipning   2007-07-01   
Efter slipning   2007-08-23   
P59 592 1536+050  Högerkurva UIC60 
Före slipning   2007-07-01   
Efter slipning   2007-08-23   
T8 0 1480+470  Rakspår UIC60 
Före slipning   2007-07-02   
Efter slipning   2007-08-23   
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2.3 Jernbaneverket 
Jernbaneverket i Norge är Sveriges motsvarighet till Banverket. 
 

2.3.1 Slipstrategi hos Jernbaneverket 

Jernbaneverket använder rälprofil NBS S54 och rällutningen 1:20. Rälshuvudet slipas till en 
lutning på 1:30 för att hjulet ska ha mest lika förhållande på den norska och svenska sidan. 
Rälen i kurvor med radien mindre än 500 m, byts mellan 5-7 år. I kurvor med radien 500-900 
m byts med intervallet 7-15 år. För övriga kurvradier byts ytter- och innerräl ungefär vart 20:e 
år. Kurvor mindre än 600 m slipas årligen, resterande slipas vart annat år (power point, 
Ofotenbanan) 
 
För Ofotenbanan innebär specialslipning som inte hör till de ordinära rälprofilerna (UIC60 
och NSB S54). Oftast är det i en kurvradie mindre än 600 m. Specialslipningar på 
Ofotenbanan omfattar MB1/MB1assymetrisk med en lutning 1: 30 på toppen av rälsen och 
MB4- profilerna i spårväxlar. Ofotenbanan har sex stycken fasta mätpunkter. 
 
I kurvor mindre än 600 m använder man sig av MB1 asymmetrisk slipning. Då styr man 
slitaget på rälerna med att ändra kontakten mellan räl/hjul för att minimera sidoslitaget 
och/eller utmattning.  Asymmetrisk slipning innebär att mer material tas bort på ytterrälens 
farkant i kurvorna samt att innerälens ytterkant slipas. På så sätt avlastas man farkanterna, 
som i sin tur medför ett minskat kontakttryck och på så sätt utvecklas defekterna långsammare 
(skriftlig information via e-mail från Björn Larsen). 
 
Jernbaneverket har i övrigt samma slipstrategi som Banverket. 

2.3.2 Rälprofiler 

På sträckan Riksgränsen-Narvik har två stycken rälprofiler längs banan valts ut. Rälprofilerna 
tilldelades vid ett studiebesök i Narvik. I tabell 4 redovisas uppgifter om respektive 
rälprofilerna före och efter slipning, omfattade kurvradie, rälprofilernas läge, mätdatum samt 
kurv- och rältyp. 
 
Tabell 4: Data över de valda mätpunkterna på sträckan Riksgränsen-Narvik  

Rälprofil Kurvradie (m) Km+m Datum Kurvtyp Rältyp 
N1 300 4,962  Högerkurva NBS S54 
Före slipning   2006-08-09   
Efter slipning   2007-05-09   
N2 345 8,135  Vänsterkurva NBS S 54 
Före slipning   2006-08-10   
Efter slipning   2006-08-10   
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3 Plangeometri 
I detta kapitel redovisas plangeometrin för sträckan Kiruna-Narvik samt en kartbild över hela 
Malmbanan. 
 
 

 
 
Bild 2: Karta över Malmbanan (internrapport LKAB/MTAB B2) 

3.1 Sträckan Kiruna-Riksgränsen 
Banans längd mellan Kiruna och Riksgränsen är 128 km lång. Av tabell 5 framgår med 
procentuellfördelning av olika kurvradier, övergångskurvor samt rakspår (Banverkets 
informationssystem, BIS, anläggningsregistret). 
 
Tabell 5: Banans längd Kiruna-Riksgränsen i procent 

Kurvor Procent 
0-300 m 0,0 
301-600 m 13,3 
601- 900 m 9,8 
900- 1 200 m 3,3 
1 201- 1 500 m 2,4 
> 1 500 m 5,2 
Rakspår 37,3 
Övergångskurvor 28,7 
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3.2 Sträckan Riksgränsen-Narvik 
Banans längd mellan Riksgränsen och Narvik är 42 km. Av tabell 6 framgår den procentuella 
fördelningen av olika kurvradier, övergångskurvor samt rakspår. 4,3 km av sträckan saknas i 
beräkningen (Jernbaneverket, excelfil, mätning av spårets höjd över havet respektive 
rälsförhöjning). 
 
Tabell 6: Banans längd Riksgränsen-Narvik i procent 

Kurvor Procent 
0- 300 m   1,3 
301- 600 m 42,2 
601- 900 m   4,9 
901- 1200 m   3,1 
1201- 1500 m   2,4 
> 1500 m   4,9 
Rakspår 19,2 
Övergångskurvor 22,0 
 
 
En slutsats är att sträckan Riksgränsen-Narvik består till nästan 45 % av kurvor med radien 
under 600 m. Motsvarande siffra för Kiruna-Riksgränsen är 13 %. Sträckan Kiruna-
Riksgränsen består av dubbelt så mycket rakspår. 
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3.3 Rullradieskillnad som funktion av kurvradie 
Av figur 1 framgår hur rullradieskillnaden varieras vid förändring av kurvradie. Ur figuren 
kan avläsas hur rullradieskillnad minskar vid ökad kurvradie. Nedanför kommer ett exempel 
på en uträkning. 
 
Formel = D/ 2R *b 
 
D = hjulradie (915 mm) 
R = kurvradie  
b = spårvidd (1435 mm) 
 
D/2R *b = (915mm/ 2*300 m) * 1,435 m = 
1,525 mm/m * 1,435 m = 2,2 mm 
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Figur 1: Rullradieskillnad som funktion av kurvradie 
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4 Intressenternas önskemål 
Följande kapitel behandlar MTAB:s, Banverkets och Jernbaneverket önskemål på räl- och 
hjulprofilernas utseende. 

4.1 Intressenternas önskemål av räl- och hjulprofilernas utseende 
Av figurerna 2-4 framgår intressenternas önskemål på utformning av ytterräl i kurvor. 
 

4.1.1 MTAB 

Nedan presenteras MTAB:s önskemål på bland annat var kontaktpunkterna ska ligga. 
Graderna på bilden anger lutningen mellan profilen och det horisontala planet, se även figur 2. 
 
 

• MTAB önskar enpunktskontakt. Endast i undantagsfall kan tvåpunktskontakt vara 
acceptabelt. 

 
• Flänskontakt kan accepteras någon enstaka gång.  

 
• I intervallet – 3˚ till -36˚ önskar MTAB kontakt mellan räl och hjul för att kunna 
behålla sin ”ursprungsprofil”. Där vill man helst ha kontakt mellan räl och hjul. 
Kontaktbandet är tillsammans 75 mm brett.  

 
• I intervallet – 36˚ och därutöver vill MTAB undvika kontakt med flänsen (Ove 
Salomonsson, 2008-02-20) 

 

 
Figur 2: Bild som visar MTAB:s önskemål 

 
 
 
 
 

-36 ° 

-3 ° 
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4.1.2 Banverket 

Nedan presenteras Banverkets önskemål på bland annat var kontaktpunkterna ska ligga. 
Graderna på bilden anger lutningen mellan profilen och det horisontala planet, se även figur 3. 
 

• I intervallet 2˚ till -5˚ vill Banverket att kontakt mellan räl och hjul ska finnas.  
Kontaktbandet är tillsammans 25 mm brett. 

 
• I intervallet – 5˚ till -60˚ önskar Banverket undvika kontakt mellan räl och hjul. 

 
• Efter -60˚ kan Banverket kan tänka sig åter kontakt igen. 

 
• Vid tvåpunktskontakt önskar Banverket att den ena av kontaktpunkterna ger ett lättare 
kontakttryck på rälen (Per Gustavsson, 2008-04-18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 3: Bild som visar Banverkets önskemål (BVS 524.17, 2006) 
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4.1.3 Jernbaneverket 

Nedan presenteras Jernbaneverkets önskemål på bland annat var kontaktpunkterna ska ligga. 
Graderna på bilden anger lutningen mellan profilen och det horisontala planet, se även figur 4. 
 

• I intervallet 5˚ till – 4˚ vill Jernbaneverket ha kontakt mellan räl och hjul.  
      Kontaktbandet är tillsammans 20 mm brett. 

 
• I intervallet – 4˚ till - 60˚ önskar Jernbaneverket undvika kontakt mellan räl och hjul. 

 
• Efter - 60˚ kan Jernbaneverket man tänka sig kontakt igen. 

 
• Vid tvåpunktskontakt önskar Jernbaneverket att den ena av kontaktpunkterna ger ett 
lättare kontakttryck på rälen (Björn Larsen, 2008-03-10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figur 4: Bild på Jernbaneverkets önskemål (BVS 524.17, 2006) 
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5 Matchning av räl och hjul 
I detta kapitel redovisas resultatet av utförda mätningar och beräkningar i form av tabeller och 
figurer. 

5.1 Rullradieskillnad gentemot spårviddsökning/minskning 
Rälprofilen P46 med kurvradie 476 m och avseende hjul 6a har undersökts efter slipning 
genom att öka/minska spårvidden i excelprogrammet för kontaktpunktsfunktioner. Den 
normala spårvidden är 1 435 mm. Spårvidden får variera mellan 1 430 mm och 1 465 mm. Av 
figur 5 framgår att den önskade rullradieskillnaden ökar proportionellt med spårvidden. 
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Figur 5: Rullradieskillnad gentemot spårvidd 

5.2 Rullradieskillnad gentemot hjuldiametern 
Rälprofilen P46 med kurvradie 476 m och avseende hjul 6a har undersökts efter slipning 
genom att minska hjuldiametern i excelprogrammet för kontaktpunktsfunktioner. 
Hjuldiametern för ett slitet hjul tillåts vara 857 mm. Med denna hjuldiameter blir 
rullradieskillnaden 6 % mindre än för ett nytt hjul. Av figur 6 framgår att den önskade 
rullradieskillnaden är direkt proportionell mot hjuldiametern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6: Rullradieskillnad gentemot hjuldiameter  
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5.3 Den önskade rullradieskillnaden gentemot den verkliga 
Excelprogrammet för kontaktpunktsfunktioner har använts för beräkning av önskade 
rullradieskillnaden och verkliga rullradieskillnaden före och efter slipning avseende på tio 
rälprofiler med olika kurvradier. Sammanställning av rälprofiler framgår av tabell 7. 
 
Tabell 7: Data över den önskade rullradieskillnad gentemot resultatet från excel 

(mm) Önskad 
rullradie  

1 2 3 4 5 6a 6b 7 

P6 0,854         
F  1,890 0,945 0,849 0,172 0,850 0,960 1,044 0,261 
E  0,399 0,426 0,857 0,862 0,860 0,431 0,611 1,165 
P10 0,549         
F  0,549 0,457 0,809 0,688 0,914 0,549 0,250 0,538 
E  0,570 0,778 0,689 0,247 0,545 0,841 1,189 0,536 
P31 1,050         
f  1,094 1,452 1,050 1,050 0,645 1,119 1,242 1,051 
e  0,087 2,618 1,078 1,054 0,768 0,745 1,898 1,801 
P37 0,821         
f  0,750 0,809 0,818 0,455 0,817 0,809 0,635 0,830 
e  0,821 0,821 0,562 0,060 0,821 0,830 0,821 0,748 
P41 1,117         
f  0,802 0,596 1,113 1,318 1,275 1,340 1,367 1,876 
e  0,832 0,748 1,318 0,301 1,110 1,124 1,241 1,114 
P46 1,379         
f  0,973 0,444 1,373 1,358 2,063 1,218 1,518 1,932 
e  0,776 16,325 1,595 0,109 1,057 1,063 1,519 0,463 
P59 1,109         
f  1,107 1,106 1,181 1,352 1,113 1,119 1,087 0,792 
e  0,791 0,689 1,106 1,004 1,100 1,104 1,102 1,124 
T8 0,001         
f  0,224 0,000 0,184 0,307 0,000 0,000 0,039 0,096 
e  0,003 0,000 0,013 0,003 0,000 0,004 0,003 0,100 
N1 2,188         
f  2,212 2,157 2,186 2,178 2,188 2,164 2,178 2,174 
e  2,595 0,416 2,311 1,410 2,168 2,236 2,191 2,209 
N2 1,903         
f  1,353 0,978 1,871 2,046 1,441 2,137 1,906 1,902 

e  1,904 1,899 1,911 1,906 1,914 1,903 1,729 1,889 
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5.4 Resultatet av matchning av räl- och hjulprofiler tillsammans 
Underlaget för att göra en djupare analys är mycket begränsad och därför är de slutsatser som 
dras här preliminära och borde kompletteras med en mer omfattande undersökning. 
Rälprofiler och hjul kan analyseras på flera sätt. Kurvradie och rältyp är exempel på 
uppdelningar som kan göras. Detta redovisas i kapitel 6 ”Diskussion/slutsats”. 
 
Tabell 8 redovisar endast vilken effekt som erhålls om rälprofilerna mätts gjorts före eller 
efter slipning. Av tabellen framgår dessutom andelen godkända räl- och hjulkombinationer 
utifrån intressenternas önskemål samt visar i vilka fall slipningen varit bristfällig.  
 

• Procenttalen till höger visar det totala antalet godkända räl- och hjulkombinationer 
före och efter slipning. 

 
• Procentfördelningen längst ned visar antalet godkända hjul före och efter slipning. 

 
• T8 är ett rakspår. 

 
• N1 och N2 är rälprofilerna på den norska sidan och P10- P59 är rälprofilerna på den 
svenska sidan. 

 
• Rosa färg betyder att slipningen inte har åstadkommit önskad effekt, dvs. att 
kontaktpunkterna inte har flyttats mer mot rälmitt. Däremot uppfylls alla intressenters 
önskemål, se figur 8. 

 
• Blå färg innebär att de aktuella räl- och hjulkombinationerna inte uppfyller MTAB:s 
önskemål, men däremot Banverkets och Jernbaneverkets önskemål, se figur 11. 

 
• Grön färg betyder att alla räl och hjulkombinationer blivit godkända och där alla 
önskemåls uppfylls för intressenterna, se figur 7. 

 
• Orange färg innebär att de aktuella räl- och hjulkombinationer inte uppfyller 
önskemålen för Banverket och Jernbaneverket, men för MTAB:s del uppfylls 
önskemålen, se figur 9 och 10. 

 
• Gul färg betyder att ingen av räl- och hjulkombinationer inte blivit godkända av någon 
part, eftersom intressenternas önskemål ej blivit uppfyllda, se figur 12. 
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Tabell 8: Resultatet av vilka räl- och hjulkombinationer som blivit godkända eller icke 

godkända 

 
 
 
Nedan presenteras några reflektioner kring tabell 8. 
 

• Rakspår, rälprofil T8, har godkänt för alla kombinationer mellan räl och hjul. 
 

• Av rälprofilerna i kurvradier har P37 flest godkända resultat, medan rälprofilen P10 
har minst antal godkända resultat i bedömningen. 

 
• Före slipning är 69 % godkända (alla rälprofiler utom T8) och efter slipning är 38 % 
godkända. En markant skillnad före och efter slipning syns speciellt för P6, P10, P31, 
N1 och N2. 

 



 

 
 
20 

• P41 och P59 skiljer sig från övriga rälprofiler när det gäller godkänd bedömning före 
slipning. De har endast 50 % godkänt före slipning. 

 
• De som har flest godkända resultat i bedömningen är hjul 5, 6a och 6b. Hjul 4 har 
minst godkända resultat i bedömningen. 

 
• Delas analysen in i före och efter slipning noteras att hjul 5, 6a och 6b har en stor 
förändring och att de flesta bedömningar inte blir godkända efter slipning. Hjul 3 och 
7 har minst två mer godkända före och efter slipning, jämfört med hjul 1, 2 och 4.  

 
Den vanligaste orsaken till att inte godkänna resultatet efter slipning är att kontaktpunkten inte 
har förflyttats nämnvärt. De icke godkända diagrammen i tabellen består mestadels av orange 
färg, vilket innebär att Banverket och Jernbaneverket inte har fått sina önskemål uppfyllda. 

5.5 Godkända diagram 
Excelprogrammet visar två olika typer av diagram. Kontaktpunkt mellan räl och hjul visas på 
båda sidor respektive rullradieskillnad som funktion av sidoförskjutningen, se figur 13. I 
rapporten redovisas endast ytterrälens kontaktpunkt. Den ena diagramtypen visar 
kontaktpunktsplacering mellan räl och hjul, medan den andra typen av diagram visar 
rullradieskillnaden som funktion av sidoförskjutningen, se figurerna 7-13. 
 
I figur 7 visas ett diagram som bedömts som godkänt, eftersom kriterierna från Banverket, 
Jernbaneverket och MTAB är uppfyllda. Kontaktpunkten är i området 5˚ till – 5˚ och ingen 
flänskontakt. 
 

 
Figur 7: Mätpunkt P10 med hjul 3 före slipning  
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5.6 Icke godkända diagram 
Utifrån tabell 8 har många diagram blivit icke godkända. På grund av resultatet klargörs 
bedömningen mer specifikt. Nedan presenteras fem olika exempel på kriterier för bedömning 
av de icke godkända diagrammen. 
 
I figur 8 presenteras ett diagram efter slipning som hör ihop med figur 7 före slipning. Vid 
jämförelse mellan figurerna framgår att slipningen inte lett till att kontaktpunkter förskjutits 
närmare rälmitt. Efter slipning önskas att kontaktpunkten ligger en bra bit från farkanten och 
allt eftersom rälen slits förflyttas kontaktpunkten närmare farkanten, se figur 8.  
 
Kontaktpunkterna ligger fortfarande på samma ställe som före slipning. Kravmässigt blir det 
godkänt av berörda intressenter, men bedöms som icke godkänt på grund av att slipningen är 
bristfälligt utförd. 
 

 
Figur 8: Mätpunkt P10 med hjul 3 efter slipning 

 
.  
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I figur 9 har bedömning gjorts att den högra kontaktpunkten, ligger för nära -5˚ gränsen, som 
Banverket och Jernbaneverket har satt som önskemål. Därför bedöms detta diagram som icke 
godkänd. För MTAB:s del uppfylls önskemålen. 
 

 
Figur 9: Mätpunkt P37 med hjul 2 före slipning 

 

Diagrammet i figur 10 bedöms som icke godkänd på grund av att den ena kontaktpunkten 
ligger i området -5˚-60˚, där Banverket och Jernbaneverket inte vill ha kontakt. 
Kontaktpunkten ligger längre fram emot farkanten än vad kontaktpunkten på figur 9 gjorde. 
För MTAB:s del uppfylls önskemålen. 
 

 
Figur 10: Mätpunkt P31 med hjul 1 före slipning 
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I figur 11 visar diagrammet kontakt efter -36˚, där inte MTAB vill ha kontakt. Önskemålen 
för Banverket och Jernbaneverket uppfylls, men inte för MTAB:s del.  
 

 
Figur 11: Mätpunkt P31 med hjul 2 efter slipning  

 

I figur 12 visar att önskemålen för Banverket, Jernbaneverket och MTAB inte uppfylls.  
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Figur 12: Mätpunkt P6 med hjul 2 efter slipning  

5.7 Kontaktpunkt som funktion av sidoförskjutning 
Kontaktpunktsfunktionsdiagrammet visar den verkliga rullradieskillnaden och 
sidoförskjutningen, se figur 13 

 
Figur 13: Mätpunkt P6 med hjul 1 högersida före slipning 

 

6 Diskussion/Slutsats 

6.1 Matchning av räl- och hjulprofilerna tillsammans 
I tabell 7 förekommer en del värden som avviker från den önskade rullradieskillnaden. Till 
exempel P6 hjul 1, före slipning, är den verkliga rullradieskillnaden 0,854 mm och den 
önskade rullradieskillnaden 1,859 mm. Detta beror på att programmet söker skärningspunkten 
mellan kontaktpunktsfunktionen och den önskade rullradieskillnaden. I många fall ökar inte 
rullradien kontinuerligt med sidoförskjutningen. Det beror på att två olika kontaktpunkter är 
möjliga, så det blir en mycket liten förskjutning, men det ger en stor ändring i rullradien, se 
figur 13. Programmet klarar inte heller av om rullradien minskar med ökad förskjutning. För 
att komma till rätta med problemet behöver programmet utvecklas. 
 
Tabell 8 kan användas på flera olika sätt. Viktigaste är att se på inverkan av kurvradie och 
rältyp i kombination med nya respektive slitna hjul.  
 
För att kunna dra slutsatser av sambandet mellan räl- och hjulprofiler har matchning gjorts av 
olika kombinationer mellan räl och hjulprofiler. De fyra gruppernas procentuella fördelning 
enligt tabell 9 bygger på godkända uppgifter från tabell 8. 
 
Före slipning räknas alla godkända räl- och hjulkombinationer (grön färg)/det totala antalet. 
Två olika bedömningar görs efter slipning. Efter slipning bedömning 1 räknas även rosa färg 
som godkänt dvs. alla godkända räl- och hjulkombinationer grön och rosa färg/det totala 
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antalet. Efter slipning bedömning 2 räknas alla godkända räl- och hjulkombinationer (grön 
färg)/det totala antalet. Efter slipning bedömning 1 och 2 betyder inte att två olika slipningar 
har gjorts, utan innebär olika sätt att beräkna. Hjul 4 har utelämnats på grund av den avviker 
från övriga hjul och kunde inte ingrupperas i de mer slitna hjulen. 
 
 

• Grupp 1 innehåller hjul 1 och 2 tillsammans med rälprofilerna P6 och P10. 
 

• Grupp 2 innehåller hjul 3, 5, 6a, 6b och 7 tillsammans med rälprofilerna P31, P37, 
P41, P46, P59, N1 och N2. 

 
• Grupp 3 innehåller hjul 1 och 2 tillsammans med rälprofilerna P31, P37, P41, P46, 
P59, N1 och N2  

 
• Grupp 4 innehåller hjul 3, 5, 6a, 6b och 7 tillsammans med rälprofilerna P6 och P10. 

 
Följande slutsatser kan dras av ovanstående matchning av räl- och hjulprofiler.  
  
Tabell 9: Gruppernas procentuella fördelning 
Grupp 1 

Hjul 1 & 2 
P6 & P10 

2 
Hjul 3, 5, 6 & 7 
P31, 37, 41 & 59 
N1 & N2 

3 
Hjul 1 & 2 
P31, 37, 41 & 59 
N1 & N2 

4 
Hjul 3, 5, 6 & 7 
P6 & P10 

Före slipning 25 % 89 % 50 % 90 % 
Efter slipning 1 0 % 83 % 71 % 60 % 
Efter slipning 2 0 % 49 % 50 % 0 % 
 

 

 

• Hjul 1 och 2, som är relativt nya hjul, passar inte alls till rälprofilerna P6 och P10 med 
rältyp BV50. 

 
• Hjul 3, 5, 6a, 6b och 7, som är relativt slitna hjul, passar till alla rälprofiler. 

 
• De slitna hjulen tycks passa bättre på de berörda rälerna. 

 
• Generellt är resultaten sämre efter slipning. 
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 Figur 14: Gruppindelningarna i procent 

 
Den vanligaste orsaken till att resultatet av matchningen inte godkänts är att Banverkets och 
Jernbaneverkets önskemål inte uppfyllts. Nuvarande slipstrategi har utarbetats efter den 
hjulprofil som används på UAD-vagnarna, UICORE- 30. Slipningen har följt de riktvärden 
som behövs för att uppfylla önskemålen som Banverket och Jernbaneverket ställer på Speno 
Internationell SA. Bedömningen i denna rapport har enbart gjorts utifrån antagandet att 
samma slipning skulle tillämpas även sedan Fanoo-vagnen sattes i bruk med sin hjulprofil, 
WP- 4, som har börjat rulla på Norra omloppet. Det måste också antas att rälprofilen kommer 
att slitas på ett lite annorlunda sätt än tidigare, vilket säkert kan påverka bedömningen om 
denna undersökning skulle göras om i framtiden.  
 

6.2 Intressenternas önskemål 
Intressenternas önskemål har varit betydelsefulla för att kunna dra slutsatser gentemot 
diagrammen. Deras önskemål har varit det viktigaste underlaget i rapporten, eftersom hela 
rapportens slutsatser/resultat bygger på svaren. 
 
Banverkets och Jernbaneverkets önskemål för räl var ungefär desamma. Om kontaktbandet 
omvandlas från grader till mm blir kontaktbandet på löpbanan 25 mm utifrån Banverkets 
önskemål på profil och 20 mm utifrån Jernbaneverkets önskeprofil. Det har varit svårigheter 
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vid den okulära bedömning om någon av kontaktpunkterna legat nära - 5˚ gränsen, det vill 
säga nära gränsen mellan godkänt och inte godkänt. I vilket fall som helst klassades båda 
alternativen som icke godkänt. 
 
För att kunna genomföra noggrannare beskrivning av godkända och icke godkända diagram 
borde de 160 olika diagrammen vara graderade som figur 2 till 4. 
 
Majoriteten av diagrammen är godkända MTAB:s fördel. Detta på grund av att MTAB har 
andra önskemål på hjulet samt att deras kontaktband är bredare, cirka 75 mm. 

6.3 Arbetssätt 
För att komma fram till resultatet i rapporten har projektgruppen samlat in mängd uppgifter. 
 
Valet av rälprofiler på den norska sidan fick projektgruppen vid studiebesöket i Narvik. Då 
erhölls även tillhörande miniprofmätning. På den svenska sidan valdes rälprofiler ut genom 
använda datafil ”mätprotokoll.xls”. För att begränsa och minimera antalet rälprofiler 
beslutades att koncentrera sig på kurvradier mellan 300- 1 500 m. 
 
De utvalda rälprofilerna har sökts igen bland befintlig data över sparade miniprofmätningarna. 
Eftersom inte alla mätningar var fullständiga fick nya rälprofiler väljas ut vid ett tillfälle. 
Miniprofmätningar exporterades från visningsprogrammet till excel. Därefter kopierades 
excelprogrammet för kontaktpunktsfunktioner tio gånger, en till respektive rälprofil.  
 
Excelprogrammet för kontaktpunktsfunktioner har varit ett lättsamt och fungerande arbetssätt, 
efter att all information kopierats in. Programvaran räknade automatiskt ut den önskade 
rullradieskillnaden för respektive kurvradie, vad den verkliga rullradieskillnaden blev samt 
den förskjutning som behövdes för att få rätt rullradieskillnad. Det som också tog tid var att 
kopiera och sortera över alla de 160 olika diagrammen till olika worddokument. 
 
Intressenternas önskemål har varit lättillgängliga att få genom personliga intervjuer. 
Svårigheten har varit att sammanställa och förklara informationen för slutresultatet samt hitta 
bilder som kan underlätta förklaringen. 
 
Det absolut svåraste i tillvägagångssättet har varit bedömningen av resultatdelen godkänt eller 
icke godkänt utifrån intressenternas önskemål, eftersom mycket av bedömningen har gjorts 
okulärt.  
 
Ett moment i arbetet var extra besvärligt. Bedömningen av resultatdelen godkänt eller icke 
godkänt har varit svår, eftersom inga entydiga svar kunnat erhållas. 

7 Fortsatt arbete 
Excelprogrammet för kontaktpunktsfunktioner är ett bra hjälpmedel att ta till för att lätt kunna 
se var kontaktpunkterna räl/hjul tillsammans blir placerade.  
 
I tabell 7 blev många av alla räl/hjul kombinationer icke godkända. Det bör ses som någonting 
att gå vidare med.  
 
Skapa en ny slipningsprofil. 
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