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Sammanfattning 
I programmet Samhällsbyggnad, Luleå universitet (LTU), ingår det att skriva ett mindre 

utrednings-/forskningsprojekt om ett ämne som man fått kunskaper och färdigheter om i 

utbildningen. Projektet är den avslutande delen i utbildningen. 

I denna rapport utreds ett problem som uppstått när en ny sorts rälsbefästning tillkommit vid 

namn Pandrol fastclip och som inte håller som väntat. Rälsbefästningen är färdigmonterad på 

slipern redan från tillverkningen och ifall den går sönder måste hela slipern bytas. Detta kostar 

både tid och pengar för projekten. Totalt har Infranord AB reklamerat ca 1000 slipers och 

vem som är ersättningsskyldig är ännu oklart. 

Utredningen är gjord på företaget Infranord AB:s arbetsmoment spårriktning, ballastplogning 

och neutralisering av spår och redovisar hur dessa arbetsmoment kan vara orsak till att 

problemet med trasiga rälsbefästningar tillkommer. 

En genomgång om vad en rälsbefästning har för uppgift på järnvägen och hur 

arbetsmomenten går till presenteras. 

Resultatet bygger på genomgång av rapporter och undersökningar som är gjorda av berörda 

parter (beställare, tillverkare och entreprenör). Studiebesök på delar utav Haparandabanan och 

intervjuer med anställda på Infranord AB är gjorda. 

En slutsats av den genomförda utredningen är att arbetsmomenten kan ta sönder 

rälsbefästningen. Men om de kan ta sönder i den omfattning som presenteras låter jag vara 

osagt. Mer utredning behövs göras för att kunna fastslå en lösning till detta problem.   
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Jag gjorde min verksamhetsförlagda utbildning (Y0006B) på Infranord AB, Luleå. Under 

praktiktiden fick jag veta att de har ett problem med en sorts rälsbefästning av typ Pandrol 

fastclip. Problemet är att denna rälsbefästning har dålig hållbarhet och går sönder när arbete 

med spåret görs. Detta problem kostar både tid och pengar för företagets bygg-

/underhållsprojekt. Undersökningar har gjorts men utan att hitta exakt vad detta beror på. 

Klimat och temperatur kan vara orsaker samt kan de olika arbetsmomenten som görs på spåret 

vara en annan orsak.  

 

Jag valde att göra ett mindre utredningsprojekt om detta problem. Med inriktning på 

arbetsmomenten som görs på spåret, om dessa kan orsaka att befästningarna havererar.  

 

1.2 Syfte 
I kursen Y0009B ingår det att genom tillämpning av de kunskaper och färdigheter man fått 

från utbildningen samhällsbyggnads tidigare genomgångna kurser på Luleå tekniska 

universitet (LTU) skriva ett examensarbete om ett mindre utrednings-/forskningsprojekt. 

Projektet är den slutförande delen av utbildningen. 

 

Rapporten kommer förhoppningsvis hjälpa företaget Infranord AB med att minska problemet 

av trasiga rälsbefästningar.  
 

Arbetet kommer att presenteras skriftligt för beställaren Martin Lindmark, LTU.  

 

1.3 Frågeställning 

 Kan arbetsmomenten med ballastplogning, spårriktning och neutralisering av spår 

orsaka att Pandrol fastclip rälbefästning havererar? 

 Vad bör Infranord AB göra för att minimera problemet? 
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2. Metod 
Jag har fått ta del av rapporter och undersökningar angående skadade fastclip rälsbefästningar 

från Trafikverket och Pandrol. Studiebesök har gjorts på Haparandabanan där arbete med 

spårriktning, ballastplogning och neutralisering av spår har pågått. Där har jag även intervjuat 

Infranords yrkesarbetare och arbetsledare för dessa arbetsmoment. Detta har jag gjort för att 

få en förståelse om hur maskinerna kan orsaka att befästningen havererar.  

 

Innan studiebesöket har jag läst litteratur om de olika arbetsmomenten för att få en förståelse 

om hur dessa fungerar i teorin. Bilderna är tagna under studiebesöket.  

 

 

2.1 Avgränsningar 
Jag har avgränsat detta arbete med att endast följa med och forska i arbete på spår med 

spårriktningsmaskin, ballastplog och neutralisering av spår.  

 

3. Kort om företaget Infranord AB 
Infranord AB är nordens största järnvägsentreprenör, de är ett svenskt aktiebolag som ägs helt 

av staten. Företaget har totalt omkring 3000 anställda och är etablerat i Sverige, Norge och 

Danmark. Infranord bildades år 2010 efter flera års förberedelser från Banverket Produktion 

och har som affärsidé att bedriva entreprenad-, drift-, underhålls- och uthyrningsverksamhet 

med inriktning på BEST- arbeten (Ban, El, Signal, Tele). 
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4. Rälsbefästning 
Rälsbefästningen finns i flera olika modeller. Men alla har samma syften och är en väldigt 

viktig del av själva järnvägsbygget. Det är befästningen som ska koppla ihop slipern med den 

överliggande rälen och överföra sido-, längs- och vertikala krafter som till exempel 

tillkommer från temperatur förändringar samt broms- eller accelerations krafter som skapas 

från tåget. Krafterna ska överföras till sliper som i sin tur överför till järnvägens 

underbyggnad. Dessa krafter ska befästningen tåla så att spårvidden på järnvägen ska bli så 

intakt som möjligt.  

 

Befästningen monteras på slipern (Trä eller betong) som sedan ska klämma fast rälen. 

Klämkraften mellan rälen och slipers är en väldigt viktig funktion. Den ska förhindra att rälen 

förflyttar sig längs spåret, oftast mot lågpunkter i banprofilen (svackor) eller fasta punkter 

som till exempel en växel, och riskera att solkurvor uppstår.  

 

I moderna rälsbefästningar har mellanlägg införts. Den ska hjälpa befästningen att sprida 

tyngden från tåget på en större yta och ge en fjädring mot slipern. Detta mellanlägg kan bestå 

utav gummi, plast eller kork och vara fyra till tolv mm tjockt.  

 

Befästningen tillsammans med mellanlägget ska elektriskt isolera rälsen mot slipern (mot 

jord) eftersom rälsen ingår i en spårledning. Den ska även uppfylla krav på elasticitet, ljud och 

buller dämpning och även inte minst säkerställa en hög klämkraft. 

 

Några exempel på rälsbefästningar som finns: 

 Rälsspik - Är den äldsta typen och används inte 

längre på huvudlinjerna. Där man oftast ser 

rälsspiken nuförtiden är vid skarvspår med liten 

trafik och låg hastighet. Även på vissa bangårdar 

och industrispår. 

 

 

 

 

 

Bild 1 Rälsspik. 
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 Heyback – Är en mycket bra men dyr 

befästning. Används i Sverige enbart på 

träsliprar men kan även användas på 

betongsliprar och utvecklades när skarvfria 

helsvetsade spåren infördes och kraven för 

befästningen ökade. Används inte längre vid 

nybyggnad än i de fall då begagnade delar kan 

användas. 

 

 

 Pandrol E-clips – Används främst vid 

betongslipers men passar även till träslipers. En 

fjädrande befästning för att få högre elasticitet. 

Används nu vid nybyggen oftast på växlar med 

ett grövre clips som kännetecknas med grön 

färg. Vid raka spår finns de oftast med något 

klenare clips med röd färg.  Standard i många 

länder, bland annat Sverige innan Pandrol 

fastclip befästningen tillkom.  

 

 

 Pandrol Fastclip - Banverket, nu Infranord AB, 

började år 2008 övergå till fastclips från 

föregående befästning Pandrol e-clips vid ny-

/ombyggnadsarbeten samtidigt som nya sliprar 

som klarar STAX (största tillåtna axellast) 35 

ton infördes i Sverige. 

 

  

Befästningen är fjädrande och en vidareutveckling av Pandrol e-clips. Men clipset är 

annorlunda och skjutbart vinkelrätt mot rälsen. Clipset kan snäppas fast i tre lägen: a) 

låsning mot rälsfoten, b) parkering för att lägga in rälsen och c) friläge för att även 

byta isoleringen. Man kan även öka spårvidden i kurvor genom att använda andra 

isolatorer. Alla befästningsdetaljer sätts på plats redan vid tillverkningen av slipern. 

Bild 2 Heyback rälsbefästning 

Bild 3 Pandrol e-clips. 

Bild 4 Pandrol fastclip 
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Fördelen med befästningen är att rälsmonteringen blir enklare och snabbare. 

Nackdelen är att isolatorn kan gå sönder och att den är klent uppbyggd, i jämförelse 

med e-clipsen, med skuldror gjorda av gjutjärn som lättare går sönder vid något 

hårdare hantering. Ifall befästningen skulle gå sönder måste hela slipers bytas ut. 

Vilket medför högre kostnader. En reparationsmetod vid namn ”core drilling” finns 

för att reparera befästningen ifall olyckan varit framme och därmed slippa byta hela 

slipern. Denna metod är ännu inte tillåten men är på väg att bli det av Trafikverket. 

Metoden innebär att den trasiga skuldran borras ur varefter en ny skuldra fixeras och 

limmas på plats. Detta medför lägre kostnader och är tidssparande. 

 

Befästningen monteras och demonteras på plats med hjälp av små spårgående 

specialmaskiner som körs som en skottkärra och befäster rälsen med fastclipsen. Även 

större spårgående maskiner med speciella monteringsaggregat kan användas.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5 Rälsbefästningens skuldror markerade 
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5. Spårarbeten 
 

5.1 Spårriktare 
När spåret ska justeras till rätt läge används en spårriktningsmaskin. Maskinen riktar spåret 

både i sidriktning, höjdriktning och lutning i kurvor med hjälp av att en fixeringsbrygga lyfter 

rälsen tillsammans med sliprarna i exakt höjd- och sidläge. Under maskinen finns en brygga 

parallellt med sliprarna. På vardera sida om bryggan finns två par breda "spett" som med kraft 

pressas ned på bägge sidor om slipern och på bägge sidor om vardera rälsen. Spetten trycks 

sedan ihop mot slipern under kraftig vibration så att ballasten packas in hårt under hela slipern 

och området utanför slipersändarna. Spetten lyfts sedan upp och flyttas fram till nästa slipers. 

Spårriktaren klarar av att stoppa 1-4 sliprar i taget. För att styra fixeringsbryggan används data 

från GPS, definitionerna av rälsgeometrin och mätuppgifter från två mätvagnar där en sitter 

framför maskinen för mätning av befintligt spår och en bakom för mätning efter riktat spår. 

Vid större geometriska förändringar krävs utsättning i förväg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6 Spårriktningsmaskin 
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5.2 Ballastplog 
Efter att spårriktaren genomfört höjd och sidriktningen är det ofta nödvändigt att fylla på med 

mer ballast kring sliprarna. Ett speciellt lok med vagnar åker före ballastplogen och fyller på 

mer ballast utanför spåret. Efter kommer en ballastplog med sop som justerar ytan på 

ballastsektionen till en jämn profil. Detta för att ge sliprarna ett fast och stabilt läge. Sliprarnas 

ovansida, rälsbefästningarna och rälerna ska vara frigjorda från ballast så att dessa kan 

inspekteras visuellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Neutralisering 
Rälerna är gjorda utav valsat stål och blir längre eller kortare beroende på vilken temperatur 

denna har. Ett skarvfritt spår utvidgar sig på längden under en varm dag och en så kallad 

solkurva kan då uppstå. För att förhindra detta gör man en neutralisering av spåret.  

Detta innebär att man kapar eller förlänger rälerna till den längd som dessa är vid 

temperaturen som motsvarar medelvärdet av den högsta och den lägsta rälstemperaturen 

under året. Detta är neutraltemperaturen och den varierar över landet. Spåret ska justeras till 

ett spänningsfritt tillstånd, det vill säga förlängning eller förkortning av rälerna till 

neutrallängd.  

 

Bild 7 Ballastplog. 
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6. Problem 
Hösten 2010 reklamerade Entreprenören Infranord ett stort antal sliprar som gått sönder vid 

olika bygg/-underhållsarbeten på spår. Totalt handlade det om ca 1000 sliprar. Detta medförde 

att en tvist uppstod om vem som hade ansvaret att stå för kostnaderna för att ersätta de trasiga 

sliprarna. Denna tvist är fortfarande inte löst och det är alltså oklart vem som är 

ersättningsskyldig. 

Ofta när spåret är klart ser man trasiga skuldror på rälsbefästningarna. Detta medför att hela 

slipern måste bytas ut eftersom befästningen redan är färdig monterad (fastgjuten) i slipern 

redan vid leverans. Då måste spårriktning göras igen plus att annan tid måste läggas ned på 

arbetet. Vilket medför merkostnader för hela projekten. 

Problemet har uppstått när en sorts rälsbefästning vid namn Pandrol fastclip införts och inte 

håller som väntat. Till exempel går skuldran på befästningen sönder och befästningen tappar 

då klämkraften mot rälen. Entreprenörerna upplever även att ett clips trots att skuldran är hel 

kan tappa klämkraften detta då clipset som egentligen ska skjutas in maskinellt också kan 

skjutas in för hand. Problemet uppstår vanligast enligt tidigare undersökningar av inblandade 

parter (Beställare, tillverkare och entreprenör) på yttersträngen i kurva. Enligt tillverkarna har 

de inte varit med om något liknande i övriga länder där denna typ av befästning används. 

Denna skuldra är standard i flera länder i Europa och har i dagsläget levererats i ca 20 

miljoner exemplar. De är medvetna om att skuldror på befästningen går sönder någon gång 

ibland men inte i denna omfattning.  

Alla parterna som är inblandade i detta problem har gjort egna utredningar och kan inte 

fastställa vad problemet är. En definitiv lösning har inte kunnat presenteras. Yttre 

förhållanden som klimat och temperatur kan vara en orsak samt maskiner på spårarbeten kan 

orsaka mekaniska skador. 

Maskiner och arbetsmoment som undersökts och studerats är spårbyteståg, ballastplog, 

spårriktning och neutralisering av spår.   

Beställaren tror att dessa arbetsmoment kan vara en bov i detta problem medans entreprenören 

hävdar att arbetsmomenten kan vara orsaken till att en del av befästningarna går sönder men 

inte alls i denna omfattning. Att man jobbar som man alltid gjort och föregående befästningar 

var mer förlåtande än Pandrol fastclippen.  

Bland annat tror man att för stora stenar i makadamen kan via ballastplogen trycka sönder 

flera befästningar i rad. Men detta har inte varit något problem när andra befästningar 

används. 

Fortsatta studier kommer att göras av parterna under våren 2012 när bygg-/ 

underhållsprojekten startar. 
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7. Bilder på trasiga befästningar 
Nedan följer några bilder som jag fått ta del av på slipers och befästningar som Trafikverket 

tagit och som tros havererats av arbetsmomenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8 Mekanisk skada på skuldra och slipers. Bild 9 Mekanisk skada på slipers och befästningen är 
skadad. 
 

Bild 10 Kraftigt deformerad klämfjäder och skuldra 
trasig. 

 

Bild 11 Slagmärken på befästning. 

Bild 12 Trasig skuldra utan synliga märken. 
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8. Utredning 
Jag gjorde två studiebesök i Haparanda för att få svar på mina frågeställningar, studiebesöken 

gjordes tionde och elfte maj 2012. Under besöken på delar utav Haparandabanan handleddes 

jag av Ulf Mikaelsson, arbetsledare på Infranord AB. Intervjuer fördes både med honom och 

med yrkesarbetarna av arbetsmomenten spårriktning, ballastplogning och neutralisering. 

Under mitt besök hittade jag inga befästningar eller slipers som havererat av arbetsmomenten.  

Frågorna som de svarade på finns som bilaga. 

8.1 Spårriktning 
De undersökningarna jag gjort på arbetsmomentet spårriktning, om denna maskin kan vara 

orsak till trasiga rälsbefästningar, visar att det endast kan vara en del i arbetsmomentet som 

kan riskera att skada rälsbefästningen. Denna del är stoppaggregatet som pressas ner i 

ballasten och som kan med manuell körning en ouppmärksam förare köra maskinen fram 

innan stoppaggregatet hunnit lyftas upp igen. Detta medför att aggregatet smäller i slipers och 

kan skada rälsbefästningen. Även vid körning på automatik där stoppaggregatet är inställt på 

sliperavstånd c/c 600mm kan det ibland hända att slipers är något förskjutna och c/c avståndet 

ändras. På sikt kan detta orsaka att stoppaggregatet stöter mot slipers och rälsbefästning. Även 

detta kan endast hända om föraren är ouppmärksam. Enligt Ulfs Mikaelssons erfarenheter kan 

detta ske, men händer väldigt sällan. Föraren uppmärksammar oftast när han begått misstaget 

eftersom stoppaggregatet lämnar ifrån sig en ordentlig smäll och tydliga märken på slipers 

och rälsbefästning. 

Bilderna nedan visar spårriktarens stoppaggregat i arbete. 

 

Denna bild visar stoppaggregatet i det högsta läget 

och föraren till maskinen kan utan risk för att 

skada slipers eller befästningar köra fram. 

 

 

 

 

 

 

Bild 13 
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Denna bild visar när stoppaggregatet är på nedåt-

/uppåtgående. Om en ouppmärksam förare kör 

fram maskinen i detta läge skadas slipers och 

rälsbefästning. 

 

 

 

 

Denna bild visar stoppaggregatet i det lägsta läget 

där den packar ballasten. Även i detta läge kan 

slipers och rälsbefästningen gå sönder ifall en 

ouppmärksam förare kör fram maskinen. 

 

 

 

 

 

8.2 Ballastplog 
Undersökningarna som gjordes under mitt studiebesök av ballastplogen visade att detta 

arbetsmoment kan vara en orsak till att en del av befästningen går sönder. Problemet med 

detta arbetsmoment kan vara att ballasten som ska plogas kring slipers kan innehålla för stora 

stenar och fastna i tunneln på ballastplogen och därmed tillsammans med övrig makadam 

trycka sönder skuldran på rälsbefästningen medans maskinen sakta kör fram. Enligt Ulf 

Mikaelsson har man efter detta arbetsmoment kunnat se trasiga rälsbefästningar och även 

hittat stora stenar på områdena bredvid dessa. Ulf berättar att han varit med om att upp till 

fem befästningar på raken varit trasiga. I yttersträng av kurva upplever han problemet som 

värst och på raksträckorna som skonsammast. Vad det beror på kan han inte säga. Men av 

erfarenhet säger Ulf att detta problem dykt upp i samband med att rälsbefästningen Pandrol 

fastclip tillkom i produktionen. Att olika sorters ballastplogar har testats men problemet 

kvarstår. Föregående befästningar skapade inte dessa problem i samma omfattning. 

 

Bild 14 

Bild 15 
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Enligt trafikverkets föreskrifter (BVF) ska makadam klass 1 ha en kornstorlek mellan 32-

64mm. Denna typ av makadam ska vara standard för alla banöverbyggnader för tung och 

snabb trafik. Jag åkte till grustaget där ballasten som användes i projektet fans och tittade i 

ballasthögen som lastmaskinen lastade ifrån och uppmärksammade direkt en alldeles för stor 

sten mitt i högen.                                                                                                                                   

Denna bild visar den stora stenen som 

fanns i högen och går att jämföra med 

den ordinarie kornstorleken i makadam 

klass 1. 

 

 

 

 

 

Om samma sten hade tagit sig in i 

tunneln på plogen hade det sett ut som i 

denna bild. Stenen hade tillsammans 

med övrig makadam mycket väl kunnat 

trycka sönder skuldran på befästningen 

när plogen sakta kör framåt. 

 

 

 

 

 

8.3 Neutralisering av spår 
Studierna som jag gjort på detta arbetsmoment visar att det inte finns något särskilt som kan 

skada rälsbefästningen. Eftersom när neutralisering ska göras demonteras och sedan monteras 

rälsbefästningen av godkända maskiner som inte bör ta sönder denna. Bilder på slagmärken 

på rälsbefästningen från vad som tros komma från en slägga har tagits av beställaren. Enligt 

Ulf Mikaelsson använder man inte slägga för att montera rälsbefästningen. Om någon gjort 

detta vet han inte, men han säger att yrkesarbetarna vet om att godkända verktyg och 

Bild 16 

Bild 17 
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maskiner alltid ska användas. Om någon slarvar och använder denna metod bör personen 

informeras om vad det kan bli för konsekvenser. 

 

9. Slutsats 
Syftet med rapporten var att hjälpa företaget Infranord AB att förminska deras problem med 

trasiga rälsbefästningar. Detta genom att utreda om och hur deras arbetsmoment spårriktning, 

ballastplogning och neutralisering av spår kan vara orsaken till deras problem.  

Efter genomförd undersökning finner jag slutsatsen att dessa arbetsmoment kan orsaka att 

rälsbefästningen går sönder. Vid spårriktning kan rälsbefästningen gå sönder om maskinen 

körs fram innan stoppaggregatet hunnit placera sig i rätt läge. Detta händer enligt 

yrkesarbetarna väldigt sällan men om det händer beror det främst på en ouppmärksam förare 

av maskinen. För att förhindra detta problem kan man på företaget först underlätta för förarna 

och införa korta raster för att undvika trötthet och ouppmärksamhet. En annan ide kan vara att 

informera förarna om problemen för att öka deras uppmärksamhet. 

Enligt yrkesarbetarna är ballastplogning det arbetsmoment som orsakar de största problemen 

med trasiga rälsbefästningar. Det som kan orsaka att ballastplogningen tar sönder 

rälsbefästningen är att storleken på makadamen inte är som den ska. För stora stenar kan 

fastna i tunneln på plogen och kan tillsammans med annan makadam trycka sönder 

rälsbefästningen. Detta problem kan lösas av hårdare krav på dem som krossar och levererar 

makadamen, att kornstorleken inte ska vara varken mindre eller större än den beställda. 

Vid neutralisering av spår har jag inte funnit några orsaker som kan skada rälsbefästningen, 

inte heller yrkesarbetarna har kunnat beskriva några specifika problem vid detta 

arbetsmoment.  

Avslutningsvis anser jag att mer utredning bör göras på detta problem för att kunna fastslå vad 

som orsakar detta. Det jag kan konstatera är dock att en del av Infranords arbetsmoment kan 

ta sönder rälsbefästningen, däremot går det inte att säga i vilken omfattning. 
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11. Bilaga 
 

Intervjufrågor. 

1. Har du/ni varit med om att spårriktaren tagit sönder en rälsbefästning av typen Pandrol 

fastclip? 

Om ja, vad hände? Hur ofta händer det? 

2. Vad tror du/ni kan förhindra att spårriktaren tar sönder rälsbefästningen? 

3. Har du/ni varit med om att ballastplogen tagit sönder en rälsbefästning av typen Pandrol 

fastclip? 

Om ja, vad hände? Hur ofta händer det? 

4. Vad tror du/ni kan förhindra att ballastplogen tar sönder rälsbefästningen? 

5. Har du/ni varit med om att arbetsmomentet neutralisering av spår tagit sönder en 

rälsbefästning av typen Pandrol fastclip? 

Om ja, vad hände? Hur ofta händer det? 

6. Vad tror du/ni att man kan göra i detta arbetsmoment för att förhindra att rälsbefästningen 

skadas? 

7. Har du/ni varit med om att rälsbefästningen varit sönder innan arbetsmomenten startat? 

Om ja, hur ofta händer det? 

8. Finns det andra arbetsmoment som företaget använder sig utav som kan skada 

rälsbefästningen? 

Om ja, vilka? Görs dessa arbetsmoment före eller efter spårriktning, ballastplogning och 

neutralisering? 

 

 

 

 

 

 

 


