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I 

Förord 

Föreliggande examensarbete utgör det avslutande momentet i min 
civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnadsteknik vid Luleå 
tekniska universitet.  

Arbetet är ett samarbete mellan Avdelningen för geoteknik vid 
Institutionen för samhällsbyggnad och avdelningen Teknik vid 
Banverket Norra Banregionen.  Projektet är initierat av Banverket Norra 
Banregionen i Luleå och det är där själva arbetet utförts. 

Examensarbetet har omfattat att studera problematiken med 
finjordsfläckar i överballasten. En inventering av problemets 
omfattning inom norra banregionen har genomförts och vidare har 
utretts varför problemen uppkommer och var finjordsmaterialet 
kommer ifrån.  

Jag vill härmed rikta ett speciellt tack till min handledare och 
examinator från Luleå tekniska universitet, Bo Westerberg, och min 
handledare på Banverket, Jonas Sjöberg, för deras intresse och 
engagemang genom hela projektet. 

Jag vill även tacka Torgny Nilsson och Daniel Wallström, geotekniker 
på Banverket Norra Banregionen, för deras hjälp och kloka idéer. Tack 
också till de banförvaltare, ingen nämnd och ingen glömd, som delat 
med sig av deras åsikter och erfarenheter.  

Till sist vill jag tacka alla berörda vid Banverket Norra Banregionen i 
Luleå för vänligt och trevligt bemötande. 

Luleå i april 2005 

Martin Sundvall 
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Sammanfattning 

Banverket Norra Banregionen har på senare tid uppmärksammat ett 
växande problem med finjordsförorenad makadamballast, så kallade 
finjordsfläckar, utmed flertalet bandelar. Finjordsfläckar i överballasten 
är ett problem eftersom de bland annat misstänks kunna orsaka oroliga 
spårlägen med kontinuerliga spårjusteringar, lokala fartnedsättningar 
och eventuella urspårningar som följd. Banverket befarar att problemen 
kommer att accelerera till följd av planerade ökningar av axellaster och 
höjda hastigheter. 

Det övergripande syftet med föreliggande examensarbete var att 
identifiera möjliga orsaker till uppkomst av finjordsfläckar i järnvägens 
överballast. I arbetet skulle även ett underlag tas fram med förslag till 
möjliga åtgärder att undvika problemen med finjordsfläckar. 

Arbetet har genomförts genom litteraturstudie, inventering och 
geoteknisk undersökning i fält. Litteraturstudien koncentrerades till 
olika möjliga nedbrytningsprocesser, relaterade till järnvägsbyggnadens 
konstruktionsmaterial, exempelvis ballast och sliper. En inventering av 
de spårriktningar som är ständigt återkommande inom regionen och 
som misstänks kunna orsakas av fenomenet med finjordsfläckar har 
utförts. Fältarbetet omfattade maskinell viktsondering och 
skruvborrsprovtagning samt inmätningar av aktuella järnvägsprofiler.  

I litteraturstudien konstateras vikten av att järnvägsbanan utformas 
enligt uppsatta normer och krav för att få en hållbar konstruktion. Fem 
huvudsakliga orsaker till finjordsförorenad ballast har identifierats, 
nämligen nedbrytning av ballast, infiltration från ytan, nedbrytning av 
sliper, infiltration från underliggande granulära lager samt infiltration 
från undergrund/lerpumpning. Nedbrytningen av ballast är ofta den 
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största källan till finjordsföroreningen. Dessa typer av företeelser kan 
förekomma var för sig men uppträder oftast i kombinationer och då 
också beroende av varandra. Storleken på axellasten och hastigheten 
har signifikant betydelse för de dynamiska tillskottslasterna, vilka 
påskyndar nedbrytningen av järnvägens konstruktionselement. 

Resultaten från utförd geoteknisk undersökning visar på innehåll av 
fraktionen silt i den provtagna järnvägsbankens banunderbyggnad. 
Siltfraktionen misstänks ha transporterats upp till makadamballasten 
och finjordsförorenat denna. De mekaniska testerna, utförda på 
makadamballast ifrån aktuell provlokal, visar på dålig kvalitet med 
avseende på slaghållfasthet och bedöms okulärt innehålla relativt höga 
halter av glimmer. Vid den okulära kontrollen kunde konstateras att 
många sliprar var skadade. 
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Abstract 

In recent years the Swedish Railway Administration, Banverket 
Northern Region, has observed a growing problem with fouled ballast 
and mud spots along the railway track. Fouled ballast is unwanted 
because it is believed to cause track settlements and lateral 
displacements of the track. These displacements may result in 
continuous tamping action, local speed reductions and even extensive 
derailment. Banverket believes that higher axle loads and increased 
speed will accelerate the problems with fouled ballast in the future. 

The main purpose of this masters thesis work was to identify possible 
causes of fouled ballast and mud spots in the ballast. Proposals for a 
possible action programme to prevent fouled ballast and mud spots in 
the future have been done. This thesis work includes a literature study, 
a inventory of the problem situation in the region and a geotechnical 
field investigation. 

In the literature study the importance of a correct railway design was 
pointed out. Furthermore five main causes of fouled ballast have been 
identified. That is ballast breakdown, infiltration from ballast surface, 
sleeper wear, infiltration from underlying granular layers and subgrade 
infiltration, where ballast breakdown often is the major source of ballast 
fouling. These five processes can occur separately but most often in 
combinations and dependent of each other. The magnitude of the axle 
load and the velocity have significant importance for the development of 
the dynamic additional forces acting on the track. The dynamic forces 
are believed to increase the breakdown of the railway components. 
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The results of the geotechnical field investigation show that the railway 
substructure contains fractions of silt in all tested sections. The silt 
fraction is believed to pump up into the ballast and foul it. The 
mechanical tests of the ballast material shows bad rock quality with 
reference to the strength and the ballast material is assumed to contain 
a significant amount of biotite and muscovite. Many of the sleepers at 
the test sight were also damaged. 
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1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden, syften och mål samt 
avgränsningar för examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 

Sverige har en lång tradition av järnvägsbyggnationer. Den första 
järnvägen för personaltrafik togs i bruk redan under 1850-talet. 
Förutsättningarna som formade dåtidens normer för järnvägsbyggandet 
har radikalt ändrats sedan dess för att tillgodose dagens krav på 
komfort och axellaster. Det sker för tillfället en stor satsning på 
utveckling av järnvägsnätet i Sverige dels genom upprustningar av 
befintliga järnvägar och dels genom nyproduktion.  

Ett växande problem som uppdagats på senare tid inom Banverkets 
Norra Banregion är fenomenet med finjordsfläckar i överballasten. 
Finjordsfläckar är oönskade i överballasten och dessa misstänks bland 
annat kunna orsaka oroliga spårlägen med kontinuerliga 
spårjusteringar och lokala fartnedsättningar som följd. Banverket 
befarar att problemen kommer att accelerera till följd av planerade 
ökningar av axellaster och största tillåtna hastighet.  

En teori som finns bakom uppkomsten av dessa finjordsfläckar är att 
vattenövermättad finjord, framförallt innehållande fraktionen silt, 
genom en pumpeffekt transporteras upp till överballasten och 
finjordsförorenar denna. Teorier och okulära bedömningar gör gällande 
att detta speciellt sker i samband med dålig ytavrinning och dålig 
dränering av banvallen. 
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Föreliggande examensarbete omfattar studier av finjordsfläckar i 
överballasten. Banverket Norra Banregionen är intresserade av att ta 
reda på varför och hur finjordsfläckar kan tänkas uppstå och hur 
problemen med dessa kan åtgärdas. 

Tanken är att det i framtiden vid banupprustningar och nyproduktion 
skall tas hänsyn till problemet med finjordsfläckar och tillhörande 
oroliga spårlägen i ett tidigt skede i planeringsprocessen mot en bättre 
järnväg. Detta skall leda till lägre kostnader, en bättre punktlighet och 
god miljö.  

1.2 Syfte och mål 

Det övergripande syftet med examensarbetet är att identifiera möjliga 
orsaker till uppkomst av finjordsfläckar i järnvägens överballast. I 
arbetet skall ett underlag tas fram för möjliga åtgärder att eliminera 
problemen med finjordsfläckar. 

Resultatet av arbetet skall vara en hjälp vid planering av framtida 
banupprustningar för att undvika problemet med finjordsfläckar och 
tillhörande oroliga spårlägen.  

Följande fem delmål har satts upp för examensarbetet: 

• Att genomföra en inventering avseende hur mycket finjordsfläckar 
som finns inom Banverkets Norra Banregion. 

• Att ute i fält bestämma och dokumentera, där finjordsfläckar 
existerar, hur järnvägsbanken är uppbyggd och vad den är 
uppbyggd av. Det skall även dokumenteras hur avvattningen ser ut 
i en typisk lokal där problem med finjordsfläckar förekommer.  

• Sammanställa de fakta som fältinventeringen har resulterat i och 
utifrån dessa fakta försöka beskriva varför problemen med dessa 
finjordsfläckar och tillhörande oroliga spårlägen uppkommer samt 
beskriva hur de lämpligast kan åtgärdas. 

• Göra en bedömning av hur storleken på axellasten påverkar 
uppkomst av finjordsfläckar. 

• Göra en uppskattning om dessa finjordsfläckar och tillhörande 
oroliga spårlägen är problem som kommer att uppkomma på fler 
ställen och mer frekvent än tidigare med en ökad axellast. 

1.3 Avgränsningar 

Avgränsning är gjord till att enbart studera problemdrabbade sträckor 
inom Banverket Norra Banregionen. Examensarbetets omfattning 
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begränsas dessutom till litteraturstudie, inventeringsarbete och 
geotekniska undersökningar i fält. 

Vidare har en begränsad budget medfört en naturlig avgränsning med 
avseende på antalet utförda geotekniska fältundersökningar.  

1.4 Metod 

Arbetet genomförs genom litteraturstudie, inventering och geoteknisk 
undersökning i fält. En inventering av de spårriktningar som är ständigt 
återkommande inom regionen och som misstänks orsakas av detta 
fenomen skall även göras. Fältarbetet omfattar maskinell viktsondering 
och skruvborrsprovtagning samt att järnvägsprofilen mäts in. Utvalda 
jordprover från finjordsfläckar och skruvprovtagning skickas in för 
analys i laboratorium. Makadamprover tas för mekaniska tester i 
laboratorium. 
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2 Järnvägens beståndsdelar och funktion 

I detta kapitel ges läsaren en teoretisk grund för de övriga kapitlen i 
rapporten, bland annat tas en järnvägskonstruktions utformning upp. 
För den insatte läsaren inom järnvägsområdet kan detta kapitel 
emellertid verka som en uppslagsdel. 

2.1 Allmänt 

En järnvägsbana kan generellt beskrivas som ett system uppbyggt av 
konstruktionselement som utjämnar naturens topografi till en jämn 
linje, vilken är anpassad för de fordon som skall trafikera den befintliga 
banan. Banvallen har också till uppgift att fördela de höga tryck som 
genereras under fordonshjulen till tryck som den underliggande 
naturliga marken skall bära utan att brista, eller att för stora 
deformationer uppstår. (Sahlin & Sundquist, 1995) 

När järnvägsbanan går ovanför den naturliga marken, så kallas det att 
banan går på bank. För de fall då järnvägslinjen löper under den 
naturliga marken kallas det att banan går i skärning. Av ekonomiska 
eller miljömässiga skäl kan det vara lämpligt att övergå från bank till 
bro om banken blir mycket hög. På liknande sätt kan det vara lämpligt 
att övergå från skärning till tunnel när skärningen projekterats till 
markant djup. (Sahlin & Sundquist, 1995) 

Bantekniken har enligt Sundquist (2000) fått en mycket större 
betydelse på senare år genom att man insett att tågtrafik erbjuder 
trafiksystem med hög kapacitet, stor säkerhet och mindre 
miljöförstöring än många andra trafikslag. Dessutom skriver han att 
järnvägsfordonen genom utvecklingsarbete fått kraftigt förbättrade fart- 
och komfortegenskaper. Detta åskådliggörs tydligt i figur 2-1, där 
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utvecklingen av järnvägstrafikens hastighetsmöjligheter i Sverige och 
världen beskrivs. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2-1 Utvecklingen av uppnådda farter i kommersiell drift för spårbunden 
trafik i Sverige och världen (Sundquist, 2000). 

Särskilt för medellånga transportsträckor 20-60 mil för persontrafik bör 
järnvägen erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ. Som 
transportsystem till och från stora städers cityområden finns för 
närvarande inga trafiksystem som kan konkurrera med spårbunden 
trafik. (Sundquist, 2000) 

2.2 Beståndsdelar och dess funktion 

I figur 2-2, en järnvägsbana i tvärsektion för bank och skärning, ses att 
järnvägsbanan byggts upp av konstruktionselement som uppifrån och 
ner består av olika material med successivt avtagande hållfasthetskrav. 
De konstruktionsmaterial som används till elementen är höghållfast stål 
till rälsen och som regel betong alternativt trä till sliprarna. 
Makadamballasten består av kvalitetssorterat material med högt ställda 
krav. Underballasten utgörs också den av kvalitetssorterat material, 
men inte med så fullt högt ställda kvalitetskrav som för ballasten. Det är 
också viktigt att terrassmaterialet, vilket utgör den iordningställda 
naturliga marken under underballasten, har erforderlig styrka och 
styvhet. (Sahlin & Sundquist, 1995) 
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Figur 2-2 Tvärsektion visande en järnvägsbana i bank respektive skärning. 
Dessutom definitioner av olika begrepp för banans delar (Sahlin & 
Sundquist, 1995). 

Det är enligt Sahlin och Sundquist (1995) av största vikt att banvallens 
ingående material och komponenter kan uppfylla det självklara 
villkoret, att fungera på ett tillfredställande och funktionsdugligt sätt.  

I kommande avsnitt ges en översiktlig beskrivning av de ingående 
delarna i banvallen, avseende uppbyggnad och funktion. 

2.3 Spårbädd 

Spårbädden består av ballast och underballast som vilar på den 
iordningställda terrassen. Spårbäddens allmänna egenskaper är att 
fördela ut lasten från sliprarna till terrassytan. Spårbäddens 
uppbyggnad åskådliggörs i figur 2-3. Vidare bör spåret samverka med 
ballasten på ett sådant sätt att tåggången blir mjuk och komfortabel och 
slitaget på vagnar och spår blir så litet som möjligt. (Sahlin & Sundquist, 
1995) 
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Figur 2-3 Banans uppbyggnad, sedd i längdsnitt. Vanligen används 
sliperavstånd på 0,65 m i Sverige (Sahlin & Sundquist, 1995). 

2.4 Sliper 

Slipern är den komponent i järnvägens uppbyggnad som rälen är 
fastspänd vid. Slipermaterialet kan variera mellan trä, betong, stål och 
plast. Dock är betongsliprar vanligast vid nyproduktion av huvudspår i 
Sverige i dagsläget och trä är vanligaste materialet för sliprar i befintliga 
spår (Sahlin & Sundquist, 1995). Selig och Waters (1994) beskriver 
sliperns viktigaste uppgifter som förmågan att 

• ta upp last från rälen och överföra den vertikala belastningen till 
ballasten och till en acceptabel nivå, 

• hålla rälsbefästningarna på plats för att kunna upprätthålla rätt 
spårläge och spårvidd samt 

• hindra de laterala, longitudinella och vertikala rörelserna i rälen 
genom att ankra fast spåröverbyggnaden i ballasten. 

Även Sahlin och Sundquist (1995) har tagit upp dessa punkter men 
skriver även att slipern ska hjälpa till att ta upp horisontella krafter som 
orsakas av trafik och temperatur, longitudinellt och lateralt. I figur 2-4 
beskrivs den typ av betongsliprar som enligt Sahlin och Sundquist 
(1995) används i störst utsträckning i Sverige.  
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Figur 2-4 Sliper utförd i förspänd betong av typ A-betong. Betongkvalitén är 
K60. Slipern väger ungefär 250 kg (Sahlin & Sundquist, 1995). 

2.5 Ballast 

Ballasten är det krossade bergmaterialet som bäddar in slipern och 
utgör det översta lagret av spårbädden (Selig & Waters, 1994).  Normalt 
sett i Sverige utförs tjockleken på makadamballastlagret till 0,3 m under 
underkant av slipern (Karlsson, 2002). Sundquist (2000) skriver om de 
krav som ställs på ballasten och att denna skall verka 

• stabiliserande i horisontell och vertikal led, 

• lastfördelande mellan sliper och underballast, 

• elasticitetsgivande till spåret samt 

• dränerande. 

Dessa egenskaper ska dessutom kunna behållas under en lång tid, mot 
flera faktorer som verkar nedbrytande som exempelvis trafiklast, klimat 
etc. (Sundquist, 2000). Makadamballastens livslängd förutsätts 
motsvara spårkonstruktionens livslängd, det vill säga 30 till 40 år 
(Karlsson, 2002). Därför skall materialet ha stor beständighet mot 
mekanisk nötning, vilket innebär att ballasten måste byggas upp av 
hårda bergmaterial. Graderingen av materialet bör dessutom vara sådan 
att ballasten får en stor hålrumsvolym och kornformen bör vara kantig 
och så nära kubisk som möjligt för att få en hög inre friktion. 
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Ballastlagrets tjocklek påverkar i vilken omfattning lasten sprids mot 
underballast och undergrund (Karlsson, 2002). 

Makadammaterialets elasticitet är väldigt viktig för att få lägre 
belastning på räler, sliprar och banan som helhet. Elasticiteten ger lägre 
slitage på banan och fordonen samt en mjukare tåggång, vilket är ett 
ställt komfortkrav. Elasticitetskravet medför att ballastbädden måste 
tillåta deformation vid belastning och då rör sig således ballastkornen 
inbördes vilket leder till att ballastkornen nöts mot varandra. Låg 
nötningsbeständighet ger ökad finjordsandel i banan, vilket i sin tur 
leder till sämre funktion med avseende på bland annat dränering och 
stabilitet. (Sundquist, 2000) 

Man får heller inte glömma den påverkan bankroppen utsätts för under 
sin livslängd som exempelvis trafiklaster, erosion (på grund av sol, snö 
vatten, is och frost) samt föroreningar (finmaterial och organiskt 
material från undergrund, tåg eller omgivningen i övrigt samt av 
underhållsarbete t.ex. spårlägesjustering och ballastbyte). (Sundquist, 
2000) 

Denna påverkan beskriver även Selig och Waters (1994) och påpekar att 
ballastmaterialet successivt förlorar sina egenskaper i takt med att 
makadamballasten blir mer och mer finjordsförorenad.  

I Sverige definieras två klasser av makadamballast. Klass I med korn i 
storleksklass 31,5 – 63 mm och klass II med korn i storleksklass 11,3 – 
31,5 mm. På dessa makadamballastmaterial ställs vissa krav med 
avseende på kvalitet och hållfasthetsegenskaper. Materialet skall ha god 
motståndskraft mot slag och nötning, något som finkorniga gnejser, 
grönstenar och vissa graniter normalt har. Bergarter med fältspat och 
glimmer bör undvikas då dessa lätt vittrar på grund av mineralets 
sammansättning och fysikaliska egenskaper. (Sundquist, 2000) 

Banverket BVS 585.52 (2004) föreskriver, beskrivande makadamballast 
i järnväg, att innehållet av glimmer får vara högst 10%. Förvaltaren kan 
emellertid avgöra om materialet är godtagbart vid ett glimmerinnehåll 
mellan 10 och 25 volym- %. Detta beror enligt föreskriften bland annat 
på hur glimmermineralen är orienterad i bergarten. 
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2.6 Underballast 

Underballasten är lagret mellan ballasten och undergrunden vars 
funktion enligt Sundquist (2000) är att 

• fördela trafiklasten, 

• dränera spårbädden, 

• skydda terrassen mot erosion och 

• hindra finpartiklar från terrassen att vandra upp i ballasten.  

Dessa funktionskrav medför att kvalitetskrav på goda dränerings- och 
komprimeringsegenskaper måste ställas skriver Sundquist (2000). Selig 
och Waters (1994) understryker dessutom underballastens funktion 
som frostskyddslager vilket även poängteras av Sundquist (2000). 

Underballasten skall utföras med välgraderad sprängsten, krossmaterial 
eller jordmaterial med låg finjordshalt. Tjockleken av underballasten 
beror dels på frostdjupet på orten, dels på bankfyllningens och 
underballastens material. På detta sätt hjälper underballastlagret till att 
reducera det annars betydligt tjockare lagret av den dyrare 
makadamballasten. (Sundquist, 2000)  

Selig och Waters (1994) beskriver några alternativa material som 
besitter en del av de önskvärda egenskaper som underballasten bör ha. 
Dessa material är 

• cement-, kalk- eller asfaltstabiliserade lokala jordar, 

• asfaltbetonglager eller 

• geotextiler, geomembran och geonät. 

2.7 Terrass 

Terrassen är den plattform på vilken spårbädden byggs upp (Selig & 
Waters, 1994). Terrassytan kan sägas vara gränssnittet mellan 
geoteknik och banteknik. Dess uppbyggnad påverkar i stor utsträckning 
det framtida banunderhållet varför det är viktigt att känna till 
uppbyggnad och möjliga problem med undergrunden. Säkerhet och 
sättningar beror till stor del på hur terrassen är uppbyggd. Kravet på 
terrassen, se figur 2-2, är att den skall ge 

• god avrinning, 

• små deformationer och  

• god bärighet 
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Den måste således ha tillfredsställande bärförmåga för de laster som 
genereras vid spåret och som förs ned och sprids via underballasten. 
(Sundquist, 2000) 

Terrassen byggs ofta upp av naturliga, lokalt förekommande 
friktionsjordar då annat material är oekonomiskt att använda (Selig & 
Waters, 1994).  Terrassen byggs upp skiktvis och packas, vanligen utförs 
bankfyllningens yta bomberad för att säkerställa avrinning och undvika 
vattensamlingar på terrassytan (Sundquist, 2000). Vidare menar 
Sundquist (2000) att terrassmaterialet bör vara av typen tjälpassiv jord 
ovanför tjäldjupsnivå, så att tjällyftningar och tjällossning resulterar i 
minsta möjliga deformationer. Vid behov kan dukar av geotextil läggas 
ut på terrassytan som materialskiljande lager (Sundquist, 2000). 

2.8 Dränering 

Med dränering menas torrläggning, bortledande av överskottsvatten i 
marken. Dräneringen förbättrar betydligt markens användbarhet, inte 
minst genom att ökad bärighet, och utförs mestadels genom öppna eller 
täckta diken. (Nationalencyklopedin, 2004) 

Man dränerar således bankroppen för att avlägsna vattenöverskott, som 
kan ge ett instabilt spårläge, och för att hålla högvärdiga isolermaterial 
torra (Sundquist, 2000). Enligt Selig och Waters (1994) är dräneringen 
en av de viktigaste komponenterna att ta hänsyn till vid byggnation av 
järnväg.  

 
 

Figur 2-5 Systematisk skiss över källorna till vattenöverskott i banvallen 
(Sundquist, 2000). 
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I figur 2-5 visas en skiss över de vattenkällor som enligt Sundquist 
(2000) kan orsaka vattenöverskottet i banvallen. Även Selig och Waters 
(1994) beskriver dessa källor som 

• nederbörd 

• ytavrinning och 

• grundvattenströmning. 

Eftersom ett av kraven på makadamballasten är att den skall ha stor 
hålrumsvolym kommer det mesta av nederbörden som faller på 
spårbädden att rinna ner i ballastlagret i stället för att rinna av 
densamma. Vatten som rinner från intilliggande slutningar kommer 
också att tränga ner i ballastlagret och de underliggande lagren om det 
inte avleds. Även grundvattenupptryckning från undergrunden kan ske 
vilket påverkar bärförmågan och spårets stabilitet. (Selig & Waters, 
1994) 

Det senare sker främst när banvallen går i skärning och 
grundvattennivån vid sidan om banken ligger väsentligt högre än 
terrassnivån, se figur 2-5 (Sundquist, 2000). Sundquist (2000) skriver 
också att det, av stabilitetsskäl, är lämpligast att täcka dränage och att 
man på senare tid ofta valt dräneringsrör av korrugerad plast med 
längsgående slitsar. Dessutom skall fyllningen runt dräneringen vara 
välgraderad och därmed vattengenomsläpplig.   
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3 Laster på en järnvägskonstruktion 

Syftet med detta kapitel är att ge en inblick över 
belastningssituationen som verkar på en järnvägsbana och hur 
lasterna fördelas ner genom järnvägskonstruktionens olika 
komponenter. 

3.1 Allmänt 

Järnvägsbanan är som tidigare nämnt till för att bära laster från tågen. 
För de som trafikerar banan är det givetvis bra ju högre kapacitet banan 
har. De kunder som trafikerar banan vill gärna kunna köra så snabbt 
som möjligt och samtidigt med så mycket last som möjligt.  För de som 
bygger och underhåller banan innebär högre krav ökade 
investeringskostnader och ökat slitage.  (Sundquist, 2000)  

Selig och Waters (1994) och Profillidis (2000) hävdar att kraften som 
verkar på spåret när det trafikeras av ett fordon kan delas upp, beroende 
på dess riktning, i 

• vertikala krafter, 

• tvärgående krafter och 

• längsgående krafter. 

Den vertikala kraften förorsakas av axellasten och kan delas upp i en 
statisk och en dynamisk del. Den tvärgående kraften härrör framförallt 
från centrifugalkrafter i kurvor men kan också orsakas av de fall då 
extrema temperaturer orsakar så kallade solkurvor. Längsgående 
krafter orsakas huvudsakligen drag- eller bromskrafter vid 
accelerationer eller inbromsningar.  
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3.2 Lastspridning 

Tidigare vid dimensionering av järnvägar beräknades att 50 % av 
hjullasten togs upp av slipern direkt under hjulet och att den övriga 
lasten fördelades på de två intilliggande sliprarna som således 
belastades med 25 % vardera. Följaktligen belastades enbart tre sliprar 
av hjullasten. Analys utförd med finita elementmetoden visar dock på 
en fördelning enligt figur 3-1 nedan. Det vill säga att slipern direkt 
under hjulet belastas med 40 % av hjullasten, 23 % vardera tas upp av 
sliprarna närmast denna och de två yttersta sliprarna belastas med 7 %. 
(Profillidis, 2000) 

 
Figur 3-1 Fördelning av hjullast på sliprar enligt Profillidis (2000). 

Profillidis (2000) får stöd i sina teorier av både Holm et al. (2002) och 
Selig och Waters (1994) som påstår att axellasten fördelar sig till fem 
sliprar och att fördelningen mellan sliprarna varierar beroende på 
axellasten, undergrundens styvhet samt om någon sliper ”hänger”. 
Holm et al. (2002) hävdar att den last som går ned i slipern består av en 
statisk och en dynamisk lastdel.  

Selig och Waters (1994) beskriver lastfördelningen enligt figur 3-2, där 
rälens nedböjning på grund av undergrundens styvhet resulterar i en 
uppåtriktad kraft. Om denna kraft inte kompenseras med egentyngden 
hos räl och sliper samt friktionskrafterna mellan ballastmaterialet och 
slipern kommer spåret att lyftas momentant.  
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Figur 3-2  Typisk axellastfördelning ner till undergrunden (Selig & Waters, 

1994). 

Holm et al. (2002) har dock en annan bild av lastspridningen vilket 
åskådliggörs i figur 3-3. Ballast antas ha ett olinjärt last-
deformationssamband vilket innebär att lastspridningen mellan sliprar 
minskar vid ökad tåglast. Det vill säga att en ökad axellast medför en 
ökad lastandel på den sliper som ligger mitt under hjulet, q3, medan 
lasten på q1 och q2 minskar. Lastandelen som går ned i mittslipern kan 
öka från 40 % till så pass mycket som 60 %. 
 

 
Figur 3-3 Lastfördelning till närliggande sliprar. Vid ökad axellast ökar 

lastandelen på den sliper som ligger direkt under hjulet (Holm et al, 
2002). 
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3.3 Statisk last 

Enligt nationalencyklopedin (2005) definieras en statisk last som en last 
vilken inte varierar med tiden, exempelvis ett föremåls egenvikt.  Detta 
stämmer överens med Holm et al. (2002) som hävdar att den statiska 
lasten härstammar från axellasten. 

3.4 Dynamisk last 

Länge har analyser av järnvägens mekaniska egenskaper baserats på 
antaganden om att både räls och hjul är släta och helt utan skador. Då 
detta inte är fallet bör en dynamisk lastandel, Qdyn, läggas till enligt 
Profillidis (2000).  Profillidis menar att den totala lasten som belastar 
spåret således bör beräknas enligt figur 3-4 och följande ekvation 

 dynstattot QQQ +=  (3.1) 

 

 
Figur 3-4 Dynamiskt lasttillskott och spårets deformation (Profillidis, 2000). 

Den dynamiska lastandelen orsakas, enligt Sahlin och Sundquist (1995), 
i huvudsak av ojämnheter på räl och hjul. Men även avvikelser från 
ideala spårlägen, hjullastomlagring på grund av drag- eller bromskrafter 
samt kurvor kan enligt författarna orsaka dynamiskt lasttillskott på 
spåret. 

Av de parametrar som påverkar storleken på de dynamiska lasterna är 
de viktigaste enligt Sahlin och Sundquist 

• axellast, 

• hastighet, 

• ojämnhetens storlek, 

• spårets elasticitet och 

• fordonets dynamiska beteende. 

Teorier enligt Sahlin & Sundquist (1995) anger att en ökning av axellast 
och hastighet ger ett ökat dynamiskt lasttillskott, något som även Möller 
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et al. (2000) och Dahlberg (2004) hävdar. I figur 3-5 och ekvation 3.2 
visas hur lasttillskottet ∆Q, då ett hjul som via en elastisk fjäder med 
fjäderkonstant k bär en massa m (den statiska kraften är Q = mg) når en 
vertikal riktningsändring α med hastigheten v, kan beräknas enligt 
Sahlin och Sundquist (1995). 

 kmvQ α=∆  (3.2) 

 

 

 

 
 

Figur 3-5 Tilläggskraft p.g.a. lutningsändring i spår kan beräknas med hjälp 
av beteckningar i figuren ( Sahlin & Sundquist, 1995). 

Ett räkneexempel med de för malmbanan respektive stambanan 
gällande förutsättningarna åskådliggörs nedan. Sambandet är hämtat ur 
ekvation 3.2 och beskriver de dynamiska tillskottslasterna. 

  k   = fjäderkonstant (okänd) 

  α   = riktningsändring (okänd) 

  ν   = hastighet, km/h    

  m = massa per hjul, kg 
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I ovanstående beräkning har ingen hänsyn tagits till vare sig 
fjäderkonstantens eller riktningsändringens storlek, då dessa två 
parametrar är okända och därför sats till 1,0. Beräkningen visar tydligt 
hastighetens betydelse på den dynamiska tillskottslasten och att 
axellasten spelar en mindre roll i samanhanget än hastigheten vid 
jämförelse mellan gällande förutsättningar på Malmbanan respektive 
Stambanan. 

De dynamiska tillskotten, orsakat av ojämnheter på räl eller hjul, kan 
vara så pass stora som 50-300 % (Sahlin & Sundquist, 1995). Holm et 
al. (2002) skriver dock att vid dimensionering av trummor tillämpas, 
enligt nuvarande praxis, ett dynamiskt tillskott på 40 % av axellasten, 
som avtar med djupet. Med avseende på bankars stabilitet bör tillskottet 
vara 20 %, enligt praxis. 

Vid upprepade dynamiska belastningar, under lång tid, föreligger risk 
för en konstruktion att degenerera, det vill säga att någon form av 
utmattningsbrott kan inträffa. En annan effekt är att porvattentrycket i 
täta jordar eller instängda lager successivt kan stegras, till följd av att 
porvattentrycket inte hinner sjunka till ursprungsnivån mellan 
belastningarna, och därmed minskar effektivspänningen i jorden. 
(Möller et al., 2000) 

Gustavsson (2000) hänvisar till Wakui och Okuda (1991) som hävdar 
att de största dynamiska lasterna på spåret orsakas av ojämnheter på 
hjulen, såkallade slaghjul. Slaghjul uppstår i de fall då hjul låses vid 
inbromsningar och därmed glider på rälen. Friktionen som uppstår i 
samband med glidningen orsakar en grad på hjulet (Newton och Clark, 
1979). Gustavsson hänvisar dessutom till Xiang et al. (1994) som menar 
att slaghjulet orsakar stötkrafter med kort varaktighet men med en 
storleksordning som kan vara flera gånger större än den statiska lasten 
orsakad av tågets vikt. Studier utförda av Harrison och Moody (1982) 
samt Dean et al. (1982) visar att sprickor som hittats i armerade 
betongsliprar är starkt relaterade till slaghjul. 
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4 Påverkan på och nedbrytning av en 
järnvägskonstruktions komponenter 

Kapitlet syftar till att ge en inblick i hur ökade last- och 
hastighetskapacitetskrav påverkar kraven på en järnvägs 
konstruktionskomponenter. Olika processer som successivt bryter ned 
järnvägs komponenter och försämrar dess funktion behandlas även i 
kapitlet samt möjliga orsaker till uppkomst av finjordsförorenad 
ballast. 

4.1 Allmänt 

En järnvägs olika komponenter slits hårt på grund av de höga 
belastningar som den utsätts för. Norra stambanan byggdes på slutet av 
1800-talet då utrustning för att utföra en ordentlig packning av 
konstruktionsmaterialen inte existerade. Axellasterna var dessutom 
mycket lägre vilket ledde till lägre ställda krav på dåtidens 
byggnadsmaterial.  

Ökade belastningar i form av höjda axellaster och högre tillåtna 
hastigheter medför att konstruktionsmaterialen utmattas och slits ned. I 
vissa fall kan belastningen bli så stor att ett helt konstruktionselement 
går i brott. 

I vissa av nedanstående avsnitt kommer ett antal aktuella fall att tas upp 
där järnvägens konstruktionskomponenter påverkas på olika sätt. 
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4.2 Nedbrytning av sliper 

Möller et al. (2000) menar att kontaktytan mellan sliper och de enskilda 
ballastkornen är uppskattningsvis endast 5-10 % av sliperns totala 
underyta. Detta genererar mycket stora tryck i de enskilda 
kontaktpunkterna vilket kan leda till nedbrytning av betong- och 
träsliprar. 

Sprickbildning och dåligt tillverkade sliprar bidrar till att nedbrytningen 
sker snabbare. Det är enligt Sahlin och Sundquist (1995) viktigt att man 
vid tillverkningen av betongsliprar tänker på materialegenskaperna som 
är viktigast för beständigheten, nämligen 

• lågt vattencementtal, 

• god ballast, 

• stor täthet hos den färdiga betongen samt 

• innehåll av luft, helst i form av många små luftporer. 

4.3 Nedbrytning av obundna överbyggnadsmaterial 

4.3.1 Allmänt 

Enligt Dehlbom (2003) kan nedbrytning av obundna lager ske i större 
eller mindre omfattning under både bygg- och driftsskedet genom 

• krossning, 

• transport, 

• packning, 

• byggnadstrafik samt 

• trafikbelastning. 

Nedbrytningen delas upp i två typer, nämligen nedkrossning och 
nötning. 

4.3.2 Nedkrossning   

Enligt Olsson (1995) kan nedkrossningen av makadamballast för 
järnväg indelas i inträngningsfenomen och sönderbrytning. 

Inträngningsfenomenet, se figur 4-1(a), förklaras med en kontaktkraft 
mellan två makadamkorn vilken skapar en krosszon där mikrosprickor 
pulveriserar ytkornen. Vid inträngning krossas även skarpa hörn och 
kanter ned på grund av friktion. Makadampartiklarnas förmåga att 



Kap. 4  Påverkan på järnvägsbanans komponenter 

23 

motstå dessa inträngningsfenomen beror på hårdheten hos materialet. 
(Olsson, 1995) 

Krafter från spåret leder till att makadampartiklarna faller sönder i 
bitar, så kallad sönderbrytning av partiklar, enligt figur 4-1(b). När den 
dynamiska tillskottslasten kommer till utöver den statiska sprider sig 
redan initierade sprickor snabbt ut mot en fri yta. Detta sker särskilt när 
kontaktpunkterna mellan makadampartiklarna är få, med hög lokal 
belastning som följd, samtidigt som det omgivande mothållet är dåligt. 
Sönderbrytning på detta sätt beror av materialets draghållfasthet. 
(Olsson, 1995) 

 
Figur 4-1 Principiell skiss över de olika nedkrossningsmekanismera av 

makadamballast (Olsson, 1995). 

 

De viktigaste faktorerna som orsakar nedkrossningen av de vanligaste 
bergarterna i Sverige har genom studier i laborativ miljö samt genom 
fältförsök tagits fram. Dessa är enligt Dehlbom (2003) 

• kornfördelning, 

• kornform, 

• belastningsnivå samt 

• andel spröda mineral och mineralens kornstorlek. 

Dehlbom (2003) anser att partiklarnas kornform påverkar materialets 
nedkrossning avsevärt. Platta (flisiga) partiklar påverkas mest och 
nedkrossningen av material med stor andel flisiga partiklar är större 
jämfört med material med i huvudsak kubiska partiklar. Vidare menar 
Dehlbom (2003) att ett ensgraderat material är känsligare för 
nedkrossning än ett välgraderat. 

Enligt litteraturstudien i Dehlbom (2003) konstateras att en tillräckligt 
hög belastning är en förutsättning för att nedkrossning av 
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ballastmaterial skall ske. För att en betydande nedkrossning ska äga 
rum på ett underballastlager erfordras belastningsnivåer som överstiger 
de som normalt sett är aktuella för detta lager. Sundquist (2000) 
beskriver hur belastningarna växlas ner genom de olika 
konstruktionselementen, enligt figur 4-2, och att de i normala svenska 
förhållanden ligger på ungefär 50 kPa på underballasten. 

 

 
Figur 4-2 De extremt höga påkänningarna under hjulen av ett tåg växlas via 

de olika konstruktionselementen ner till tryck som kan klaras av den 
jord på vilken järnvägen är anlagd. Bilden är principiell och olika 
utformningar finns av sliprar, mellanlägg och befästningar 
(Sundquist, 2000). 

 

Dehlbom (2003) hävdar att påtaglig nedbrytning av underballasten sker 
först vid belastningar på upp mot 5-10 MPa, vilket tyder på att en 
relativt liten nedbrytning och finjordsbildning verkligen sker i 
underballastlagret. Dock påstår Dehlbom att finjord troligtvis uppstår 
även vid låga belastningsnivåer men att det sannolikt krävs ett väldigt 
stort antal belastningscykler, under väldigt många år, innan oacceptabla 
mängder uppkommer för ett normalt svenskt ”urbergsmaterial”.     
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Belastningsnivån för välgraderade material måste vara högre än för ett 
ensgraderat material för att uppnå likartad nedkrossning enligt 
Dehlbom.  

Partiklars sönderfallsbenägenhet är beroende av de i bergarten 
ingående mineralens hårdhet men även av strukturen, det vill säga 
mineralens storlek och sammanfogning (Dehlbom, 2003). 

4.3.3 Nötning 

Nednötning av ytor, kanter och hörn, som figur 4-3 visar, beror troligen 
på en kombination av mikrointrängningar och avnötning av utstickande 
ojämnheter och korn. Fenomenet minskar i takt med att ojämnheterna 
nöts ned och fler kontaktpunkter uppstår. Olika mineraler har olika 
hårdhet vilket innebär att mjukare mineralkorn nöts ned lättare än 
mineralkorn med högre hårdhet. (Olsson, 1995) 

 

 

Figur 4-3 Principiell skiss över nötningsmekanismen av makadamballast 
(Olsson, 1995). 

 

De viktigaste faktorerna som påverkar nednötningen av Sveriges 
vanligaste bergarter beskriver Dehlbom (2003) som 

• ingående minerals hårdhet, 

• vatteninnehåll, 

• glimmerinnehåll samt glimmerpartiklarnas orientering och 

 fördelning, 

• vittring samt 

• belastningsnivå. 
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Ingående minerals hårdhet 

Nötningen blir störst hos svaga bergmaterial såsom skiffrar och 
sedimentära bergarter. (Dehlbom, 2003) 

Vatteninnehåll 

Utförda våtnötningsförsök påvisar en ökning av finjordshalten på upp 
mot 2-4 gånger jämfört med torrnötning där de svaga bergmaterialen 
påverkas mest av vatteninnehållet. (Dehlbom, 2003) 

Glimmer 

Enligt Höbeda (1971) är glimmer speciellt benägen till sönderfall genom 
uppspaltning. Sönderfallet påverkas inte enbart av makadammaterialets 
mineralhalt utan även dess orientering och fördelning mellan de andra 
mineralen inverkar (Höbeda, 1971). Faktorer som mekanisk påkänning 
och tillgång till vatten kan enligt Dehlbom (2003) accelerera 
sönderfallet av glimmerpartiklar. 

Glimmerrik makadamballast sönderfaller först till ett finkorningt 
material, främst bestående av fraktionerna sand och silt. Ytterligare 
nötningspåkänning resulterar i plastiskt finmaterial. (Höbeda & 
Bünzow, 1977) 

Miskovsky (1995) beskriver glimmer som ett mjukt mineral vilken 
spaltas i tunna skivor. Miskovsky skriver att mineralet tål höga 
temperaturer och är kemisk stabil men är känsligt för fysikalisk vittring 
då vatten lätt tränger in mellan glimmerskivorna och spränger 
mineralet. Vidare menar han att glimmer håller kvar vatten genom 
kapillära krafter. 

Vittring 

Så kallad mekanisk vittring av bergmaterial kan exempelvis ske genom 
frysning av vatten som sugits in i partiklarnas porer 
(Nationalencyklopedin, 2005). Även kemisk vittring kan ske, men 
normala svenska urbergsmaterial är som regel inte benägna till 
sönderfall genom kemiska vittringspåkänningar (Dehlbom, 2003). 

Även Selig och Waters (1994) beskriver kemisk- och mekanisk vittring 
som orsaker till nedbrytning av överbyggnadsmaterial utöver den som 
uppkommer av belastningen av spåret. 
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4.4 Finjordsförorenad ballast (”Ballast fouling”) 

4.4.1 Allmänt 

I en studie som gjorts av Selig och Waters (1994) tas begreppet ”fouled 
ballast” upp. Direkt översatt till svenska betyder det enligt 
Nationalencyklopedin (2005) ”förorenad ballast”. Då detta kan tydas 
som att ballasten är förorenad med något toxiskt ämne, och på så sätt 
misstolkas, kommer uttrycket finjordsförorenad ballast eller 
makadamballast att användas framöver. 

Selig och Waters (1994) beskriver företeelsen som en ökning av 
finjordshalten i makadamballasten genom ett antal olika orsaker som 
varierar efter omständigheterna. Holm et al. (2002) och Karlsson 
(2002) skriver att ballastens hålrum fylls med finmaterial med tiden 
och att detta främst beror på nötning av ballastkornen, upptryckning av 
finmaterial från underliggande lager, föroreningar från förbipasserande 
tåg samt inblåst jord och organiskt material. Även Selig och Waters 
(1994) har fastställt dessa orsaker men deras teorier baseras på 
amerikanska förutsättningar vilka kan skilja sig från de svenska, bland 
annat olika dimensioneringsförutsättningar. Karlsson (2002) tar 
dessutom upp att finjordsförorening av makadamballast kan bero på 
felaktigt utförd ballastrening.  

4.4.2 Orsaker 

Som det har nämnts ovan finns ett flertal möjliga orsaker till att 
finjordshalten ökar. Selig och Waters (1994) har gått steget längre än 
Holm et al. (2002) och gjort en mer omfattande lista på orsaker till 
fenomenet, vilka åskådliggörs i tabell 4-1. 
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Tabell 4-1 Möjliga orsaker till finjordsförorening av ballast (Selig & 
Waters, 1994) 

1.  Nedbrytning av ballast 

 a. Hantering 

  i. Vid täkten 

  ii. Under transport 

  iii. Vid lossning 

b. Termiskt nedbrytning (i ökenområden)  

c. Frostsprängning 

 d. Kemisk vittring 

 e. Skador från understoppningsarbeten (underhållsåtgärd) 

 f.   Trafikbelastning 

  i. Upprepade belastningar 

  ii. Vibrationer 

  iii. Hydraulisk inverkan av finjordsvälling  

 g. Från komprimeringsmaskiner 

2.  Infiltration från ytan 

a. Transporterad med ballasten  

b. Från passerande tåg 

 c. Vindtransporterat jordmaterial 

 d. Vattentransporterat jordmaterial 

 e. Stänk från närliggande skvättfläckar (wet spots) 

 f.   Kosmiska produkter som meteorer och kometer 

3.  Nedbrytning av sliper 

4.  Infiltration från underliggande granulära lager 

 a. Sönderdelning av gammal spårbädd 

 b. Vandring av underballastpartiklar beroende på bristfällig 

 kornstorleksfördelning 

5.  Infiltration från undergrund/leruppumpning 
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Nedbrytning av ballast, infiltration från ytan samt 
nedbrytning av sliper 

I figur 4-4 visas en ideal underbyggnad med en slitstark grusig-sandig 
underballast på en stabil undergrund och med god dränering. 
Underballasten antas vara lämpligt graderad för att förebygga att 
uppåtgående vandring av partiklar från undergrunden och 
underballasten sker till makadamballastens hålrum. Vid denna typ av 
underbyggnad finns tre primära källor till finjordsförorening av 
makadamballasten. Den första, vilken alltid förekommer till viss grad är 
nedbrytning av ballastmaterialet.  Mängden finmaterial som orsakas av 
nedbrytning är inte nödvändigtvis störst under slipern då en del av 
materialet bryts ned redan vid hantering och utläggning och på så vis 
finns i spåret sedan tidigare. (Selig & Waters, 1994) 

 
Figur 4-4 Nedbrytning av ballast, slitage på sliper och infiltration från 

ytan orsakande finjordsförorening av ballast (Selig & Waters, 
1994). 

Vidare sker en del av nedbrytningen genom mekanisk vittring, det vill 
säga frostsprängningar, från understoppningsarbeten samt från 
trafiklaster. Den andra källan är infiltration från ytan i form av material 
från förbipasserande tåg men också genom vind- och 
vattentransporterat material. Den tredje och sista källan är nedbrytning 
av sliper vilket kan vara aktuellt för både trä- och betongsliprar. (Selig & 
Waters, 1994) 
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Finjordsmaterial från underliggande granulära lager 

Figur 4-5 visar den fjärde källan till finjordsförorening av 
makadamballasten. Detta sker genom transport av partiklar från lagret 
under makadamballasten, normalt kallat för underballast, till det 
överliggande lagrets hålrum. I dessa fall består underballastlagret av 
undermåligt material så som återanvänt järnvägsmaterial eller 
slaggmaterial vilka lätt krossas ned och producerar finjordsmaterial. I 
vissa fall används i huvudsak sand som underballastmaterial vilken inte 
har tillräcklig gradering för att undvika sammanblandning med 
makadamballasten. I dessa tre fall ökar den uppåtgående vandringen av 
finjord när materialet är vattenmättat på grund av pumpeffekten från 
trafiklasten. (Selig & Waters, 1994)  
 

 
Figur 4-5 Underliggande granulära lager orsakande finjordsförorening av 

ballast ( Selig & Waters, 1994). 

 

Infiltration från undergrunden/leruppumpning 

Den femte och sista källan till finjordförorening är infiltration från 
undergrunden vilket illustreras i figur 4-6. Selig och Waters (1994) 
refererar till Byrne (1989) som i sin undersökning, utförd vid the 
University of Massachusetts i USA, kommit fram till att denna källa inte 
nödvändigtvis beror på en mjuk undergrund. Faktum är att vid det enda 
stället, där infiltration från undergrunden var huvudkälla till 
finjordsföroreningen av ballasten, bestod undergrunden av ett hårt 
material. Järnvägsbanan gick i skärning med vatten upp till 
ballastlagret. Finjordsmaterialet tros uppkomma då den lerrika 
undergrunden nöts ned av upprepade belastningar från överliggande 
bergpartiklar. I samverkan med vatten bildas en slags lervälling som 
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pumpas upp genom hålrummen i den överliggande makadamballasten 
vid tågpassager. På en sträcka placerades geotextil ut under 
makadamballasten för att förhindra finjorden att pumpas upp. Det 
visade sig dock att lerpartiklarna var så små att de tog sig igenom 
textilen och finjordsföroreningen var lika stor som på andra sträckor 
där geotextil inte använts. Dessa iakttaganden får stöd av Cantrell och 
Selig (2001) som konstaterar att geotextilier sällan löser problemen med 
finjordsförorening av ballasten. Enligt Selig och Waters (1994) är en 
effektiv lösning av detta problem att lägga ut en välgraderad sandig, 
grusig underballast kombinerat med öppen dränering, exempelvis väl 
fungerande diken.  
 

 
Figur 4-6 Infiltration från undergrunden, bestående av finjord, orsakande 

finjordsförorening av ballast (Selig & Waters, 1994). 

 

Omfattande fält- och laboratorieundersökningar har utförts av 
Canadian Pacific Railroad, Klassen et al. (1987). Dessa undersökningar 
pekar på nedbrytning av ballast som den huvudsakliga källan till 
finjordsförorening av makadamballast, något som även Cantrell och 
Selig (2001) samt Selig och Waters (1994) påstår är fallet, se figur 4-7. 

 
Figur 4-7 Fördelning av förekommande orsaker till finjordsförorening av 

makadamballast (Selig & Waters, 1994). 



Finjordsfläckar i överballast  

32 

Selig och Waters (1994) hävdar dock att en kombination av de olika 
källorna rent generellt sett kan förväntas vid olika platser och att det 
varierar beroende på platsspecifika förhållanden. Vidare påstår de att 
enbart en ytlig inspektion av problemet, i många fall, ej är tillräcklig och 
att man bör göra en omfattande undersökning för att skapa sig en bild 
över varje enskild problemsträcka så att en korrekt åtgärdsplan kan 
fastställas.  

 

Finjordsförorenad makadamballast på grund av felaktigt 
utförd ballastrening 

Karlsson (2002) förklarar hur avvattningsproblem kan uppstå i fall jord 
med hög finjordshalt lämnas på sidan om ballastlagret i samband med 
utförd ballastrening. Detta kan leda till att en ”ballastlåda” skapas och 
att finjordsmaterial riskerar att transporteras in i makadamballasten. 
Banketterna ska vara avschaktade enligt vedertagna geometriska 
standardmått, figur 4-8 nedan. 

 
Figur 4-8 Finkornigt material i makadamballasten på grund av felaktigt 

utförd ballastrening (Karlsson, 2002). 

 

Skador från understoppningsåtgärder 

Ett verktyg som används för att underhålla spåret och upprätthålla 
korrekt spårläge är en understoppningsmaskin. Hur denna fungerar 
beskrivs närmare i avsnitt 5.2.1 men kortfattat kan nämnas att 
”stålarmar” trycks ner i ballasten på var sin sida om slipern och pressas 
ihop samtidigt som de vibreras. Denna process orsakar en viss 
nedbrytning av ballasten och om åtgärderna utförs ofta kan bildningen 
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av finkornig jord bli betydande, se figur 4-9. Detta bidrar till att 
finjordsföroreningen av ballasten ökar vilket i sin tur kan medföra 
försämrad bärighet och dränering. (Selig & Waters, 1994) 
 

 
Figur 4-9 Nedbrytning av ballast orsakad av understoppningsarbeten. 

Resultat från fältförsök utfört av Association of American 
Railroad (1989) (Selig & Waters, 1994). 

 

4.4.3 Hydraulisk erosion av ballast och sliper 

Selig och Waters (1994) skriver att vid en studie som utförts av British 
Railways (Waters, 1974; Johnson, 1982; Holmes, 1971) påträffades en 
speciellt allvarlig nedbrytningsprocess av ballastmaterial och sliper. En 
kraftig nedbrytning av kalkstensballast, till ett fint pulver, har 
konstaterats i synnerhet i närheten till rälsskarvar. Tillsammans med 
fritt vatten bildas en lervälling som orsakar ytterligare erosion av 
ballastmaterial och betongsliprar, se figur 4-10, vilket leder till hålrum 
under sliper. Den höga hydrauliska gradienten som byggs upp i den 
flytande sörjan under sliper resulterar i höga tryck och hastigheter i den 
nämnda sörjan vilket orsakar nedbrytning av betongsliprar och ballast. 
Vidare menar Waters (1974) att tågens hastighet är av större betydelse 
än axellastens storlek för nedbrytningsprocessen. 
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Figur 4-10 Hydraulisk erosion av ballast och sliper (Selig & Waters, 

1994). 

När slipern belastas från passerande tågtrafik trycks den ner vilket 
bygger upp trycket i lervällingen under sliper. Det övertryck som skapas 
i lervällingen strävar mot att neutraliseras vilket leder till ett flöde åt 
sidan och uppåt från slipern. Denna täta sörja kan ha tillräcklig kraft för 
att förflytta ballastpartiklar och på så vis frilägga hela slipern, se figur 4-
11, vilket i sin tur resulterar i minskat sidomotstånd av spåret. (Selig och 
Waters, 1994) 

Hydraulisk nedbrytning av ballast och sliper kan också initieras av 
andra källor till finjordsförorenad ballast. Till exempel kan nedbrytning 
av ballastmaterial på grund av trafiklaster medföra att ballastmaterialet 
runt slipern blir impermeabelt och håller kvar vatten runt sliper.    (Selig 
& Waters, 1994) 

Vidare menar Selig och Waters (1994) att finjordsmaterialet, eller 
lervällingen, som bildas vid denna process relativt snabbt kan spridas 
till närliggande sliprar. De skriver också att det verkar som om denna 
typ av finjordsförorening av ballastmaterial accelererar i takt med att 
koncentrationen av finpartiklar i lervällingen ökar. Vilket beror på att 
mer och mer slipermaterial ansamlas ju längre bort från 
ursprungskällan den kommer. Denna mekanism kan relateras till punkt 
2d i tabell 4-1, det vill säga en vattenburen spridning av 
finjordsmaterial, och på sikt kan långa sträckor drabbas. 

För att förebygga denna nedbrytningsprocess bör man enligt Selig och 
Waters (1994) använda sig av ballastmaterial som är resistent mot 
nötning. British Railways har därför ställt ett krav på maximalt 4 % 
finjordshalt vid ett micro-Devaltest, avsnitt 7.3 förklarar 
försöksmetoden ingående. 
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Figur 4-11 Förflyttning av ballastpartiklar på grund av höga tryck i 

lervälling runt slipern (Selig & Waters, 1994). 

 

4.4.4 Effekter 

Enligt Holm et al. (2002) resulterar finjordsföroreningen av ballasten 
att dess funktion försämras med avseende på bärighet och 
dräneringsförmåga. Dessa teorier har även Selig och Waters (1994) och 
påstår att kornstorleken på det nedbrutna materialet har stor betydelse. 
Sandigt och grusigt nedbrytningsmaterial kan till och med förbättra 
egenskaper som skjuvhållfasthet och styvhet hos ballasten. Även 
tjälmotståndet kan förbättras och förekomsten av grovkornigt sand- och 
grusmaterial leder inte till ökade underhållskostnader enligt Selig och 
Waters. 

Selig och Waters (1994) menar att de största problemen uppträder då 
det nedbrutna materialet består av silt- och lerpartiklar, och att det är 
när dessa kornstorlekar förekommer som den aggressiva lervällingen 
bildas med vatten. I takt med att halten av finjordspartiklar i ballasten 
ökar kommer åtgärder som understoppning att bli mindre effektivt för 
att vidmakthålla stabilt spårläge. Detta beror på svårigheten att tränga 
in och vibrera ballasten när finjordsmaterialet är torrt. Vibrationerna 
kommer också att leda till att ballastpartiklarna kommer i ett lösare 
tillstånd.  När materialet sedan är blött kommer ballastens kontaktytor 
att vara täckta med ler- och siltpartiklar som verkar som ett smörjmedel 
som försämrar strukturen och egenskaperna hos ballasten.  
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För att minimera risken för finjordsförorening av ballasten kan följande 
åtgärder vidtas enligt Selig och Waters (1994) 

• vid utplacering av ny ballast bör försiktighet vidtas och tippning 
inte utföras så att krossning sker, 

• försöka minimera spill från vagnar, 

• understoppningsarbeten bör minimeras, 

• använda en hård och nötningsbeständig ballast, 

• eftersträva bra dränering av spårbädden samt 

• använda geotextil för att förebygga pumpning av finmaterial från 
undergrunden. 

4.5 ”Hängande” sliper 

Oregelbundna sättningar sker enligt Lundqvist och Dahlberg (2004) i 
makadamballasten och de underliggande konstruktionslagren på grund 
av att materialet inte beter sig exakt lika under alla sliprar samt att 
spåret belastas oregelbundet. Makadamballasten kan pressas ner i 
underballasten, flyttas iväg, omlagras eller krossas så att slipern inte 
längre stöttas upp av ballasten och helt enkelt blir hängande i rälen utan 
något stöd från ballasten. Detta kan jämföras med Selig och Waters 
(1994) resonemang från tidigare, avsnitt 4.4.4, om hydraulisk 
nedbrytning av ballastmaterial och sliper där även ett hålrum skapas 
under slipern. 

Mätningar av hålrum mellan sliper och ballastbädd har utförts av 
Banverket, Olsson och Zackrisson (2000). Resultaten visar att små 
hålrum mellan sliper och ballast är vanligt förekommande, vilket får 
stöd av Augustin et al. (2003) som hävdar att upp mot 50 % av alla 
sliprar är mer eller mindre ”hängande”. Enligt Lundqvist och Dahlberg 
(2004) leder dessa hängande sliprar till ökade dynamiska 
tillskottslaster som snabbar på degenereringen av järnvägen ytterligare.  

Lundqvist och Dahlberg (2004) har i sin studie kommit fram till att en 
hängande sliper med ett endast 1 mm stort mellanrum till ballastbädden 
kan orsaka upp mot 70 % ökning av kontakttrycket under de närmast 
intilliggande sliprarna. Detta resulterar i sin tur till att den vertikala 
förskjutningen av de närliggande sliprarna ökar med 40 %. Den 
oregelbundna belastningen av spårbädden kan även leda till ojämna 
sättningar. Sett till just de lokala sättningarna så är det värsta scenariot 
när en uppstöttad sliper omges av en hängande sliper på vardera sidan 
enligt Lundqvist och Dahlberg (2004). 
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4.6 Skador på undergrunden 

4.6.1 Allmänt 

De två mest frekventa skadeorsakerna i undergrunden orsakade av höga 
axellaster är enligt Lord (1999), progressivt skjuvbrott och stora 
plastiska deformationer. Utnötning av undergrunden, orsakad av 
ballastkornens tryck på lagret, är också en vanlig skada som kan 
resultera i så kallad lerpumpning till överliggande lager (”mud 
pumping”) 

4.6.2 Progressivt skjuvbrott 

Lord (1999) skriver att progressivt skjuvbrott inträffar i undergrundens 
överyta när jorden skjuvas successivt och utsätts för upprepad 
överansträngning. Detta menar han, sker i första hand i finkorniga 
jordar och speciellt i jordar med hög lerhalt. Undergrundens ytliga jord 
följer ”minsta motståndets lag” och pressas gradvis utåt och uppåt mot 
markytan vilket leder till en sättning under sliperänden och en lyftning 
vid sidan om spåret, se figur 4-12. Den uppträngda jorden vid sidan om 
spåret hindrar vatten från att dränera ut vilket förvärrar skadorna ännu 
mer (Lord, 1999). Noppa och Sjöberg (2002) och Westerberg och 
Viklander (2001) tar upp hur de finkorniga partiklarna som hamnar vid 
sidan om spåret medför att vattnet hålls kvar under spåret likt en balja 
med olika konsekvenser som följd av detta. Ett fenomen som kan liknas 
med resonemanget ovan av Lord (1999). 

 
Figur 4-12 Progressivt skjuvbrott i undergrunden (Selig & Waters, 1994). 
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4.6.3 Plastiska deformationer/ ”ballastsäck” 

Den andra typen av skada, plastiska deformationer eller ”ballastsäck” 
som det även kallas, uppstår som sättningar i undergrunden och är mest 
markant under bankens yttre områden, se figur 4-13 (Holm et al., 
2002).  

 
Figur 4-13 Stora plastiska deformationer, såkallad ballastsäck, i 

undergrunden (Holm et al., 2002). 

Enligt Lord (1999) orsakas sättningarna av upprepade belastningar på 
den finkorniga jorden som utgör undergrunden. Holm et al. (2002) 
förklarar att det vanligtvis krävs väsentliga lerdjup för att stora plastiska 
deformationer ska inträffa. Detta skiljer sig från de progressiva 
skjuvbrotten som kan inträffa överallt där lös kohesionsjord 
förekommer ytligt i undergrunden (Holm et al., 2002).  

Lord (1999) konstaterar vidare att båda tidigare beskrivna 
skadeorsakerna kan undvikas om banken dimensioneras korrekt.  

4.6.4 Leruppumpning (”Mud Pumping”) 

Yang och Yu (1989) framställer problemet med ”mud-pumping” 
(lerpumpning) som en av de mest frekventa skadetyperna på 
undergrunden i Kina. Lerpumpningen orsakas enligt Yang och Yu av 
den dåliga kombinationen av siltiga och leriga jordar, tillgång till vatten 
samt dynamiska laster från tågtrafik. Vidare menar de att skadorna har 
en negativ påverkan på järnvägens trafiksäkerhet och kapacitet. 

Selig och Waters (1994) beskriver fenomenet som ett lokalt brott i den 
finkorniga och hårda undergrunden, orsakat av en för hög belastning 
från överliggande ballastlager. I samverkan med vatten bildas då en 
lervälling, liknande den som frambringas vid ballast- och slipererosion, 
som genom en pumpeffekt kan transporteras upp till ytan vid 
tågpassage, se figur 4-14. Selig och Waters menar dock att de olika 
förekomsterna av lervälling i ballastytan bör skiljas åt eftersom orsaken 
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och förebyggandet av denna skiljer sig avsevärt. Genom att studera de 
finkorniga partiklarna i lervällingen kan ofta källan och orsaken till 
lerpumpningen fastställas (Selig & Waters, 1994). 

 

 
Figur 4-14 Figur a) visar en sliper som vilar på en bädd av ballast som i 

sin tur överlagrar ett hårt, finkornigt undergrundsmaterial 
med stående vatten över undergrundens yta (terrassytan). 
Figur b) visar hur leran som bildats vid gränsen mellan ballast 
och undergrund pumpats upp till ytan av ballasten och 
förorenat denna. Figur c) slutligen, visar hur ett lager 
underballastmaterial motverkar förekomsten av lerpumpning 
(Selig & Waters, 1994). 

Konsekvenserna av lerpumpningen till överballasten är enligt Selig och 
Waters (1994) att ballastmaterialet blir förorenat av finjord vilket 
förändrar dess fysikaliska egenskaper, se avsnitten 2.5 och 2.6. Även 
oroligt spårläge kan förekomma i de fall då lervällingen pumpas upp och 
förflyttar ballasten från sliprarna så att dessa blir frilagda, varpå 
otillräckligt sidomotstånd erhålls. Denna effekt kan liknas med den som 
uppträder vid hydraulisk nedbrytning av ballast och sliper, se avsnitt 
4.4.4. Om finjorden håller kvar vatten under spåret kan dessutom 
uppfrysningar uppträda i takt med att tjälen tränger ned i bankroppen 
(Noppa & Sjöberg, 2002). 

4.7 Förebyggande åtgärder avseende finjordsförorening av 
ballast 

Selig och Waters (1994) beskriver några enkla metoder att förebygga 
både uppkomsten av lervällingen och uppåtvandringen av denna. 
Genom att lägga ut ett bra, välgraderat underballastmaterial mellan 
överballasten och undergrunden (terrassytan) hävdar de att den 
finkorniga undergrunden skyddas mot utnötning och penetration av det 
överliggande grovkorniga ballastmaterialet. Underballasten kan också 
hindra uppumpningen av lervälling till överballasten genom att agera 
som ett filter. Selig och Waters menar att en bra dränering är viktig och 
bör utformas så att vattennivån står under terrassytan genom att 
anläggas på tillräckligt djup.  
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En temporär åtgärd kan också vara att utföra ballastrening av 
spårbädden men då detta inte åtgärdar roten till problemet kan detta 
förfarande vara helt förgäves (Selig & Waters, 1994). 

Cantrell (2003) menar att geotextilier, i vissa fall, kan verka som 
filterlager men att materialet har svårt att motstå den dynamiska 
påverkan som den utsätts för. Han påstår att man därför endast bör 
använda sig av geotextilier som ett extra lager mellan underballasten 
och undergrunden (terrassen).  

Boomintahan och Srinivasan (1987) har utfört laborativa 
undersökningar på leruppumpning till överballasten under indiska 
förutsättningar. De har i sina studier kommit fram till att geotextil 
underlättar dräneringen av vatten samtidigt som den motverkar 
ballastkornen från att penetrera undergrunden. 

Yang och Yu (1989) har gjort omfattande studier i Kina och utrett om 
geotextil är lämpligt material eller inte vid förebyggande av 
leruppumpning till överballasten. Slutsatserna de drar är att 
användandet av geotextil är ett effektivt sätt att stoppa lerpumpningen. 
Dock hävdar de att ett skyddande och välgraderat sandlager på både 
över- och undersidan av geotextilen bör användas för att inte 
lerpartiklarna skall vandra igenom denna. Enbart användning av 
geotextil fungerar inte på ett tillfredställande sätt. 

Dessa åsikter delar även Selig och Waters (1994) som också de hävdar 
att geotextil kan fungera som ett avskiljande material och förhindra 
leruppumpning. Men för att erhålla någon verkan alls måste geotextilen 
kombineras med andra material, exempelvis ett sandlager. Selig och 
Waters beskriver fyra olika sätt att konstruera ett mellanliggande lager. 
I figur 4-15(a) visas det första alternativet där geotextilen placeras ut 
mellan underballasten och undergrunden vilket är ett bra alternativ då 
underballasten är för grovkornig för de ställda graderingskraven. Om 
underballasten håller de ställda graderingskraven för att skydda 
undergrunden men inte för att undvika inblandning med överballasten 
kan en geotextil placeras ut mellan överballasten och underballasten 
enligt Selig och Waters, se figur 4-15(b). Detta är framförallt aktuellt i 
de fall då underballasten utgörs av ren sand. Figur 4-15(c) visar hur 
geotextilen kan placeras ut, i de fall då ballastrening utförts och 
underballasten också är finjordsförorenad, i syfte att förhindra 
finjordsmaterialet från att transporteras upp till den rena överballasten. 
Det fjärde alternativet är då geotextilen placeras med underballast på 
både över och undersidan vilket åskådliggörs i figur 4-15(d). Här menar 
Selig och Waters att det är av stor vikt att underballastmaterialet på 
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vardera sidan om geotextilen håller kraven som skiljande lager mot 
både överballasten och undergrunden. 

Selig och Waters (1994) menar att det ofta görs felaktiga antaganden 
när problem med finjordsförorenad ballast förekommer. Teorier om att 
leran härstammar från undergrunden förekommer ofta vilket i många 
fall inte är sant. I dessa fall är geotextil inte någon lösning till 
problemet, liksom när leran som kommer från undergrunden är för 
finkornig för att stoppas av en geotextil. Enligt Selig och Waters bör en 
omfattande platsspecifik undersökning utföras för att hitta rätt åtgärd 
till problemet med finjordsförorenad ballast. Den bör enligt författarna 
utföras i följande steg 

• fastställa orsaken till problemet genom fältundersökning av 
undergrunden vilket kompletteras med nödvändiga laborativa 
undersökningar, 

• utvärdera eventuell funktion av geotextil samt alternativet att inte 
använda geotextilier, 

• genomföra en ekonomisk analys av de framtagna alternativen, 

• genomföra ett autentiskt fältförsök på det bästa alternativet i de 
fall det saknas erfarenhet från liknande situation, 

• genomföra försöket tillräckligt lång tid för att erhålla så bra 
resultat som möjligt, 

• dokumentera resultatet av undersökningen för framtida behov. 
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Figur 4-15 Alternativ till utförande av avskiljande geotextillager i 
underbyggnaden (Selig & Waters, 1994). 

Enligt Selig och Cantrell (2002) är en lämplig typ av underballastlager 
den bästa lösningen av problemet med finjordsförorening av ballasten, 
orsakat av leruppumpning från undergrunden. 
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5 Underhåll 

I detta kapitel kommer det generella underhållsbehovet av järnvägen 
att tas upp. Även ett antal underhållsåtgärder och dess principer, 
framförallt gällande spårbädden, kommer att beskrivas. 

5.1 Allmänt 

Underhåll innebär enligt Sahlin och Sundquist (1995) olika metoder för 
att bibehålla järnvägsbanans funktionsduglighet. Författarna skriver 
vidare att järnvägar inte kan konstrueras så att inget underhållsbehov 
förekommer utan mycket stora investeringskostnader.  Systemen är på 
grund av ökade krav, stora belastningar och miljöpåverkan normalt 
utformade så att fel kan inträffa. Systemet bör då byggas upp på sådant 
sätt att utförandet av underhållsarbeten möjliggörs och underlättas. 

Stora delar av järnvägsnätet är uppbyggt under 1800-talets slut och är 
inte dimensionerade för dagens axellaster och hastigheter.  Bland annat 
därför måste upprustningar och underhåll ske kontinuerligt efter 
järnvägen. (Sundquist, 2000) 

Selig och Waters (1994) menar att de stora belastningarna som 
järnvägsspåret utsätts för orsakar sättningar i såväl överbyggnaden som 
undergrunden vilket resulterar i avvikelser från den önskade 
spårgeometrin. Då dessa avvikelser oftast är oregelbundna leder detta 
till sämre komfort för passagerare och ökade dynamiska 
tillskottsbelastningar vilket i sin tur orsakar ännu större 
spårgeometriavvikelser. 

Karlsson (2002) förklarar att det är av största vikt att de faktorer som 
kan ge upphov till spårlägesfel analyseras redan vid planeringen av 
underhållsåtgärder för makadamballast, underballast och 
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underbyggnad. Exempel på faktorer som bör analyseras före 
underhållsarbeten avseende ballastlagret är  

• makadamballastens mekaniska egenskaper, finmaterialhalt och 
tjocklek, 

• separation mot underballasten, 

• dränering och avvattning samt 

• banunderbyggnadens styvhet (påverkar deformationer i ballast-
lagret). 

Selig och Waters (1994) konstaterar att en ökning från 100 tons vagnar 
till 125 ton motsvarar ungefär 25 % ökning av axellasten medan 
underhållskostnaden ökar med upp mot 200 %. 

5.2 Underhåll av makadamballast 

De vanligaste underhållsåtgärderna avseende makadamballasten på 
svenska järnvägsnätet är enligt Karlsson (2002) 

• spårlägesjustering med bland annat komprimering av 
makadamballasten under slipern, 

• ballastrening, ballastkomplettering eller ballastbyte samt 

• bankettrensning genom avlägsnande av onyttiga massor från 
banketterna, vilket leder till bättre avvattning av ballastlagret. 

Även Selig och Waters (1994) och Sundquist (2000) skriver att 
spårlägesfel är det vanligast förekommande felet på järnvägsbanan. 
Understoppning är enligt Selig och Waters den i dagsläget vanligaste 
underhållsåtgärden för att erhålla ett tillfredsställande spårläge och 
beskrivs närmare i nästkommande avsnitt. 

5.2.1 Spårlägesjustering 

För att kunna bibehålla ett gott spårläge erfordras att ballasten är väl 
konsoliderad och att hela ballastsektionen är intakt. Om så är fallet 
kommer hela banöverbyggnaden att uppträda som en homogen enhet 
vid upptagandet av de krafter som orsakas av trafikbelastningen. 
Understoppning är den vanligaste metoden för att säkerställa korrekt 
spårläge och kompaktera ballasten under slipern. (Sundquist, 2000) 

En ojämnt utförd understoppning kan, förutom dålig tåggång, förorsaka 
stora tillskottskrafter vilket i sin tur leder till snabbare förslitning och 
nedbrytning av järnvägsbanans komponenter. Understoppning utförs i 
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dag nästan uteslutande med moderna spårriktningsmaskiner, ett 
exempel på en sådan visas i figur 5-1. (Sundquist, 2000) 

 

Figur 5-1 Kombinerad maskin för komprimering, justering och 
spårriktning (Plasser & Theuer 09-32 CSM). Till vänster i bilden 
ses en förstoring av själva stoppningsverktyget och till höger 
verktyget som greppar tag i rälen och lyfter upp denna till 
önskad nivå. 

En maskin för kombinerad spårlägesjustering och understoppning 
innehåller en mätram som jämför läget för det justerade- och det 
ojusterade spåret (Sundquist, 2000). Tillvägagångssättet för denna 
åtgärd beskrivs av Selig och Waters (1994) och Sundquist (2000) som 
att maskinen placeras över området där dåligt spårläge existerar. Sedan 
greppar hjulen, som ses till höger i figur 5-1, tag i rälen varefter räl och 
sliper lyfts upp till önskad nivå och ett hålrum formas direkt under 
slipern. Efter det körs understoppningsarmarna, till vänster i figur 5-1, 
ned i ballastbädden på var sin sida om slipern och kompakterar 
ballasten genom tryck och samtidig vibrering så att hålrummet under 
slipern fylls igen som figur 5-2 åskådliggör. 
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Efter spårlägesjustering behöver spåret komprimeras vilket kan göras 
genom ett antal tågpassager men även med speciella maskiner för 
ändamålet, så kallade ballastkomprimerare.  

 
Figur 5-2 Principen vid understoppning. Först lyfts slipern upp till rätt 

nivå varpå ”armarna” trycker in ballasten i hålrummet 
under slipern (Sundquist, 2000). 

 

5.2.2 Ballastkomplettering 

Efter två till tre spårlägesjusteringar, som förklarats ovan, bör i normala 
fall en ballastkomplettering utföras. Den görs för att återställa 
ballastsektionen till föreskrivna mått som delvis kan ha förstörts i 
samband med spårlägesjusteringen men också genom den nedbrytning 
av ballastmaterialet som sker i spåret. Vid denna åtgärd används en 
ballastplog som justerar ballastens fördelning i spåret. Olika utföranden 
och modeller finns men de flesta har styrbara plogvingar, liknande 
snöplogar, för att ploga in ballasten mellan rälerna eller ploga ut 
överskottsmassor. I figur 5-3 visas en större modell som även har en 
ballastsop med vilken överskottsmassor mellan rälerna kan tas upp. 
Detta är av största vikt, speciellt på höghastighetsbanor, då stenarna 
annars kan sprätta upp och slungas iväg. (Sundquist, 2000) 

 
Figur 5-3 En av Banverkets större ballastplogar som justerar 

ballastens fördelning i spåret (Banverket, 2003). 
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5.2.3 Ballastrening 

Makadamballasten i Sverige är relativt ny och har fram tills på senare 
tid haft låg föroreningsgrad. Behovet av ballastrening har dock ökat 
under senare år då ballastens dräneringsförmåga har en tendens att 
minska i takt med att nedbrytningen av de enskilda kornen fortskrider. 
Det finmaterial som bildas vid nednötningen lägger sig tillsammans 
med exempelvis damm och löv i utrymmet mellan ballastkornen och gör 
ballastbädden tätare som tidigare nämnts. Risken för fuktansamling 
med ostabilt spårläge som följd ökar då. För att åtgärda dessa problem 
renas ballasten med en ballastreningsmaskin. (Sundquist, 2000) 

Ballastrening innebär enligt Sahlin och Sundquist (1995) att ballasten 
renas från föroreningar i form av 

• finmaterial i form av nedkrossningsprodukter, 

• underifrån upptryckt finjord samt 

• andra yttre föroreningar, exempelvis slitprodukter från 
bromsblock. 

Sahlin och Sundquist (1995) skriver att ballastrening utförs för att 
återställa ballasten till föreskrivna kvalitetskrav men menar att en 
bedömning av när det är optimalt att ballastrena bör göras, då detta är 
en relativt kostsam underhållsåtgärd. De påstår vidare att det kan vara 
motiverat med en ballastrening i samband med spårbyte, då upptryckt 
finjord förorsakar instabilt spårläge, samt när frostisolering utförs.   

Både Selig och Waters (1994) och Sundquist (2000) beskriver 
ballastrenaren likt ett stort fordon som på mitten är försedd med en 
grävkedja vilken löper vinkelrätt mot spåret. Enligt Sundquist gräver 
den sig fram med ungefär 4,2 meters bredd under spåret och 0,3 meter 
under underkant på slipern. Selig och Waters (1994) och Sundquist 
(2000) beskriver hur den upptagna ballasten transporteras vidare på 
maskinen till ett skakbord där de oönskade fraktionerna sorteras ut och 
tippas ut vid sidan om spåret eller i speciella vagnar. Den renade 
ballasten återförs sedan, med ett annat transportband, tillbaka till 
spåret. I figur 5-4 visas en skiss på en av Banverkets ballastrenare. 
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Figur 5-4 Ballastrenare av typen Plasser & Theurer RM80 (Plasser 

American, 2004). 

5.2.4 Bankettrensning  

Överskottsmaterial från förstärkningsåtgärder av järnvägen lämnas 
kvar och stora mängder grus, makadam och finkornig jord samlas på så 
sätt vid sidan om järnvägen och reducerar dräneringsmöjligheten i 
sidled. Detta leder till att vattnet samlas i spåret vilket kan liknas med 
en balja och en pumpeffekt kan orsaka att finkornig jord transporteras 
upp i makadamballasten. 

Enligt Karlsson (2002) utförs bankettrensning i syfte att avlägsna 
onyttiga massor från banketterna, vilket leder till bättre dränering av 
ballastlagret. Den extra belastningen som överskottsmassorna 
resulterar i kan också orsaka dålig stabilitet hos banvallen och genom 
att avlägsna massorna kan axellasten från tågen på spåret ökas.  

Karlsson (2002) tar upp problematiken som uppstår då finkorniga 
avfallsmassor från ballastrening och andra underhållsmetoder tippas 
utmed spåret vilket kan leda till försämrad avvattningskapacitet i sidled. 
Karlsson (2002) beskriver även problemet med vattensamling under 
spåret i samband med felaktigt utförd ballastrening, så kallad 
”Ballastlåda”, se figur 4-7.  

Selig och Waters (1994) hävdar att skador på undergrunden kan orsaka 
vattenansamlingar under spåret. De skador de refererar till är 
progressiva skjuvbrott, se figur 4-10, och plastiska deformationer 
(ballastsäck), se figur 4-11.  

Judge (2001) citerar Ernest T Selig som menar att hela 
ballastreningsprocessen bör ses över. Selig (1997) påstår vidare att 
metoden kan resultera i ett renat ”dike” med täta massor på sidan, vilket 
kan liknas med den så kallade ”Ballastlådan”.  Gale Group (2002) 
refererar till Selig (1997) som påstår att bankettrensningen måste 
utföras hela vägen ner till ballastens släntfot för att undvika att vatten 
stängs in i spåret. Detta förfarande tar även Karlsson (2002) upp och i 
figur 4-7 beskrivs hur banketterna skall vara avschaktade. 
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Bankettrensning utförs i tre steg, nämligen 

1. Inmätning och sektionering av överskottsmassor samt 
lokalisering av kablar 

2. Sänkning av kablar 

3. Bankettrensning. 

Bankettrensningsmaskiner finns i olika utföranden men principen är 
den samma. DISABs modell VBU200 har en arm på varsin sida om 
spåret, vilka manövreras i höjd- och sidoläge av två olika förare. Längst 
ut på armarna finns ett grävaggregat, med skovlar på en kedja, som 
skopar upp överskottsmassorna och skickar dem upp på ett 
transportband för vidare transport till självlossande vagnar. 
Överskottsmassorna kan sedan siktas, exempelvis i ett mobilt verk, till 
olika fraktioner och återanvändas inom järnvägsbyggnationer. 
Banverkets industridivision har i samarbete med DISAB utvecklat 
bankettrensningsmaskinen VBU200, figur 5-5, vilken har en räckvidd 
på 4,5 meter ut från spårmitt och 1,0 meter i djup. Den har en kapacitet 
på upp mot 350 m3 i timmen.  

 
Figur 5-5 Bankettrensning utförs med VBU200. 
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5.3 Underhåll av sliper 

Det är svårt kontrollera sliprar i spår på annat sätt än okulärt. 
Genomförs detta metodiskt kan resultatet dock bilda ett bra underlag 
för planering av underhåll och byte av sliprar. (Sundquist, 2000) 

Traditionellt skyddas träsliprar mot röta med hjälp av kreosot, men 
sliprarna bryts trots detta ned med tiden. Man kan göra lagningar av 
spik och skruvhål i de fall det är träsliprar i syfte att förlänga 
livslängden. Stålslipern kan renoveras med svetsningar medan 
betongsliprarna enbart byts ut på grund av att det inte finns någon 
reparationsmetod för förspända betongsliprar. Betongslipern har dock 
generellt god beständighet mot olika typer av nedbrytning och laster. 
(Sundquist, 2000) 

5.4 Dräneringar 

I de fall då dräneringen av järnvägsbanan inte fungerar tillfredställande 
bör åtgärder vidtas. Selig och Waters (1994) anser, som nämnts i avsnitt 
2.8, att dräneringen är en av de viktigaste komponenterna vid 
järnvägsbyggnationer. Enligt Sahlin och Sundquist (1995) skall dränage 
utföras till sådan nivå att den ur hydrologisk och frostteknisk synpunkt 
ger bästa effekt. Med detta menas att dränage inte skall utföras till 
djupare nivå än vad som erfordras. 
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6 Geotekniska undersökningsmetoder i fält 

Kapitlet behandlar endast utförda undersökningsmetoder för det 
aktuella objektet, det vill säga viktsondering och skruvprovtagning. 
Metoderna beskrivs avseende allmänna användningsområden, 
utrustning och försöksförfarande. 

6.1 Allmänt 

I Nationalencyklopedin (2005) beskrivs en geoteknisk fältundersökning 
som en undersökning vilken syftar till att bestämma 
markförhållandena, exempelvis jordlagerföljd och jordlagers mäktighet, 
i ett område som skall bebyggas. 

Första steget vid en undersökning är normalt sondering vilket går ut på 
att trycka, vrida eller slå ner en sondspets genom jorden och i vissa fall 
kombinationer av dessa, samtidigt som motståndet mot neddrivningen 
mäts (SGF, 1996). Enligt SGF (1996) kan sondering delas upp i två 
huvudtyper, nämligen statisk- och dynamisk sondering. Vid statisk 
sondering drivs sonden ned i jorden med i princip kontinuerlig 
belastning som vid exempelvis viktsondering.  Dynamisk sondering 
innebär att sonden drivs ned i jorden genom slag, vilket är fallet i 
hejarsondering.  

I nästa steg av undersökningen görs normalt provtagningar vilket avser 
upptagning av jordprover för senare undersökning i laboratorium, 
varvid jorden klassificeras och vid behov hållfasthetsprovas 
(Nationalencyklopedin, 2005). 
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6.2 Mekanisk viktsondering 

6.2.1 Allmänt 

Mekanisk viktsondering är en undersökningsmetod som enligt SGF 
(1996) används för att bestämma jordlagrens mäktighet och relativa 
fasthet samt utsträckning i plan. Metoden används huvudsakligen i lösa 
till medelfasta sten- och blockfattiga jordarter.  

Vid mekanisk viktsondering pressas en skruvformad spets ner i jorden 
med belastning och eventuell vridning. Motståndet mot sjunkning ger 
information om vad för slags material sonden går igenom. (SGF, 1996) 

6.2.2 Utrustning 

Enligt SGF (1996) består utrustningen för mekanisk viktsondering av 
följande 

• sondspets, 

• sondstänger, 

• registreringsutrustning samt 

• neddrivningsutrustning (borrbandvagn). 

Sondspetsen är som tidigare nämnts skruvformad och tillverkad av stål. 
Stängerna är likaså gjorda av stål och gängas på tills provtagningen nått 
sitt planerade djup eller stopp mot berg inträffat. (SGF, 1996) 

Vid maskinell viktsondering utförs både vridning och belastning av 
borrbandvagnen. Belastingen på sonden och antalet halvvarvs vridning 
registreras med mekanisk eller elektronisk mätvärdesgivare. 
Sonderingsdjupet mäts med djupvärdesgivare eller läses av mot 
markeringar på borrbandvagnens gejder. (SGF, 1996) 

6.2.3 Utförande 

I de fall då mantelfriktionen antas bli hög bör förborrning utföras 
genom tjäle, torrskorpa eller dylikt enligt SGF (1996). Nästa steg är att 
belasta sonden med den minsta belastningen som krävs för sjunkning 
utan vridning. Om motståndet överstiger 1,0 kN roteras stången och 
antalet halvvarv för varje 0,2 meter sjunkning antecknas för den 
vidbehållna lasten. I de fall då sonden inte sjunker vid vridning kan 
slagning eller tryckning med större kraft en 1,0 kN appliceras tillfälligt 
och ”slag” antecknas då i protokollet. Sonderingen avbryts vid 
förutbestämt djup eller då ”fast botten” stötts på vilket betyder att 
sjunkningen understiger 5 cm under en halv minuts vridning och vid 5 
kN belastning. 
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6.3 Skruvprovtagning 

6.3.1 Allmänt 

Skruvprovtagning utförs främst i kohesions- och siltjordar, men även i 
sandiga och grusiga jordar över grundvattenytan. Provtagningsmetoden 
ger störda eller omrörda prover kontinuerligt genom jordprofilen och 
kvaliteten beror av jordart, grundvattenförhållanden och hanteringen av 
proverna. (SGF, 1996) 

  
Figur 6-1 Skruvprovtagning med borrbandvagn (till vänster) och upptaget 

jordprov (till höger). 

Provtagningen utförs normalt med maskinell utrustning och går till så 
att skruvprovtagaren skruvas ned till avsett provtagningsdjup varpå den 
dras rakt upp, utan rotation, och jordmaterialet som sitter kvar på 
skruvens flänsar tas om hand, se figur 6-1. 

Detta ger en snabb och sammanhängande bild av jordlagerföljden vilket 
är metodens stora fördel. Nackdelen är att jordproven lätt kan blandas 
när jordmaterial från ytligare nivåer i hålet rasar ned då skruven dras 
upp. Vanligtvis används metoden ned till 5 meters djup men kan 
undantagsvis användas ned till 10-15 meter. (SGF, 1996) 

6.3.2 Utrustning 

Skruvprovtagaren består av en spetsad stålstång som försetts med en 
spiralfläns, liknande en skruv, och finns i olika längder och diametrar. 
Sondstänger används normalt på en maskinell borrbandvagn för att 
skarva på skruvprovtagaren ner till aktuellt provtagningsdjup. (SGF, 
1996) 



Finjordsfläckar i överballast  

54 

6.3.3 Utförande 

För att undvika omröring av jordprovet bör nedförningen av 
provtagaren anpassas till skruvens stigning. Vidare skall 
skruvprovtagaren dras upp så att minsta möjliga störning och 
omrörning sker. När provtagaren tas upp skall dokumentering göras 
och representativa prover från respektive jordlagerskikt tas om hand i 
plastpåsar. Skruvborren rengörs sedan från jord och provtagningen kan 
upptas igen. (SGF, 1996) 
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7 Laboratoriemetoder 

I kapitlet avses att beskriva laboratoriemetoder för klassificering av 
jordmaterial och hållfasthetsprovning av stenmaterial. Endast de 
aktuella laboratoriemetoderna för detta projekt tas upp och beskrivs.  

7.1 Siktanalys 

Ett jordmaterials kornfördelning påverkar egenskaper som 
permeabilitet och kapillaritet, egenskaper som i sin tur påverkar en 
banvalls dräneringskapacitet. 

För att underlätta klassificeringen av en jordart kan en siktanalys 
utföras. Genom att utföra en siktanalys kan grus- och sandpartiklar 
erhållas ur ett jordprov. Om en komplett kornfördelning erfordras görs 
även en sedimentationsanalys på silt- och lerfraktionen.  

Vid siktning torkas först hela jordprovet i en ugn varpå det neddelas till 
mindre mängder och vägs (Schouenborg, 1995). Därefter kan 
jordmaterialet tvättsiktas för att på så vis avlägsna partiklar mindre än 
0,063 mm. Det tvättade materialet torkas en gång till innan det vägs 
och uppdelas i fraktioner genom torrsiktning på ett antal 
standardiserade siktar. Det material som fastnat på respektive sikt tas 
tillvara på och vägs. Andelen i procent av den totala vikten 
sammanställs till en siktningskurva.  

Siktkurvans utseende beskriver jordens kornstorleksfördelning. Ett 
jordmaterial som innehåller många olika partikelstorlekar kallas för 
månggraderad och har en kurvform enligt kurva A i figur 7-1. På 
samma sätt kallas en jordart med i stort sett samma partikelstorlek för 
ensgraderad vilket åskådliggörs av kurva B i figur 7-1. (Lindmark, 1999) 
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Figur 7-1 Siktdiagram med två kornkurvor inlagda, kurva A är ett 

månggraderat jordmaterial och kurva B ett ensgraderat 
(Lindmark, 1999). 

Graderingstalet, Cu, är ett mått på hur väl graderat jordmaterialet är och 
beräknas normalt ur 

10

60

D
D

Cu =   

där,  D60 = diametern för 60 % passerad vikt-% 

  D10 = diametern för 10 % passerad vikt-% 

 

Tabell 7-1 Graderingstal och benämning av jordmaterial enligt Lindmark 
(1999). 

Benämning Graderingstal 

Ensgraderat <5 

Mellangraderat 5-15 

Månggraderat >15 
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I specifikationer och föreskrifter ställs ofta olika krav på jordmaterial 
för olika ändamål. Enligt Smekal (2001) skall underballast för järnväg 
utföras av material med lägre finjordshalt än 7 viktprocent och 
graderingstalet får inte vara mindre än 6, det vill säga att materialet ej 
skall vara ensgraderat. Vidare skall sedimentationsanalys utföras för att 
bestämma lerhalten i de fall underballastens finjordshalt överstiger 5 
viktprocent.   

Enligt Lindmark (1999) utgår sedimentationsanalysen från Stokes lag 
som säger att partiklars sjunkhastighet är proportionell mot storleken. 
Denna analysmetod kommer inte att beskrivas mer utförligt i denna 
rapportering då den ej varit aktuell för detta projekt, bättre beskrivning 
fås i exempelvis Lindmark (1999) eller framtagna standarden                 
SS 02 71 24. 

7.2 Los Angeles-metoden, LARB 

För att ta reda på ett stenmaterials slaghållfasthet, främst kant- och 
ythållfasthet, kan provning enligt Los Angeles-metoden göras (Stenlid, 
1996). En modifierad metod som tillämpas på makadamballast för 
järnväg har dock tagits fram av Svensk Standard SS-EN 13450 (2004) 
vilken beskrivs nedan. 

Testet går till så att minst 5 kg provmaterial av fraktionen 31,5-40 mm 
och minst samma mängd av fraktionen 40-50 mm (totalvikten: 
10000±100 g) placeras i en cylindrisk trumma med bestämda mått, se 
figur 7-2, tillsammans med 12 stålkulor med totalvikten 5210±90 gram. 
Monterat i trumman är också en lyftbalk som lyfter trummans innehåll 
vid rotation vilket figur 7-2 också visar. Under ett test skall trumman 
rotera med en rotationshastighet av 31-33 varv/min i 1000 varv. (SS EN 
13450, 2004) 

Vad som händer vid rotationen är att stenmaterialet faller fritt mot 
trumman vid lyftbalkens översta läge, figur 7-2.  Stenmaterialet krossas, 
främst av stålkulorna, vid denna process. En viss nötning av 
stenmaterialet sker också mot kulorna och trummans periferi. Efter 
utfört test våtsiktas provet och utvärderas på 1,6 mm sikt. (Stenlid, 
1996) 

Stenlid (1996) definierar Los Angeles-talet, även kallat LA-talet, som 
den andel material, mindre än 1,6 mm, genererat under körning i 
trumman och uttryckt i viktprocent av total invägd provmängd. Talet 
motsvaras av passerande mängd i en kornfördelningskurva för 1,6 mm 
sikt. 
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Generellt kan sägas att grova fraktioner av basiska bergarter samt 
finkorniga graniter och ett antal porfyrer klassas som starka 
bergmaterial med Los Angeles-metoden. Medan grovkristallina 
bergarter, kalksten, sandsten och de flesta glimmerrika 
sedimentbergarter anses vara mindre hållfasta enligt Los Angeles-
metoden. (Stenlid, 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7-2 Överst i bilden ses LA-trummans dimensioner. Den undre 
bildserien visar materialrörelsen under ett varv i LA-trumman, 
rotationsriktningen visas av pilarna (Stenlid, 1996). 

7.3 Micro-Deval, MDERB 

Micro-Deval är enligt Södergren (2001) och von Bahr et al (2004) en 
metod som används för att mäta stenmaterials motståndsförmåga mot 
nötning. Den i denna rapport beskrivna metod är modifierad för att 
passa makadamballast för järnväg enligt Svensk Standard, SS-EN 13450 
(2004). 

Testmetoden beskrivs gå till så att 5 kg stenmaterial med fraktionen 
31,5-40 mm och 5 kg av fraktionen 40-50 placeras i en horisontell 
ståltrumma tillsammans med 2,0 liter vatten. Vid ett modifierat micro-
Devaltest används inga stålkulor som det gör i vanliga fall. Trumman är 
längre än en vanlig, 400 mm, och har en innerdiameter på 200 mm. 
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Insidan på trumman är helt slät, se figur 7-3. Vid testet skall trumman 
och dess innehåll roteras 14000 varv med ungefär 100 varv per minut. 
Vid micro-Devaltestning skall två olika tester genomföras på varje 
stenmaterial varpå stora mängder stenmaterial erfordras. Materialet 
siktas efter avslutad provning och micro-Devaltalet är den andel av 
materialet, uttryckt i viktprocent av totala provmängden, som nötts ner 
till en kornstorlek mindre än 1,6 mm. Utvärderingsmetoden kan således 
likställas med den för LA-talet. (SS-EN 13450, 2004) 

Vägverkets ATB VÄG (2003) ställer kravet att micro-Devaltalet ej får 
överstiga 17 för bärlager. På förstärkningslagret ställs lägre krav då 
micro-Devaltalet ej får överstiga 30. För närvarande finns inga liknande 
krav på micro-Devaltal för makadammaterial från Banverkets sida. 
Micro-Devaltalet skall dock deklareras. 
 
 

 
Figur 7-3 Utseende och dimensioner på en micro-Devaltrumma. Den 

modifierade micro-Devaltrumman är längre än den vanliga (400 
mm). Figuren visar även en principskiss på materialrörelsen i 
trumman vid rotation (http://www.pch.etat.lu, 2005).  

 

 

http://www.pch.etat.lu
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8 Inventering 

I detta kapitel sammanställs den utförda inventeringen över kända 
sträckor inom Norra Banregionen där problematik med 
finjordsförorenad ballast existerar. Inventeringen är utförd genom 
frågeformulär som skickats till banförvaltarna för de olika 
bandelarna men också genom utvärdering av protokollförda 
spårriktningar i BIS (Banverkets baninformationssystem).  

8.1 Kontakter/intervjuer med banförvaltare 

8.1.1 Allmänt 

Ett av de uppsatta delmålen med detta arbete är att få en uppfattning 
om utbredningen av finjordsfläckar inom banregionen. För att få det 
har banförvaltarna för respektive bandel kontaktats och delgivits ett 
antal frågor. I frågeformuläret ställdes bland annat frågor om exakta 
kilometeranvisningar, problem relaterade till finjordsfläckarna och 
utförda åtgärder. Frågeformuläret visas i sin helhet i bilaga 1.  

Trots flertalet påtryckningar har endast ett fåtal svar skickats tillbaka 
till författaren. Hur till vida detta beror på att problematiken inte 
existerar eller är ringa i sin omfattning på dessa bandelar är oklart. I 
följande stycke sammanfattas de erhållna svaren från banförvaltarna för 
bandel 111, 113, 126, 124, 129 samt 130. I figur 8-1 visas var de olika 
bandelarna är lokaliserade. 
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Figur 8-1 Översiktlig figur över Banverkets Norra Banregion. Från 

Långsele i söder till Riksgränsen i norr.  De olika bandelarana 
(Bdl) är numrerade, exempelvis mellan Luleå och Boden med 119. 

 

8.1.2 Sammanställning 

Banförvaltarnas svar tyder på att problematiken med 
finjordsupptryckning i överballasten framförallt koncentreras till 
stambanans bandelar, men även förekommer spritt över andra bandelar 
i regionen. Malmbanan har enligt Kenttä (2005) och Lehto (2004) 
endast enstaka problem av denna typ vilket bland annat kan förklaras 
med de omfattande upprustningar som utförts på Malmbanan senaste 
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åren. Granberg (2004) har uppfattningen att problemen ökat på senare 
tid, en uppfattning som Andersson (2004) inte delar. Andersson menar 
på att fenomenet med finjordsupptryckning i överballasten inte ökat 
utan snarare varit konstant de senaste åren med ungefär fem till sju nya 
problemställen varje år på Anderssons bandelar. Vad banförvaltarna 
emellertid är överens om är att problemen i många fall identifieras 
genom återkommande akuta spårlägesfel och att de framförallt 
förekommer vid isolskarvar (en skarv på rälen, gjord i signaltekniskt 
syfte, där rälen är kapad och ihopsatt med ett isolerat förband) men 
även på andra ställen som vid övergångar och där järnvägsbanan har 
dålig dränering. Johansson (2005a) påstår att isolskarvarna är speciellt 
utsatta eftersom där är en försvagning i rälen, som ger en ökad 
pumpeffekt. Resonemanget som Johansson (2005a) för kan jämföras 
med de teorier som finns om dynamiska lasteffekter, där spårets 
elasticitet och ojämnheter orsakar en dynamisk tillskottslast på 
järnvägsbanan från passerande tåg. Johansson (2005b) har tagit fram 
en metod för att förebygga problematiken med finjordsförorening av 
makadamen vid isolskarvar. Enligt Johansson (2005b) har metoden 
används på Johanssons bandel under en 10 års period med ett gott 
resultat. Metoden går ut på att lägga in fyra extra långa träsliprar (3,5 
meter långa), två på varje sida om isolskarven, och fyller på med 
makadam. På så vis fördelas lasten på en större yta och trycket blir inte 
lika stort. Detta anser Johansson (2005b) vara ett enkelt, bra och även 
billigt sätt att åtgärda finjordsförorening i anknytning till isolskarvar. 
Johansson (2005a) hävdar också att problemen oftast uppkommer vid 
passage över myrmark, men även där avrinningen är bristfällig eller där 
underballasten består av, i dagens normer, icke godkänt material. 

Banförvaltarna tycks också vara överens om att problemet med 
finjordsupptryckning främst resulterar i sättningar men enligt 
Andersson (2004) sker det även uppfrysningar i ungefär 30 % av fallen, 
något som de andra banförvaltarna inte nämnt. 

De metoder som vanligen används vid åtgärder av problemen är 
urgrävning eller ballastsugning med ballastbyte till ny makadamballast.  
Vid dessa insatser används ibland även geotextil i syfte att förebygga 
uppumpning av finjord från undergrunden. Dessutom utförs diverse 
åtgärder för att förbättra dräneringen av järnvägen, så som dikning och 
sidodränage, då det behövs. Granberg (2004) och Johansson (2005) 
menar dock att det finns risk att själva grundproblemet inte åtgärdas 
utan enbart de synbara problemen. Om åtgärderna blir bra eller ej kan 
enligt Johansson (2005) bero på hur till vida problemområdet är 
kartlagt fullt ut eller ej. På så vis kan nya ställen uppkomma i närheten 
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av de som åtgärdats hävdar Johansson. Paralleller till detta resonemang 
kan dras till Selig och Waters (1994) tidigare beskrivning, från avsnitt 
4.4.4, av hur lervällingen snabbt kan spridas från ursprungskällan till 
närliggande sliprar, en slags vattenburen spridning av 
finjordsmaterialet. 

Den allmänna uppfattningen bland banförvaltarna tycks dessutom vara 
att dessa åtgärder är relativt dyra att genomföra, vilket också kan 
påverka resultatet av arbetet. Andersson (2004) uppskattar kostnaden 
för ett åtgärdsarbete till cirka 25 000 kr, beroende på storlek, och 
påpekar att större utrymme än för 2-4 stycken per år inte finns. Om inte 
riktade medel avsätts.  

Lehto (2004) påstår att dessa problemområden inte orsakat några 
förseningar för trafikerande bolag men det förklaras med de väldigt små 
problemen på en väldigt kort sträcka. På bandel 124 finns sträckor med 
betydande problem och enligt Johansson (2005) resulterar dessa 
finjordsfläckar i både klagomål och förseningar för de trafikerande 
entreprenörerna. Det allvarligaste enligt Johansson är dock den stora 
säkerhetsrisken då de sättningar och ostabila spårlägen som blir följden 
av finjordsföroreningen kan orsaka omfattande urspårningar.  

Banförvaltarnas svar på frågeformuläret kan läsas i sin helhet i bilaga 2. 

 

8.2 Oroligt spårläge i BIS 

8.2.1 Allmänt 

BIS är Banverkets baninformationssystem där spårnätet i Sverige 
beskrivs. Till spårnätet knyts grundinformation om olika objekt som 
Banverket ansvarar för, exempelvis anläggningar som växlar, broar och 
signaler samt olyckor, geotekniska händelser etc. 

Författaren har i denna rapportering valt att utföra en sökning efter 
spårriktningar utförda i norra banregionen, sammanställt dessa i 
Microsoft Excel, för att på så vis se om vissa speciella sträckor är mer 
drabbade av spårriktningsarbeten än andra. Valet av sökområde 
grundar sig på slutsatser dragna från banförvaltarnas svar på 
frågeformuläret, se avsnitt 8.1. 

En brist med den utförda sammanställningen har visat sig vara den 
knapphändiga inrapporteringen till BIS som tyder på att långt ifrån alla 
händelser rapporteras. 
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8.2.2 Sammanställning 

Vid sammanställningen har de fall beaktats då upprepade 
spårlägesjusteringar utförts de senaste fem åren på en sträcka inom 50-
100 meter. Förhoppningen var att identifiera problemdrabbade sträckor 
med finjordsupptryckning i överballasten. Dock har observerade 
sträckor, i flertalet fall, visat sig vara växlar vid bangårdar som ofta får 
spårriktas utan att problem med just finjordsupptryckning föreligger. 
Kopplingen mellan informationen från föreliggande sammanställning, 
avseende spårriktningar, och finjordsupptryckning bör därför betraktas 
med stor försiktighet. Sammanställningen ger dock en bild över det 
aktuella läget där spårriktningar är vanligt förekommande. 

Sammanställningen är utförd så att två olika kategorier av 
problemsträckor har identifierats. Den första är märkt med ljusgul färg 
(ljusgrå i svartvit utskrift) och markerar sträckor som är spårriktade två 
gånger inom en treårsperiod. Den andra är märkt med orange (mörkgrå 
i svartvit utskrift) och markerar sträckor där spårriktning utförts tre 
gånger eller fler de senaste fem åren. Ett exempel på hur 
sammanställningen kan se ut ges i tabell 8-1. Den fullständiga 
sammanställningen av spårriktningarna med kommentarer går att läsa i 
bilaga 3. 

 

Tabell 8-1  Exempel på sammanställning av utförda spårriktningar från BIS 
(Banverkets baninformationssystem). 

Bdl Pl/str spår Bdl   kmtal till spm Objekt 
118 Hrt-Gv   118 1309+ 500 118 1309+ 650 150 2001-06 
  Hrt-Gv   118 1309+ 500 118 1309+ 750 250 2002-10 
119 Bdn-Svt   119 1147+ 900 119 1148+ 200 300,1 2000-01 
  Bdn-Svt   119 1147+ 900 119 1148+ 200 300,1 2000-10 
  Bdn-Svt   119 1148+ 100 119 1148+ 250 150 1999-01 
119 Bdn-Svt   119 1148+ 900 119 1150+ 400 1499,9 2000-01 
  Bdn-Svt   119 1148+ 900 119 1150+ 400 1499,9 2000-10 

 

 

Sammanställningen har inte lyckats ge något entydigt svar på var 
problemen med finjordsförorenad makadamballast kan hittas då 
spårriktningar även kan orsakas av andra typer av problem. Dock kan 
sammanställningen utgöra en grund för en fortsatt noggrannare 
inventering inom banregionen. Orangefärgade sträckor bör ses över 
med avseende på bland annat makadamkvalitet, makadamtjocklek, 
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dräneringar och diken. Vissa gulfärgade sträckor kan också komma att 
kategoriseras om inom en snar framtid då flertalet av dessa 
spårriktningar är nyligen daterade problemsträckor vilka befaras få 
åtgärdas igen inom kort.  

8.3 Kända problemsträckor i regionen 

Utifrån kontakter med banförvaltare har endast ett fåtal kända 
problemdrabbade sträckor med finjordsförorenad makadamballast 
identifierats. Banförvaltarnas vetskap om exakt var problemen finns på 
respektive bandel verkar variera kraftigt och en mer omfattande 
inventering bör genomföras. 

De inrapporterade och kända problemsträckorna visas med 
kilometerhänvisning i tabell 8-2. 

 

Tabell 8-2 Kilometerhänvisningar till kända problemsträckor med 
finjordsförorenad makadamballast. 

Km hänvisning Bandel Kommentar 

669+120 130 åtgärdad! 

682+410 130 åtgärdad! 

689+020 130 åtgärdad! 

702+198 130  

713+160 130  

723+500 130 åtgärdad! 

725+850 130 åtgärdad! 

756+560 129 åtgärdad! 

1018+795 124 åtgärdad! 

1018+830 124 åtgärdad! 

1019+000 124 åtgärdad! 

1019+543 124 åtgärdad! 

1033+840 124 åtgärdad! 

1128+950 124 åtgärdad! 

1129+550 124 åtgärdad! 

1323+185 113 åtgärdad! 
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9 Provlokal 

I kapitlet avses att beskriva provlokalen för de utförda geotekniska 
fältundersökningarna. Allmänna och specifika förutsättningar som 
råder beskrivs samt vilken typ av provtagning som utförts vid 
respektive sektion. 

9.1 Allmänt 

Provlokalen ligger längs efter bandel 124, mellan Storträsk och 
Träskholm i Västerbottens län, se figur 9-1. Provtagningen utfördes på 
problemdrabbade sektioner med finjordsförorenad makadamballast, 
även kallat ”skvättställen”, från km 1018+795 till 1019+543, totalt fyra 
stycken.  

Ett prov togs dessutom på en till synes problemfri sektion, 1018+855, i 
syfte att undersöka skillnader avseende undergrundens uppbyggnad 
mot den problemdrabbade och närliggande sektionen 1018+830. 

Järnvägsbanan går omväxlande över våt- och myrmark på den aktuella 
sträckan. Spåret går huvudsakligen på bank, mellan en och fyra meter 
hög, med undantag från sträckan 1018+795 till 1018+830 där banan 
delvis går i skärning på höger sida. Spåret är av kurvig karaktär och går i 
lätt uppförsbacke mot bangården i Träskholm, cirka tre kilometer norr 
om provlokalen. 

Vid den utförda fältundersökningen uppmärksammades dålig 
makadamballastkvalitet över hela sträckan. Glimmerkorn kunde också 
hittas i det finjordsförorenade makadammaterialet vilket tros härröra 
från nedbruten makadamballast. 
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Figur 9-1 Vy över den provtagna sträckan, km 1018+795 till km 1019+543, 

mellan Storträsk och Träskholm i Västerbottens län. 
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9.2 Sektionsbeskrivning 

9.2.1 Sektion km 1018+795 

Vid den aktuella sektionen är spåret av karaktären raksträcka och går på 
en låg bank med otillräckligt dikesdjup, se figur 9-2. Den 
finjordsförorenade makadamballasten uppträder på en cirka fem meter 
lång sträcka, företrädesvis på höger sida samt i spårmitt. Vid 
provtillfället låg det vatten upp i dagen i spårmitt, figur 9-3, vilket tyder 
på att ballastmaterialet under och/eller vid sidan om spåret inte är 
tillräckligt permeabelt vilket i sin tur leder till att vattnet hålls kvar i 
spåret likt en balja. I figur 9-4 visas också hur finjordsförorenat 
bankettmaterialet är. Vid den utförda undersökningen 
uppmärksammades tveksam makadamballastkvalitet varpå ett prov för 
vidare analys i laboratorium togs vid denna sektion. 

 
Figur 9-2 Provtagning vid sektion 1018+795. Bilderna är tagna i syd-

nordlig riktning. 

De övriga undersökningar som utförts på sektionen är 

• viktsondering (i spårmitt och höger bankfot), 

• skruvborrsprovtagning, jordprover (i spårmitt och höger bankfot), 

• provgrop med spade (höger bankett) samt 

• makadamprov. 
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Figur 9-3 De täta massorna under och/eller vid sidan om spåret håller 

kvar vattnet. Här ses vatten i dagen vid km 1018+795. 

 

 

 
Figur 9-4 Finjord förorenar bankettmaterialet vilket försämrar 

vattenavrinningen från spåret vid km 1018+795. 
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9.2.2 Sektion km 1018+830 

Spåret är av typen raksträcka och passerar vid den aktuella sektionen en 
gammal övergång bestående av uppschaktade jordmassor. Söder om 
övergången är banken låg med undermåliga diken och norr om är 
banken relativt hög, cirka tre meter se figur 9-5. Finjordsförorenad 
makadamballast förekommer på en sträcka av ungefär sex meter i 
direkt anslutning till övergången över hela banbredden men 
lervällingen koncentreras till den högra sidan. På den högra sidan är 
sliprarna i stort sätt frilagda i sidled då finjordsmaterialet sannolikt 
pressat bort makadammen successivt, se figur 9-6. Detta kan möjligen 
liknas vid fenomenet med ”förflyttning av ballastpartiklar på grund av 
höga tryck i lervälling runt sliper” som Selig och Waters (1994) 
beskriver och som tas upp i avsnitt 4.4.4. Tydliga spår av skador på 
slipern syns dessutom, se figur 9-6, mest troligt orsakat av en 
stoppningsmaskin vid spårriktningsarbeten. Även på denna sektion är 
banketten på höger sida tydligt finjordsförorenad. Makadamballasten är 
av samma typ som vid tidigare sektion och misstänks ha dålig kvalité 
avseende bland annat nötningsmotstånd. 

Undersökningen som utförts på sektionen är 

• viktsondering (i spårmitt), 

• skruvborrsprovtagning, jordprover (i spårmitt) samt 

• provgrop med spade (höger bankett). 

 

 
Figur 9-5 Provtagning vid sektion 1018+830. Bilderna är tagna i nord-

sydlig riktning. 
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Figur 9-6 Frilagda sliprar vid km 1018+830 där makadammen pressats åt 

sidan av den täta finkorniga jorden. Till höger ses även skador 
på den frilagda sliperns underkant. 

 

9.2.3 Sektion km 1018+855 

Denna sektion har inga synliga problem med finjordsförorenad 
makadamballast. Sektionen ligger ungefär 25 meter norr om föregående 
sektion och spåret går på en cirka tre meter hög bank. Spåret gör vid 
denna sektion en lätt högersväng. 

Den provtagning som utförts på sektionen är 

• skruvborrsprovtagning, jordprover (i spårmitt). 

 

9.2.4 Sektion km 1019+000 

Banan går på en cirka tre meter hög bank vilken åskådliggörs i figur 9-7. 
Det är en högerkurva vid aktuell sektion och finjordsfläckarna 
förekommer på en ungefär fyra meter lång sträcka (5-6 sliprar), i 
innerkurvan på höger sida, se figur 9-8. På höger sida finns ett mindre 
dike. Den okulära besiktningen av banvallen visar på ett sandigt 
fyllnadsmaterial och att banketterna inte är märkbart 
finjordsförorenade. Makadamballasten är av samma kvalitet som för 
resten av sträckan. 

De utförda undersökningarna vid sektionen är 

• viktsondering (i spårmitt) samt 

• skruvborrsprovtagning, jordprover (i spårmitt). 
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Figur 9-7 Järnvägsbankens utformning vid km 1019+000, bilderna tagna i 

en syd-nordlig riktning. 

 

 
Figur 9-8 Finjordsupptryckning vid km 1019+000 i innerkurvan på höger 

sida.  

9.2.5 Sektion km 1019+543 

Vid den aktuella sektionen går järnvägsbanan på bank och svänger åt 
höger se figur 9-9. Banken har en höjd på mellan en och två meter. På 
höger sida finns ett vattenfyllt dike och på vänster sida saknas dike helt, 
dock är banken kring två meter hög på vänstra sidan och marken lutar 
lätt från järnvägsbanken. En betydande sträcka, cirka 60 meter, gungar 
när tåg passerar men själva finjordsupptryckningen syns enbart i dagen 
på ett par ställen i innerkurvan vid km 1019+543. I övrigt observerades 
finjordsförorenad bankett och väldigt nedkrossad makadamballast, se 
figur 9-10.  
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Utförda undersökningar vid sektionen är 

• viktsondering (i spårmitt, höger bankfot och vänster bankfot), 

• skruvborrsprovtagning, jordprover (i spårmitt och höger bankfot) 
samt 

• provgrop med spade (höger bankett). 

 

 
Figur 9-9 Järnvägsbankens utformning vid km 1019+543, bilderna tagna i 

en syd-nordlig riktning.  

 
Figur 9-10  Mycket finjordsförorenad makadamballast vid km 1019+543.  
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10 Åtgärdsarbeten och platsbesiktning 

Syftet med kapitlet är att beskriva de metoder som har använts vid 
åtgärdsarbeten utmed bandel 124 i Norra Banregionen samt att 
belysa de observationer som gjorts vid gällande platsbesök. 

10.1 Allmänt 

Bandel 124 där förvaltaren heter Sune Johansson har de senaste åren 
haft betydande problem med finjordsförorenad makadamballast på 
flertalet ställen utmed järnvägsbanan. Under hösten 2004 utfördes 
akuta åtgärdsarbeten utmed bandel 124, nämligen vid Degerbäckens 
bangård, i Myrheden samt mellan Storträsk och Träskholm, där den 
geotekniska undersökningen utförts i tidigare skede, se figur 10-1. 

 

 
Figur 10-1  Platser där åtgärdsarbeten utförts (Banverket, 2005).  
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10.2 Åtgärdsmetod 

Metoden som användes vid dessa åtgärdsarbeten var att i initialskedet 
suga bort den finjordsförorenade makadamballasten men hjälp av en 
RAILVAC 16000/480 S-E, en slags vakuumsug med kapacitet att bära 
stora mängder uppsuget material. När den finjordsförorenade 
makadamballasten avlägsnats användes en spårgående traktorgrävare 
för att fylla på med ny klass I makadam som körts ut tidigare och tippats 
vid sidan om spåret. En understoppningsmaskin packade sedan 
materialet och spåret riktades. Sedan ansågs jobbet vara klart.   

10.3 Platsbesök, Degerbäcken 

Vid Degerbäckens bangård finns två problemdrabbade ställen. Den ena 
är belägen vid en före detta vägkorsning och den andra på en två meter 
hög bank, till synes utan problem med avvattning av banvallen. Dock 
förmodades att frostskyddsisolering var nedlagd under spåret vilket kan 
resultera i lerpumpning.  

Vakuumsugen gjorde det möjligt att se hur det såg ut i och under 
makadammen eftersom ett tvärsnitt skapades då tjälen hunnit gå ner i 
jorden.  Det gavs även en möjlighet att se de frilagda sliprarna varpå en 
ny upptäckt gjordes. Ett flertal sliprar var skadade och så mycket som 
en femtedel av sliperhöjden var borta på vissa av dem, se figur 10-2. Vid 
närmare syn på ”skvättfläcksmaterialet” hade detta vissa egenskaper 
som påminner om cement/betong, dock utfördes inga analyser med 
avseende på betonginnehåll på detta material. 

 
Figur 10-2  Skadade betongsliprar vid bangården i Degerbäcken, km 

1128+950. Upp mot en femtedel av sliperns höjd är borta på 
den högra bilden. 
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Yrkesarbetarna på plats berättade att de ofta ser skadade sliprar i sitt 
arbete och teorin de har är att stoppningsmaskinen orsakar dessa 
skador. Och att det i sin tur accelererar en process som bryter ned 
slipern. 

Detta borde kunna stämma till viss del. Andra orsaker till nedbrytning 
av sliper torde dock kunna vara för dålig tjocklek på ballastbädden samt 
de dynamiska lasternas påverkan. Står det dessutom kvar vatten i 
finkornigt material runt slipern torde nedbrytningen accelereras ännu 
mer.  

Ballasttjockleken konstaterades vara väldigt varierande på sträckan, allt 
från endast ett tiotal centimeter under sliper, som figur 10-3 visar, till 
upp mot de föreskrivna 30 cm. 

En av de skadade sliprarna togs om hand och skickades till Luleå 
tekniska universitet för analys av betongens kvalité. Ett jordprov togs 
också direkt under slipern i form av en hoptjälad jordklump med 
finjordsförorenad makadamballast. 

 
Figur 10-3  Ej tillräcklig makadamtjocklek vid bangården i Degerbäcken, 

endast ett tiotal centimeter under slipern. Den vänstra bilden 
vid km 1129+550 och den högra vid km 1128+950.  

10.4 Platsbesök, Myrheden 

Vid det norra brofästet, strax norr om Myrhedens bangård, fanns 
problem med finjordsförorenad makadamballast. Problematiken med 
att brofundamenten står på fastare mark än järnvägsbanken, vilket ger 
styvhetsskillnader, tros orsaka ökade dynamiska belastningar vilket i sin 
tur leder till nedbrytning av järnvägens konstruktionskomponenter. 

Samma metod användes vid åtgärdsarbetet som vid Degerbäcken, se 
avsnitt 10.2. När slipern var frilagd kunde skador på denna konstateras 



Finjordsfläckar i överballast  

78 

även här, se figur 10-4, dock inte i samma omfattning som vid 
Degerbäckens bangård. Vidare togs även i Myrheden ett jordprov av den 
ihoptjälade, finjordsförorenade makadamballasten för att senare tvättas 
av i Luleå tekniska universitets laboratorium, se figur10-5.  

 
Figur 10-4  Skadade betongsliprar vid brofästet norr om Myrhedens 

bangård, km 1033+840. 

 

 

Figur 10-5  Siktade och tvättade jordprover på finjordsförorenad ballast 
tagna under sliper, km 1033+840. 
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10.5 Platsbesök, Storträsk-Träskholm 

Även här gjordes samma åtgärder som vid de två tidigare 
problemdrabbade platserna, se avsnitt 10.2. När vakuumsugen 
avlägsnat den finjordsförorenade makadamballasten konstaterades 
även här för liten makadamtjocklek och i hög grad finjordsförorenad 
makadamballast under sliper, se figur 10-6. 

 
Figur 10-6  Dålig makadamtjocklek till vänster, vid km 1019+600. Till höger 

ses nedbrytning av sliper samt mycket finjordsförorenad 
makadamballast under sliper, km 1019+543. 

 

Vid platsbesöket togs även här ett tjälat jordprov med finjordsförorenad 
makadamballast för att undersöka hur jorden såg ut direkt under 
slipern. Figur 10-7 visar den tjälade jordklumpen och hur materialet såg 
ut efter att ha tvättats och finjorden siktats bort. 

 
Figur 10-7  En tjälad jordklump från km 1018+830 till vänster. Till höger 

den tjälade jordklumpen efter tvättning, med finjordsmaterialet 
som stannade på sikten för silt uppe i högra hörnet. 
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11 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultaten från utförda fält- och 
laboratorieundersökningar vid aktuell provlokal, se kapitel 9. 
Undersökningarna gjordes i syfte att bestämma jordlagerföljden och 
ta upp utvalda jordprover för vidare analys i laboratorium. 

11.1 Allmänt 

Ett av delmålen med föreliggande arbete var att ute i fält bestämma och 
dokumentera järnvägsbankens uppbyggnad för att på så vis möjligen 
kunna avgöra om problematiken med finjordsfläckar beror av 
underliggande finkorniga jordar som silt- och lerjord. Därför har varje 
provtagning fotograferats med digitalkamera som sedan kunnat 
jämföras med den bedömning som gjorts av fältgeoteknikern.  

Utvalda jord- och stenprover har analyserats i laboratorium av MRM 
konsult i Luleå, med de metoder som tas upp i kapitel 7, för att ge 
ytterligare stöd till den utförda bedömningen ute i fält. Resultaten från 
laboratorieundersökningarna redovisas med siktkurva och finjordshalt 
för respektive jordprov och ett protokoll från utförda tester på 
makadamballasten.  

11.2 Resultat av utförda fältundersökningar 

I samband med den geotekniska fältundersökningen gjorde Banverket 
Projekterings fältgeotekniker, med stöd av resultaten från utförd 
viktsondering, en okulär bedömning av jordlagerföljden. Detta 
noterades i ett protokoll och sammanställdes senare till den provtabell 
som återfinnes i tabell 11-1. Resultaten från viktsonderingen kan ses i de 
inmätta tvärsektionerna i bilaga 4. 
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Tabell 11-1 Resultat av utförd fältgeoteknisk undersökning mellan Storträsk 
och Träskholm, Km 1018+795 till 1019+543. 

Sektion/ 

borrhål 

Djup/nivå Benämning Material- 

Typ (1) 

Tjälfarlig- 

Hetsklass (2) 

Provtagning/ 

Anm. 

1018+795 

H 4,0 

0,0-0,2 

0,2-0,4 

0,4-0,8 

Sa 

tm Sa 

st gr sa Si Mn 

2 

2 

3B 

1 

1 

2 

Skr 

1018+795 

spm 

0,0-0,3 

0,3-1,0 

gr si sa Mk 

gr si Sa 

2 

3B 

1 

2 
Skr 

1018+830 

spm 

0,0-0,3 

0,3-1,0 

gr si sa Mk 

gr si SaF 

2 

3B 

1 

2 
Skr 

1018+830 

H 2,0 

0,0-0,2 

0,2-0,7 

Mk 

si SaF 

2 

3B 

1 

2 
Spade 

1018+855 

spm 

0,0-0,2 

0,2-0,4 

0,4-0,6 

0,6-1,0 

Mk 

si gr Sa 

gr si Sa 

gr sa Si 

2 

2 

3B 

3B 

1 

1 

2 

2 

Skr 

1019+000 

spm 

0,0-0,2 

0,2-1,6 

1,6-2,0 

2,0-3,0 

Mk 

SaF 

si SaF 

gr si Sa 

2 

2 

3B 

3B 

1 

1 

2 

2 

Skr 

1019+543 

spm 

0,0-0,3 

0,3-0,6 

0,6-0,8 

gr si sa Mk 

si gr sa 

gr si Sa 

2 

2 

3B 

1 

1 

2 

Skr 

1019+543 

H 7,0 

0,0-0,6 

0,6-1,6 

1,6-1,8 

1,8-2,0 

si Sa 

si Saf 

gr si Sa 

gr sa Si 

3B 

3B 

3B 

3B 

2 

2 

2 

2 

Skr 

1) Enligt Anläggnings AMA 98  

2) Enligt Anläggnings AMA 98 
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11.3 Fotodokumentation 

Den utförda fotodokumentationen redovisas i figur 11-1 – 11-8 i detta 
avsnitt och är uppdelad sektionsvis. 

Sektion km 1018+795 

 
Figur 11-1  Skruvprovtagning vid km 1018+795, spårmitt, djup 0,0-1,0 

meter.  Notera att jordmaterialet övergår till torrt tillstånd vid 
ungefär 0,6-0,7 meters djup, vilket tyder på badkarseffekt. 

 

 

Figur 11-2  Skruvprovtagning vid km 1018+795, höger 4,0 meter, djup 0,0-
1,0 meter, st gr sa Si Mn. 
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Sektion km 1018+830 

 
Figur 11-3  Skruvprovtagning vid km 1018+830, spårmitt, djup 0,0-1,0 

meter, gr si SaF. 

 

 
Figur 11-4  Provtagning med spade vid km 1018+830, höger 2,0 meter, 

djup 0,0-0,7 meter, si SaF. Bankettmaterialet är märkbart 
finjordsförorenat. 
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Sektion km 1018+855 

 
Figur 11-5  Skruvprovtagning vid km 1018+855, spårmitt, djup 0,0-1,0 

meter, från si gr Sa till gr sa Si. 

 

Sektion km 1019+000 

 
Figur 11-6  Skruvprovtagning vid km 1019+000, spårmitt, djup 0,0-1,0 

meter, SaF. Makadamballasttjockleken tunn, 0,2 meter. 
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Sektion km 1019+543 

 
Figur 11-7  Skruvprovtagning vid km 1019+543, spårmitt, djup 0,0-1,0 

meter.  

 

 
Figur 11-8  Skruvprovtagning vid km 1019+543, höger 7,0 meter, djup 

0,0-1,0 meter.  
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11.4 Resultat av utförda laboratorieundersökningar 

I figur 11-9 – 11-17 presenteras resultaten från den, av MRM konsult i 
Luleå, utförda laboratorieundersökningen. 

   

 
Figur 11-9  Siktkurva och kornstorleksfördelning för prov från km 

1018+795, spårmitt, djup 1,0 meter.  
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Figur 11-10  Siktkurva och kornstorleksfördelning för prov från km 
1018+795, höger 2,0 meter (spade), djup 0,3 meter.  
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Figur 11-11  Siktkurva och kornstorleksfördelning för prov från km 
1018+795, höger 2,0 meter (spade), djup 0,3-0,6 meter.  
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Figur 11-12  Siktkurva och kornstorleksfördelning för prov från km 
1018+830, spårmitt, djup 0,3-1,0 meter.  
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Figur 11-13  Siktkurva och kornstorleksfördelning för prov från km 
1018+830, höger 2,0 meter (spade), djup 0,2-0,7 meter.  
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Figur 11-14  Siktkurva och kornstorleksfördelning för prov från km 
1019+000, spårmitt, djup 1,0 meter.  
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Figur 11-15  Siktkurva och kornstorleksfördelning för prov från km 
1019+000, höger 1,0 meter, djup 0,0 meter (finjordsmaterial).  
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Figur 11-16  Siktkurva och kornstorleksfördelning för prov från km 
1019+543, spårmitt, djup 0,6-0,8 meter.  
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Figur 11-17  Protokoll från utförda mekaniska analyser på klass I 

Makadam. Provet avser material från bankett vid km 
1018+810, höger 2,0 meter. 

11.5 Kommentarer 

Den av Banverket Projekterings fältgeotekniker utförda 
jordartsbedömningen stämmer inte fullständig med de analyser som 
gjorts i MRM konsults laboratorium. Skillnaderna är marginella men 
inga av i tabell 11-2 gjorda jämförelser stämmer entydigt. 

Att laboratorieanalysen och fältgeoteknikerns bedömning inte helt 
stämmer överens kan bero på att det utvalda jordprovet inte är 
representativt för den provtagna jordprofilen och att vissa 
kornfraktioner fallit bort. Detta kan även bero av okunnighet eller olika 
synsätt hos berörd personal. 

Det referensprov som togs vid km 1018+855, för att kontrollera en 
intilliggande till synes ej problemdrabbad sektion, bedömdes okulärt av 
fältgeoteknikern innehålla fraktionen silt så högt upp som 20 cm under 
markytan. Jordprovet analyserades inte i laboratorium, avseende 
kornstorleksfördelning, vilket hade varit önskvärt. 
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Det faktum att jordprovet vid km 1018+855 visade i princip samma typ 
av jord i underbyggnaden som den problemdrabbade sektionen vid km 
1018+830 tyder på att speciella förutsättningar råder vid km 1018+830. 
Exempelvis kan den gamla övergången medföra att dräneringen av 
banvallen är dålig vid den aktuella sektionen vilket kan leda till 
vattenansamlingar under spåret som i sin tur påskyndar nedbrytningen 
av makadamballasten.  

 

Tabell 11-2 Jämförelser mellan fältgeoteknikerns jordartsbedömning 
okulärt i fält och siktanalys utförd på laboratorium. 

Sektion 
Bedömning 

i fält 

Laboratorie- 

analys 

1018+795, spm, Djup: 1,0 m gr si Sa Sa 

1018+830, spm, Djup: 0,3-1,0 m gr si SaF si Sa 

1019+000, spm, Djup: 1,0 m SaF si Sa 

1019+543, spm, Djup: 0,6-0,8 m gr si Sa gr Sa 

 

Det makadamprov som togs strax norr om den provtagna sektionen vid 
km 1018+795 och testades i Los Angeles-trumma, enligt metoden 
beskriven i avsnitt 7.2, fick ett Los Angeles-tal på 21,4 viktprocent. 
Banverkets krav på makadamballast klass I är ett Los Angeles-tal på 
max 20,0 viktprocent, vilket betyder att den befintliga 
makadamballasten som ligger utmed aktuell sträcka inte håller måtten 
för Banverkets ställda krav. Makadamprovet har inte analyserats med 
avseende på glimmerhalt, vilket hade varit intressant då makadammen 
baserat på okulär bedömning tycks innehålla höga halter av glimmer. 

På grund av den dåliga makadamkvalitén och i många fall otillräckliga 
makadamtjockleken, kan problematiken med finjordsfläckar komma att 
öka på den aktuella sträckan. Lägg där till ökade axellaster och höjda 
hastigheter så är det sannolikt att problemen kommer att dyka upp i 
ökad takt utefter den provtagna sträckan. 

Den problemdrabbade sträckan bör därför upprustas med ny 
underballast och ny makadamballast till föreskrivna djup. Även diken 
och dräneringar bör ses över på vissa utvalda sträckor, som vid km 
1018+795 och 1018+830.    
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12 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel diskuteras erfarenheter från utförd litteraturstudie, 
inventering och platsbesök. Kapitlet innehåller även en diskussion 
kring erhållna resultat från de genomförda fält- och 
laboratorieförsöken och slutligen presenteras de slutsatser som dragits 
ur detta examensarbete samt förslag till vidare studier. 

12.1 Inledning 

Det huvudsakliga syftet med detta examensarbete var att utreda orsaker 
till uppkomst av finjordsfläckar i överballasten, var finjordsmaterialet 
kan komma ifrån och vad det består av.  

Den teori som Banverkets geotekniker (Norra Banregionen) i 
initialskedet hade, rörande finjordens uppkomst och innehåll, var att 
finjord i form av lera och silt, genom en pumpeffekt, transporterades 
upp från undergrunden och förorenade överballasten. Därför valdes att 
genomföra fältförsök på en problemdrabbad sträcka i norra 
banregionen och jordprover togs för analys i laboratorium. En 
litteraturstudie gjordes också för att få ökad insikt i problematiken med 
finjordsfläckar samt en inventering av existerande problemsträckor 
inom den norra banregionen. 

I följande avsnitt diskuteras erfarenheter från respektive del av arbetet 
och de slutsatser som dragits tas upp. Slutligen ges förslag till åtgärder 
och fortsatta studier. 

12.2 Litteraturstudie 

I litteraturstudien valdes att studera en järnvägs konstruktionsdelar och 
funktion, laster som påverkar järnvägen samt påverkan på 
järnvägsbanans komponenter. 
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Ur litteraturstudien framgår vikten av att järnvägsbanan utformas enligt 
uppsatta normer och krav för att på så vis få en hållbar konstruktion 
som kan behålla sina egenskaper under en lång tid. Därför gäller det att 
konstruktionsmaterial som makadamballast håller högsta kvalitet 
avseende hållfasthet och beständighet men också att föreskrivna mått 
efterföljs vid uppförandet av järnvägsbanan. 

Vidare fastslås vikten av ett bra underballastmaterial i järnvägsbanan. 
För att undvika finjordsförorening av makadamballasten underifrån bör 
en välgraderad sandig, grusig underballast användas som hindrar 
finjorden från att vandra upp till makadamballasten. 

En korrekt utförd dränering som säkerställer att vattennivån inte står 
högt upp i järnvägsbanans konstruktionslager är väldigt viktig. 
Förekomsten av vatten i järnvägsbanan anses accelerera nedbrytningen 
av järnvägsbanans komponenter och vara orsaken till att problematiken 
med finjordsfläckar i överballasten överhuvudtaget existerar. 

Litteraturstudien visar även hur ökade hastigheter och axellaster 
påverkar nedbrytningen av järnvägsbanans konstruktionsmaterial 
negativt. Det framgår även att hastigheten har större betydelse än 
axellasten för att generera de dynamiska tillskottslasterna som 
uppkommer vid ojämnheter på räl, hjul eller järnvägsbanans styvhet. 

I utländsk litteratur lyfts fem primära företeelser fram som orsaker till 
finjordsförorenad makadamballast.  Dessa är nedbrytning av ballast, 
infiltration från ytan, nedbrytning av sliper, infiltration från 
underliggande granulära lager samt infiltration från 
undergrund/lerpumpning. Nedbrytningen av ballast har visats oftast 
vara den största källan till finjordsföroreningen följt av infiltration från 
underliggande granulära lager. Dessa typer av företeelser förekommer 
var för sig men oftast i kombinationer och beroende av varandra.  

Innan åtgärdsarbeten genomförs bör en platsspecifik undersökning 
göras för att hitta rätt åtgärd och för att inte göra felaktiga antaganden. 
Exempelvis är ett vanligt antagande att finjorden kommer underifrån, 
från undergrunden. Om så inte är fallet är en geotextil ingen bra lösning 
till problemet eftersom dess syfte i detta fallet, att hindra uppåtvandring 
av jordpartiklar, inte uppfylls. 
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Sammanfattningsvis kan följande slutsatser dras ur litteraturstudien: 

• Utformningen av järnvägsbanan skall göras enligt gällande 
föreskrifter (makadamtjocklek, makadamkvalitet, dränering 
m.m.). 

• Kvalitetskraven på de olika konstruktionsmaterialen såsom 
makadamballast och underballast skall ställas högt, enligt 
Banverkets standard. 

• Ökade hastigheter och axellaster kan resultera i lokalt växande 
dynamiska lasttillskott vilka leder till ökad nedbrytning av 
konstruktionsmaterial och slitage på järnvägsbanan. Hastigheten 
har större betydelse än axellasten på den dynamiska 
tillskottslastens storlek. 

• Ojämnheter på räl och hjul, exempelvis slaghjul, kan orsaka lokala 
dynamiska lasttillskott mellan 50-300 %. 

• Fem primära orsaker till finjordsförorenad makadamballast 
förekommer , nämligen 

1. nedbrytning av ballast, 

2. infiltration från ytan, 

3. nedbrytning av sliper, 

4. infiltration från underliggande granulära lager samt 

5. infiltration från undergrund/lerpumpning. 

• En omfattande platsspecifik geoteknisk undersökning bör utföras 
vid respektive sträcka där problem med finjordsfläckar existerar 
för att hitta en lämplig åtgärd till problemet. 

12.3 Inventering 

Inventeringen som utförts kan delas upp i två delar, nämligen en 
sammanställning av utförda spårriktningsåtgärder i BIS samt kontakter 
med banförvaltare. Den förstnämnda delen har inte gett några entydiga 
svar och någon större vikt bör inte läggas vid denna del då 
spårriktningar i många fall beror av andra orsaker än finjordsförorenad 
ballast. Dessutom tros inrapporteringen till BIS vara bristfällig så att 
många gömda problem kan existera. De rödflaggade sträckorna från 
sammanställningen kan dock ges beaktande i det fall en omfattande och 
grundläggande inventering skulle komma till stånd inom regionen. 
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Utifrån de kontakter som tagits med banförvaltare konstateras en 
skiftande problematiksituation inom den norra banregionen. Hårdast 
drabbad tycks stambanan vara men även där förekommer variationer 
mellan bandelarna. Problematiken med finjordsförorenad 
makadamballast koncentreras, enligt kontakter med banförvaltarna, till 
bandel 124, 129 och 130. Om detta beror på att banförvaltarna vid dessa 
bandelar är mer uppmärksamma på problemet än andra banförvaltare 
är dock oklart. Vidare konstateras utifrån kontakter med banförvaltare 
att finjordsfläckar ofta förekommer vid isolskarvar. 

Det konstateras att Malmbanan inte har några större problem vilket kan 
förklaras med de omfattande upprustningar av järnvägsbanan som 
utförts. Enligt Wallström (2005) är makadamkvalitén dessutom bättre 
där än på många sträckor efter Stambanan och inventeringar av 
makadamtjockleken på Malmbanan visar att stora delar följer 
föreskrivna dimensioner. Något som de, i detta arbete, undersökta delar 
av Stambanan inte gör. En annan aspekt är den relativt låga hastighet 
som malmtågen trafikerar Malmbanan med. Som tidigare konstaterats 
beror de dynamiska lasttillskotten i större grad av hastigheten än 
axellasten. 

Sammanfattningsvis har följande slutsatser dragits: 

• Stambanans bandelar är de hårdast drabbade i regionen. 

• Bandel 124, 129 och 130 är värst drabbade, baserat på information 
från banförvaltarna. 

• Problematiken med finjordsfläckar existerar företrädesvis i 
anknytning till isolskarvar. 

• Problematiken med finjordsfläckar identifieras vanligen genom 
återkommande akuta spårlägesfel. 

• Identifiering av problemdrabbade ställen, avseende finjordsfläckar 
i överballasten, med hjälp av BIS och inrapporterade 
spårriktningsarbeten anses inte vara en lämplig metod. Dock kan 
den utförda sammanställningen från BIS utgöra en grund för en 
mer omfattande inventering inom den norra banregionen. 

12.4 Fält- och laboratorieundersökningar  

Det kan konstateras att den fältgeotekniska undersökningen och 
laboratorieanalyserna inte stämmer helt överens. Inget av jordproven 
har klassificerats likadant om man jämför de båda bedömningarna, se 
tabell 11-2. Skillnaderna är emellertid inte stora och i vissa fall skiljer 
det bara på en fraktion, dock är den aktuella fraktionen silt vilket är 
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viktigt att konstatera. Resultaten från den utförda fält- och 
laboratorieundersökningen visar på siltinnehåll i järnvägs-
underbyggnaden. Det är dock oklart i vilken omfattning och om 
siltfraktionen pumpats upp till ytan och direkt orsakat 
finjordsföroreningen av makadamballasten. Klart är emellertid att den 
finkorniga jorden försämrat spårets dränering nedåt vilket i samband 
med finjordsförorenade banketter resulterat i en vattenmättad 
järnvägsöverbyggnad, en så kallad ”badkarseffekt”, vid km 1018+795 
och 1018+830.  

Enligt den geotekniska fältundersökningen är makadamtjockleken 
otillräcklig vid samtliga provtagna sektioner. Tjockleken varierar mellan 
0,2-0,3 meter vilket är betydligt mindre än föreskrivna mått. Det 
konstateras i litteraturstudien att makadamballastens tjocklek påverkar 
lagrets egenskaper så som lastspridningsförmåga till underliggande 
konstruktionselement samt spårets elasticitet. Otillräcklig 
makadamtjocklek leder till en ökad nedbrytning av 
makadamballastkornen och ett större slitage på järnvägsbanan i helhet. 

Resultaten från de mekaniska försöken visar på dålig makadamkvalitet 
och håller inte för Banverkets krav på Los Angeles-tal. Okulärt bedöms 
materialet innehålla riktligt med glimmermineralet biotit. Den exakta 
halten glimmer är inte bestämd. Glimmer återfanns också i 
finjorsdfläckarna uppe vid ytan på en provtagen sektion varpå 
kornfördelningsanalys även utförts på detta jordmaterial, se figur 11-15. 
Resultaten från denna analys visar på en grusig sand vilken i vanliga fall 
skall vara tillräckligt permeabel för att tillåta dränering av vatten. Enligt 
Miskovsky (1995) har glimmer en egenskap att hålla kvar vatten genom 
kapillära krafter vilket kan förklara att vatten inte dränerar ur 
finjordsfläckarna så snabbt. Vid platsbesök på en problemdrabbad 
sträcka uppmärksammandes att de finkorniga finjordsfläckarna hade en 
hård och fast struktur vid sparsam nederbörd och ingen nyligen 
passerad tågtrafik. Däremot liknade materialet en lervälling i 
vattenmättat och vibrerat tillstånd, direkt efter tågpassage. 

Skador på sliprar har också observerats vid platsbesök. Dessa skador 
antas vara av mekanisk karaktär, det vill säga orsakade av 
stoppningsmaskiner i samband med spårriktningsarbeten. Vidare antas 
nedbrytningen av slipern öka i takt med att fler och fler spårriktningar 
utförs på sträckan. Betongfragmenten som slås lös från slipern krossas 
ned och bildar tillsammans med vatten en sörja som förvärrar 
nedbrytningen av slipern.  



Finjordsfläckar i överballast  

102 

Vid de problemdrabbade sträckorna som undersökts i detta 
examensarbete kunde tre av de fem processerna som, enligt Selig och 
Waters (1994) och den utförda litteraturstudien, orsakar 
finjordsförorening av överballasten konstateras. Det rör sig om 
nedbrytning av makadamballast, nedbrytning av sliprar och infiltration 
från ytan. Därtill misstänks ytterligare en process, nämligen infiltration 
från undergrunden (lerpumpning), men detta har inte lyckats att bevisa. 
Dessa processer kan förekomma var för sig men oftast i kombinationer 
av varandra vilket tycks vara fallet vid de undersökta sträckorna. 
Exempelvis kan nedbruten makadamballast i kombination med 
nederbörd orsaka en lervälling som verkar aggressivt på slipern och 
urholkar denna.  

Huvudorsaken till finjordsfläckar i överballasten är emellertid 
förekomsten av vatten i spåret. Är järnvägen korrekt dränerad med 
tillräckligt djupa diken och renade banketter skulle problemen i de 
flesta fall inte existera. 

Slutsatser dragna ur fält- och laboratorieundersökningarna kan 
sammanfattas enligt följande: 

• Järnvägsbanken, där den geotekniska fältundersökningen utförts, 
består vid samtliga provtagna sektioner av jordmassor 
innehållande fraktionen silt i terrassen. Det antas att siltfraktionen 
transporteras upp till makadamballasten och finjordsförorenar 
denna. 

• I samband med finjordsförorenade banketter och fraktionen silt 
förekommande på hela det provtagna djupet, det vill säga i 
terrassen, underballasten och makadamballasten vid km 
1018+795, kan inte vatten dränera ut och en såkallad ballastlåda 
har bildats.  

• Makadamtjockleken ligger mellan 0,2-0,3 meter vilket är betydligt 
mindre än föreskrivna mått. Den bristfälliga makadamtjockleken 
tros orsaka nedbrytning och finjordsförorening av ballasten då 
belastningen på de underliggande konstruktionsmaterialen blir för 
stor vilket leder till nedbrytning av dessa. 

• Makadamballastkvalitén på den undersökta sträckan är mycket 
dålig och håller inte Banverkets krav. Glimmerinnehåll har även 
noterats vilket gör makadamballasten porös och icke tålig mot 
nedbrytning. 

• Betongsliprar har på vissa ställen skador vilka ser ut att vara 
orsakade av understoppningsverktyg. 
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• Dräneringen av järnvägsbanan är från km 1018+795 till 1018+830 
otillräcklig och dikesdjupen bör ses över. Dessutom bör 
övergången vid 1018+830 tas bort eller göras om så att 
järnvägsbanken tillåts bättre dräneringsmöjligheter. 

 

12.5 Slutsatser 

Här sammanfattas de viktigaste slutsatser som dragits i detta 
examensarbete. 

• Baserat på litteraturstudien, inventeringsarbetet och 
fältundersökningen har fem processer som kan orsaka 
finjordsförorenad makadamballast identifierats, nämligen 

- nedbrytning av ballastmaterial, 

- infiltration från underliggande granulära lager, 

- infiltration från ytan, 

- infiltration från undergrund/lerpumpning samt 

- nedbrytning av sliper. 

• Enligt litteraturstudien kan nedbrytning av konstruktionsmaterial 
i järnvägsbanan, exempelvis makadamballast, orsakas av 

- ej tillräcklig makadamtjocklek, 

- dålig makadamkvalitet, 

- understoppningsverktyg, 

- ojämnheter på räl, hjul och järnvägsbanans styvhet som 
kan ge lokala dynamiska lasttillskott på upp mot 300 %, 

- höjda axellaster och framförallt ökade hastigheter ger 
ökade dynamiska lasttillskottslaster vilket ökar 
nedbrytningen och slitaget på järnvägsbanan samt 

- otillräcklig dränering och vattenmättad järnvägsbana 
bidrar till ökad nedbrytning av konstruktionsmaterialen. 
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• Från inventeringen av problemdrabbade sträckor i norra 
banregionen, avseende finjordsfläckar i överballasten, kan följande 
konstateras 

- stambanans bandelar är de hårdast drabbade i regionen, 

- av de undersökta bandelarna har bandel 124, 129 och 130 
de största problemen, 

- problematiken med finjordsfläckar identifieras vanligen 
genom återkommande akuta spårlägesfel, 

- problematiken med finjordsfläckar existerar företrädesvis 
i anknytning till isolskarvar. 

• En omfattande platsspecifik geoteknisk undersökning bör utföras 
vid respektive sträcka där finjordsfläckar identifierats för att hitta 
en lämplig åtgärd till problemet. 

• Järnvägsbanken, där den geotekniska fältundersökningen har 
utförts, innehåller fraktionen silt i terrassen. Sannolikt är att 
siltfraktionen transporteras upp till makadamballasten och 
finjordsförorenar denna.  

12.6 Förslag till åtgärder 

Då problematiken med finjordsförorenad ballast kan bero på flera olika 
processer som verkar på järnvägsbanan bör först och främst en grundlig 
platsspecifik undersökning genomföras för att på så vis hitta rätt 
åtgärdsmetod. En matris som kan användas som ett slags 
besiktningsverktyg har upprättats i detta arbete vilken kan ses i bilaga 5.  

En primär åtgärd är att byta ut den finjordsförorenade 
makadamballasten mot nytt eller alternativt renat material. Emellertid 
bör makadamkvalitén ses över innan makadamballasten renas och 
återförs till spåret. Om lågkvalitativt material återförs riskerar 
problematiken med finjordsfläckar återkomma inom kort då 
makadamballasten bryts ned vilket i sådant fall gör hela 
ballastreningsprocessen bortkastad. 

I de fall den platsspecifika undersökningen visar att makadamballasten 
och underballasten inte håller de ställda kraven avseende hållfasthet, 
nednötning och gradering bör en urgrävning göras till föreskrivna djup. 
Därefter återfylls med godkänt material och det packas enligt gällande 
föreskrifter. Vid undersökningen bör även dräneringen av 
järnvägsbanan granskas och åtgärdas då det anses vara nödvändigt. 
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Om finjordsföroreningen beror av lerpumpning från undergrunden, se 
avsnitt 4.4.2, bör orsaken till problematiken först och främst åtgärdas. 
För att göra detta måste transporten av finpartiklar till 
makadamballasten förhindras. Om denna barriär utgörs av geotextil 
riskeras att lerpartiklarna vandrar igenom duken och att problemet 
kvarstår. Dessutom kan ett grovt bergkrossmaterial punktera 
geotextilen och finjorden får fortsatt möjlighet att vandra uppåt. Istället 
bör en välgraderad sandig, grusig underballast läggas ut kombinerat 
med en öppen dränering för att få bukt på problemet. Därefter placeras 
ren makadamballast ut och packas. 

Om finjordsförorening förekommer i anknytning till en isolskarv kan 
åtgärder med extra långa träsliprar på varsin sida om skarven, se avsnitt 
8.1.2, vara en bra och billig lösning. 

12.7 Förslag till fortsatta studier 

För att skapa en bättre bild av problemutbredningen av finjordsfläckar 
inom den norra banregionen bör en mer omfattande inventering göras. 
Förslagsvis genom att färdas efter de olika bandelarna och notera exakta 
kilometerhänvisningar samt dokumentera rådande förutsättningar vid 
respektive problemsträcka. Fler geotekniska undersökningar bör även 
utföras vid dessa sträckor för att få mer kunskap om vad som orsakar 
finjordsföroreningen. Som underlag för en kommande studie kan 
sammanställningen som gjorts i detta arbete användas och de 
potentiella problemsträckor som tagits upp ges extra uppmärksamhet. 

En inventering och komplettering av makadamballasttjockleken efter 
stambanan bör även göras, exempelvis med hjälp av 
makadamprovtagare eller med nyare teknik som markgeoradar. 

En teori som kommit fram under arbetets gång är hur till vida en 
gummiplatta, fäst under slipern, skulle ge större kontaktyta mellan 
sliper och makadamballastmaterialet. En sådan konstruktion tros 
minska belastningarna på de enskilda ballastkornen och öka spårets 
elasticitet. En utvärdering av de eventuellt existerande lösningarna 
inom detta område bör göras dels tekniskt och dels ekonomiskt då en 
sådan lösning sannolikt kan resultera i mindre nedbrytning av 
ballastmaterial och sliper. 

Vidare bör en mer omfattande studie utföras avseende axellastens och 
hastighetens betydelse för nedbrytningen av järnvägens 
konstruktionsmaterial. 
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Bilaga 1 sida 1(2)  

 

Hej! 
 
Jag som skriver till Er heter Martin Sundvall och gör mitt examensarbete, som är en 
obligatorisk del i min utbildning vid Luleå Tekniska Universitet, på Banverket i Luleå. 
 
Jag är medveten om att Torgny vid tidigare tillfälle har varit på Er och frågat om Ni har 
några problem med ”skvättställen” (skvättfläckar/skvättskarvar) eller andra ställen med 
vattenproblem efter Era bandelar. Men jag tänkte ändå få vara på Er igen och komma 
med några frågor som skulle underlätta för mig om ni ville svara på. 
 
Vad jag skulle vilja veta för att kunna göra en vettig inventering och få mer vetskap om 
problemet kring detta fenomen är: 
 
- Var på Er bandel uppenbarar sig dessa ”skvättställen”? Dvs. finns det speciellt 

drabbade sträckor och var är dessa lokaliserade (km+m)? 
 
- Hur ser omgivningen ut kring problemdrabbade områden? Finns någon vetskap 

om jordlagerföljd?  
 
- Är det några speciella förutsättningar som råder vid dessa sträckor? Så som 

vattensjuk mark, dålig avrinning, dåliga diken, ballast-/bankettrensat m.m?  
 
- Vad för typ av problem är det som uppstår vid dessa ”skvättställen”? Sättningar, 

uppfrysningar, dålig bärighet (eventuella fartnedsättningar) m.m? 
 
- Har Ni och i sådant fall, hur har Ni åtgärdat skvätt-problemen? Blir det omfattande 

åtgärder (beror kanske från fall till fall?). Blir åtgärderna bra och fungerar dessa 
eller måste ni dit igen och åtgärda efter ett tag? 

 
- Innebär åtgärderna av skvätt-problemen stora kostnader? 
 
- Resulterar skvätt-problemen i förseningar och klagomål från trafikerande 

entreprenörer pga. fartnedsättningar m.m?  
 
Det kan hända att Torgny ställt liknande frågor tidigare? Dessa frågor är som sagt till 
för att göra en inventering av problemet och få en bild av var problemen finns så jag 
ber Er ta lite tid och svara på dessa så snart som möjligt! 
 
Rolf G, Tommy N och John A har redan svarat på Torgnys förfrågan som jag delgivits 
så Ni behöver inte ta notis av detta mail! 
 
 
 
Med vänlig hälsning! 
 
Martin Sundvall
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Bäste Banförvaltare! 

 
 
Vilka bandelar har problem med skvättställen? 

Blir det sättningar? 

Blir det uppfrysningar? 

Finns det lägesuppgifter (km+m)? 

Är skvätteriet ett ökande problem? 

Hur och hur ofta åtgärdar Ni skvättningen? 

 
 
O.s.a. med vänlig hälsning från Torgny Nilsson! 
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Banförvaltare John Andersson 

 

Vilka bandelar har problem med skvättställen?  Samtliga enligt min 
uppfattning. 

Blir det sättningar?  Ja. 

Blir det uppfrysningar? Inte alltid, kanske i 30 % av fallen. 

Finns det lägesuppgifter (km+m)? Inte så bra men de flesta kommer i 
isolskarvslägen. (Hamnar oftast som lägesbeskriven bes.anm.) 

Är skvätteriet ett ökande problem? Har varit ganska lika sedan ett 
antal år tillbaka, ca: 5-7 nya /år på Bdl.130 tex. 

Hur och hur ofta åtgärdar Ni skvättningen? Urgrävning till 30 cm. 
under sliper och fiberduk klass 2+ ballastbyte ut till 4 m. bredd + ev. 
utdränage. (Ekonomin tillåter inte mer än 2-4 skvättställen /år om ej 
riktade medel avsättes, priset ligger på ca: 25 kkr/st.) 
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Banförvaltare Tommy Nygren 

 
Hej! 

För min del, med pågående upprustning av Bdl 126 gäller "nya 
förutsättningar" så jag påstår att det tillsvidare inte finns problem med 
skvättskarv för Bdl 126. Problemen identifieras genom återkommande 
Akutspårriktning. Detta hamnar sedan som åtgärd i antingen byggmöte 
eller partneringmöte. Gamla Bo Uå har genomfört en hel del riktade 
insatser med ex ballastsugning och återballastering bl a på Bdl 130. 
Uppgifter på sektioner finns säkert i vårt beställningsarkiv. 
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Banförvaltare Rolf Granberg 

 

Hejsan! 

Jag skall lite snabbt försöka svara dig på frågeställningarna nedan. 
Skriver kommentarer med röd text efter resp. fråga. 

För övrigt finns en hel del material och info i BESSY 
besiktningsanmärkningar samt naturligtvis i direktkontakter med resp. 
besiktningsman på sträckorna. Sitter inte själv med 100 % koll på alla 
spårmetrar för respektive bandel, även om det vore önskvärt !  

Jag kan också säga att i vår partnering samverkan i basentreprenaden 
så arbetar vi (i takt med vad ekonomin tillåter) en hel del med att göra 
förbättringsåtgärder på sådana här problemställen. Dock finns risk att 
själva grundproblemet kanske inte åtgärdas utan enbart de synbara 
problemen. Det är naturligtvis också en ekonomisk fråga. 

Vilka bandelar har problem med skvättställen? Att säga att bandelarna 
har problem är väl att ta till överord, men det förekommer 
företrädesvis på bdl 129 Msl-Vns. Har förekommit och förekommer 
framför allt vid isolskarvar, men finns även på vissa andra ställen. 

Blir det sättningar? Vad jag har hört och kan komma ihåg så är det 
främst sättningar. 

Blir det uppfrysningar? Se svar ovan. 

Finns det lägesuppgifter (km+m)? Ja, men kan inte säga att det finns 
på alla.  

Är skvätteriet ett ökande problem? Svårt att svara på, men det känns 
som att det har ökat! 

Hur och hur ofta åtgärdar Ni skvättningen? Vi har på rätt många 
ställen i samband med byte av isolerskarvar till 6-håls även sugit bort 
förorenad makadam och ersatt med fräsch sådan. På vissa ställen har 
diken och dräneringar förbättrats. Ex.vis har vi under 2004 bytt 
makadam i växel 6 i Norrfors (skvätte vid korsningsparti) samt på 
huvudtågvägen i Norrfors (skvätte vid och under viadukten).  
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Banförvaltare Åke Lehto 

 

Hej! 

På Sikträsk bangård km 1323+185, spår 2, har vi problem med ett 
"skvättställe". Enligt den utredning som utförts av WSP har 
konstaterats att problemet orsakas av dålig avrinning av 
stationsområdet. Under ett antal år har vi fått sättningar som åtgärdats 
av spårriktare. Vintertid har stället kilats eller så har vi fått sätta ner 
hastigheten. Eftersom nedsättningssträckan varit så kort så har detta 
inte påverkat tågföringen punktlighetsmässigt. Hittills under detta år, 
2004, har vi ej haft problem på nämnda ställe. En kostnadskalkyl är 
framtagen för åtgärdande av problemet. Kostnaden beräknas hamna på 
ca 400.000 kr och i dagsläget finns inte pengar inom vår budgetram för 
att klara detta. Detta var lite kort om mitt skvättställe eller vad vi ska 
kalla det. Hör gärna av dig om du vill veta något mer så ska jag hjälpa 
dig om jag kan tillföra något ytterligare. 
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Banförvaltare Sune Johansson 

 
Hej! 

Jag föreslår att du talar med Jonas eller Torgny eftersom dom säkert 
tagit del av den geotekniska undersökningen som inte jag tagit del av. 

Några korta svar på ditt mail: 

1. Skvättställen uppkommer ofta i samband med isolerskarvar 
eftersom där är en försvagning i rälen som ger en utökad 
pumpeffekt. Dessa ställen åtgärdas underhand då skarvjärnen 
brister och man får återkommande spårlägesfel. 

2. Omgivningen kan variera men ofta vid passage över myrmark. 

3. Kan även vara där avrinningen är bristfällig eller underballasten är 
av tvivelaktig, problemen är ofta kopplade mot nederbörd mängder 
mm. 

4. Återkommande sättningar som uppkommer med kortare och kortare 
tidsintervall samt även på fler och fler ställen i spåret. 

5. Åtgärderna blir omfattande eftersom erfoderlig tid måste ordnas och 
resurser för grävning ballasttransporter och spårriktning erfordras. 
Kostnaderna blir stora. 

 Om åtgärderna blir bara eller ej kan bero på att området med 
problem ej är kartlagt fullt ut så att nya ställen uppkommer i 
närheten av de som åtgärdas. 

6. Kostnaderna och olägenheterna är mycket stora även om man 
endast åtgärdar symtomen. 

7. Resulterar i både klagomål och förseningar, men det som är 
allvarligast är att det är en mycket stor säkerhetsrisk och kan ge 
upphov till omfattande urspårningar då platserna är känsliga för 
nederbörd i mer eller mindre omfattning. Är svårt att övervaka. 
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Banförvaltare Per-Erik Kenttä 

 

Hej Martin! 

Liknande problem finns ej på bandel 111, Kiruna-Riksgränsen. 
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Bdl Pl/str spår Bdl   kmtal till spm Objekt Kommentar 
111 Kå-Låk  111 1529+820 111 1529+870 50 2003-10   
  Kå-Låk  111 1529+820 111 1529+950 130 2002-07   
111 Låk-Vj  111 1532+220 111 1532+660 440 2003-10   
  Låk-Vj  111 1532+260 111 1532+600 340 2001-06   
113 Stk flera 113 1323+545 113 1323+599 82,5 2001-06 Trolig växel  
  Stk 2 113 1323+545 113 1323+599 54 2003-10   
113 Lin-Håk  113 1342+500 113 1342+700 200 2003-10   
  Lin-Håk  113 1342+500 113 1342+700 200 2001-06   
113 Håk 1 113 1346+138 113 1346+217 79 2002-10 Trolig växel  
  Håk flera 113 1346+138 113 1346+217 71 2001-06   
113 Har 2 113 1357+798 113 1357+842 44 2002-10 Trolig växel 
  Har flera 113 1357+798 113 1357+842 69,8 2001-06   
113 Har flera 113 1357+861 113 1357+905 70 2001-06 Trolig växel 
  Har 2 113 1357+861 113 1357+905 44 2003-10   
  Har 2 113 1357+861 113 1357+905 44 2002-10   
118 Grs 1 118 1175+581 118 1175+615 34 2003-10   
  Grs 1 118 1175+581 118 1175+615 34 2002-10   
118 Grs 1 118 1176+342 118 1176+375 33 2003-10   
  Grs 1 118 1176+342 118 1176+375 33 2002-10   
118 Stä 1 118 1183+673 118 1183+706 33 2003-10   
  Stä 1 118 1183+673 118 1183+706 33 2002-10   
118 Nb 1 118 1215+775 118 1215+808 33 2003-10   
  Nb 1 118 1215+775 118 1215+808 33 2002-10   
118 Nb-Mk  118 1217+150 118 1217+350 200 2002-10   
  Nb-Mk  118 1217+150 118 1217+350 200 2001-06   
118 Nb-Mk  118 1221+630 118 1221+645 15 2003-10   
  Nb-Mk  118 1221+640 118 1221+665 25 2002-10   
118 Mk 1 118 1231+318 118 1231+347 29 2003-10   
  Mk 1 118 1231+318 118 1231+347 29 2002-10   
118 Mk-Pc  118 1236+500 118 1236+740 240 2002-10   
  Mk-Pc  118 1236+500 118 1237+725 1233,9 2001-06   
118 Mk-Pc  118 1241+150 118 1241+475 325 2001-06   
  Mk-Pc 1 118 1241+150 118 1242+500 1345 2002-10   
118 Pc 1 118 1242+500 118 1242+555 55 2003-10   
  Pc 1 118 1242+500 118 1242+555 55 2002-10   
118 Pc 1 118 1243+422 118 1243+476 54 2003-10   
  Pc 1 118 1243+422 118 1243+476 54 2002-10   
118 Kva 1 118 1252+218 118 1252+258 40 2003-10   
  Kva 1 118 1252+218 118 1252+258 40 2002-10   
118 Ntv 1 118 1264+752 118 1264+785 33 2003-10   
  Ntv 1 118 1264+752 118 1264+785 33 2002-10   





Bilaga 3 sida 2(6)  

 

Bdl Pl/str spår Bdl   kmtal Till spm Objekt Kommentar 
118 Nrt 1 118 1281+943 118 1281+979 36 2003-10   
 Nrt 1 118 1281+943 118 1281+979 36 2002-10   
118 Nrt-Rps  118 1289+500 118 1289+600 100 2002-10   
 Nrt-Rps  118 1289+500 118 1289+600 100 2003-10   
118 Rps 2 118 1292+042 118 1292+075 33 2003-10 Trolig växel  
 Rps flera 118 1292+042 118 1292+075 33 2002-10   
118 Rps 2 118 1292+786 118 1292+819 33 2003-10 Trolig växel 
 Rps 2 118 1292+786 118 1292+819 33 2002-10   
118 Rps-Hrt  118 1298+000 118 1298+100 100 2002-10   
 Rps-Hrt  118 1298+000 118 1298+225 225 2001-06   
118 Hrt 1 118 1299+284 118 1299+324 40 2003-10   
 Hrt 1 118 1299+284 118 1299+324 40 2002-10   
118 Hrt 1 118 1299+985 118 1300+010 33 2003-10   
 Hrt 1 118 1299+985 118 1300+010 33 2002-10   
118 Hrt-Gv  118 1309+500 118 1309+650 150 2001-06   
 Hrt-Gv  118 1309+500 118 1309+750 250 2002-10   
119 Bdn-Svt  119 1147+900 119 1148+200 300,1 2000-01   
 Bdn-Svt  119 1147+900 119 1148+200 300,1 2000-10   
 Bdn-Svt  119 1148+100 119 1148+250 150 1999-01   
119 Bdn-Svt  119 1148+900 119 1150+400 1499,9 2000-01   
 Bdn-Svt  119 1148+900 119 1150+400 1499,9 2000-10   
119 Svt 1 119 1152+400 119 1152+700 300 1999-01   
 Svt 1 119 1152+400 119 1152+700 300 1999-01   
 Svt 1 119 1152+400 119 1152+700 300 2000-01   
119 Gst 2 119 1170+350 119 1170+550 200 1999-01   
 Gst 2 119 1170+350 119 1170+550 200 1999-01   
 Gst 2 119 1170+350 119 1170+900 550 2000-01   
124 Krb 1 124   981+100 124   982+050 948,8 2000-09   
 Krb 1 124   981+100 124   982+050 948,8 2000-09   
 Krb 1 124   981+131 124   981+164 33 2003-09   
124 Krb 1 124   981+981 124   982+015 33 2000-08   
 Krb 1 124   981+981 124   982+015 32,8 2003-09   
124 Jrn 2 124 1000+876 124 1000+905 29 2000-08   
 Jrn 2 124 1000+876 124 1000+905 29 2003-09   
124 Jrn 2 124 1000+979 124 1001+012 33 2000-08   
 Jrn 2 124 1000+979 124 1001+012 32,9 2003-09   
 Jrn 2 124 1001+988 124 1002+102 111,3 2000-08   
 Jrn 2 124 1001+988 124 1002+102 111,3 2003-09   
124 Sto-Thm  124 1018+300 124 1018+410 110 2003-10   
 Sto-Thm  124 1018+300 124 1020+000 1697,4 1999-01 skvättfläckar  
 Sto-Thm  124 1018+340 124 1018+355 15 200406 förekommer  





Bilaga 3 sida 3(6)  

 

Bdl Pl/str spår Bdl   kmtal Till spm Objekt Kommentar 
124 Thm-Mhn  124 1028+380 124 1028+385 5 200406   
  Thm-Mhn  124 1028+400 124 1030+000 1579,5 2000-01   
  Thm-Mhn  124 1028+420 124 1028+520 100 1999-01   
124 Sbi-Klr  124 1057+600 124 1057+625 25 1999-01   
  Sbi-Klr  124 1057+620 124 1057+635 15 2000-01   
  Sbi-Klr  124 1057+620 124 1057+640 20 2000-10   
124 Klr-Sts  124 1068+780 124 1068+790 10 2000-10   
  Klr-Sts  124 1068+800 124 1070+050 1247,6 1999-01   
124 Sts 1 124 1075+023 124 1075+077 54 2000-08   
  Sts 1 124 1075+040 124 1075+055 15 1999-01   
124 Äy-Lrg  124 1099+600 124 1101+900 2296,9 1999-01   
  Äy-Lrg  124 1099+600 124 1102+500 2895,5 2000-09   
124 Äy-Lrg  124 1103+100 124 1104+500 1399,3 1999-01   
  Äy-Lrg  124 1103+100 124 1104+500 1399,3 2000-09   
124 Dbn-Ht 2 124 1132+900 124 1135+200 2297,2 2000-01   
  Dbn-Ht 2 124 1132+900 124 1135+200 2297,2 2000-10   
124 Ht 2 124 1135+977 124 1136+007 30 2000-01   
  Ht 2 124 1135+990 124 1136+000 25,4 1999-01   
124 Ht-Bds 2 124 1136+000 124 1136+500 500 2000-01 Eventuell 
  Ht-Bds 2 124 1136+000 124 1136+500 500 2000-10 växel? 
  Ht 2 124 1136+050 124 1136+200 150 1999-01   
124 Ht-Bds  124 1138+900 124 1139+340 439,6 2000-09   
  Ht-Bds  124 1138+900 124 1139+700 799,6 2000-10   
129 Ge flera 129   740+734 129   740+767 49,9 2000-01 Trolig växel  
  Ge 1 129   740+734 129   740+767 49 2001-06   
  Ge 1 129   740+734 129   740+767 49 2001-06   
129 Lmn 2 129   772+668 129   772+707 39 2003-10 Eventuell 
  Lmn flera 129   772+668 129   772+707 60,6 2000-01 växel? 
  Lmn flera 129   772+669 129   772+702 49 2001-06   
129 Lnv flera 129   777+400 129   777+434 50,6 2000-01   
  Lnv 2 129   777+400 129   777+434 51 2001-06   
129 Lnv flera 129   778+254 129   778+289 49,6 2000-01   
  Lnv 2 129   778+254 129   778+289 49 2001-06   
129 Nrs flera 129   799+786 129   799+840 81,1 2000-01   
  Nrs flera 129   799+786 129   799+840 81 2001-06   
129 Nrs flera 129   800+675 129   800+708 49,6 2000-01 Eventuell 
  Nrs 3 129   800+675 129   800+708 33 2003-10 växel? 
  Nrs flera 129   800+675 129   800+708 49,9 2001-06   
129 Brs flera 129   810+500 129   810+533 49,6 2000-01   
  Brs flera 129   810+500 129   810+533 49 2001-06   
129 Hbä 1 129   827+489 129   827+522 49 2001-06   
  Hbä flera 129   827+489 129   827+522 49,8 2000-01   





Bilaga 3 sida 4(6)  

 

Bdl Pl/str spår Bdl   kmtal Till spm Objekt Kommentar 
129 Hbä flera 129  828+337 129  828+370 49,6 2000-01 Eventuell 
  Hbä 1 129  828+337 129  828+370 33 2003-10 växel? 
  Hbä 1 129  828+337 129  828+370 44 2001-06   
129 Dgm flera 129  846+805 129  846+838 49,6 2000-01 Trolig växel 
  Dgm flera 129  846+805 129  846+838 49 2001-06   
129 Dgm flera 129  846+844 129  846+877 49,6 2000-01 Trolig växel  
  Dgm flera 129  846+844 129  846+877 49,7 2001-06   
130 Ap-Hoå 2 130  693+000 130  697+000 4000,4 2002-10   
  Ap-Hoå 2 130  693+000 130  697+000 4000,4 2002-06   
130 Hoå-Sop  130  701+400 130  703+900 2500 2003-10   
  Hoå-Sop  130  701+420 130  701+460 40 2002-10   
130 Hoå-Sop  130  702+160 130  702+200 40 2002-10 skvättfläck finns  
  Hoå-Sop  130  702+160 130  702+200 40 2002-06 på 702+198 
130 Sop-Käv 3 130  708+200 130  709+300 1100,2 2002-06 Problematisk  
  Sop-Käv 3 130  708+200 130  709+300 1100,2 2002-10 sträcka?  
  Sop-Käv 3 130  708+200 130  709+300 1100,2 2003-10   
130 Sop-Käv  130  710+250 130  710+650 400 2003-10 Problematisk  
  Sop-Käv  130  710+270 130  710+310 40 2002-10 sträcka? 
  Sop-Käv  130  710+270 130  710+310 40 2002-06   
130 Sop-Käv  130  711+500 130  712+000 500 2002-10   
  Sop-Käv  130  711+500 130  712+000 500 2002-06   
130 Sop-Anö 2 130  717+000 130  724+050 7053,3 2002-10 skvättfläck finns  
  Sop-Anö 2 130  717+000 130  724+050 7053,3 2002-06 på 723+500 
130 Käv-Anö  130  725+400 130  725+950 550 2002-10 skvättfläck finns  
  Käv-Anö  130  725+400 130  725+950 550 2002-06 på 725+850  
130 Käv-Anö  130  726+130 130  726+300 170 2002-10   
  Käv-Anö  130  726+130 130  726+300 170 2002-06   
130 Anö-Msl 2 130  728+650 130  729+300 631 2002-10   
  Anö-Msl 2 130  728+650 130  729+300 631 2002-06   
130 Anö-Msl  130  731+100 130  733+000 1905,3 2002-06   
  Anö-Msl  130  731+100 130  733+000 1905,3 2002-10   
130 Anö-Msl  130  734+430 130  735+100 671,5 2002-10   
  Anö-Msl  130  734+430 130  735+100 671,5 2002-06   
132 Mjv-Klxi  132    14+000 132    14+000 600 2001-08   
  Mjv-Klxi  132    14+000 132    15+300 1299,4 2000-09   
132 Mjv-Klxi  132    19+300 132    19+700 400 2001-08   
  Mjv-Klxi  132    19+480 132    19+610 130 1999-01   
132 Mjv-Klxi  132    29+000 132    30+000 999,1 2000-09   
  Mjv-Klxi  132    29+000 132    30+500 1499,1 1999-01   
132 Klx 1 132    38+580 132    38+680 100 2002-09   
  Klx 2 132    38+590 132    38+619 29 2000-09   
132 Klx 1 132    38+680 132    38+709 29 2000-09   
  Klx 2 132    38+680 132    38+709 29 2002-10   
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Bdl Pl/str spår Bdl   kmtal Till spm Objekt Kommentar 
136 Mjv-Vtv  136 1218+290 136 1219+450 1156,7 2002-08   
  Mjv-Vtv  136 1218+290 136 1219+640 1346,7 2001-07   
136 Mjv-Vtv  136 1219+620 136 1219+940 320 2003-09 Problematisk  
  Mjv-Vtv  136 1219+620 136 1221+400 1785,8 2002-08 sträcka? 
  Mjv-Vtv  136 1219+710 136 1219+800 90 1999-01   
  Mjv-Vtv  136 1219+800 136 1220+070 276,6 2000-08   
  Mjv-Vtv  136 1219+900 136 1219+950 50 2001-07   
136 Mjv-Vtv  136 1221+300 136 1221+630 330 1999-01   
  Mjv-Vtv  136 1221+400 136 1222+585 1185,1 2002-08   
136 Mjv-Vtv  136 1228+800 136 1229+050 185,7 2000-08   
  Mjv-Vtv  136 1228+800 136 1229+340 475,7 1999-01   
136 Mjv-Vtv  136 1238+580 136 1239+120 539,6 1999-01   
  Mjv-Vtv  136 1238+620 136 1239+000 379,6 2001-09   
  Mjv-Vtv  136 1238+700 136 1240+700 1999,4 2003-09   
136 Vtv 3 136 1247+184 136 1247+216 32 2000-10   
  Vtv-Lpk 3 136 1247+200 136 1250+200 2993,9 2002-09   
136 Lpk-Kri  136 1283+500 136 1283+600 100 2000-01   
  Kri 3 136 1284+500 136 1285+000 501,3 2003-09   
  Kri 3 136 1284+513 136 1284+542 29 2000-10   
136 Kri-Hp  136 1305+000 136 1305+200 200 2003-09   
  Kri-Hp  136 1305+000 136 1305+850 850 2001-08   
136 Hp 6 136 1310+100   0 2002-09 Trolig växel  
  Hp flera 136 1310+108 136 1310+140 28,9 2000-10   
137 Avs-Mjv  137 1207+800 137 1208+400 598,6 2000-01   
  Avs-Mjv  137 1207+850 137 1208+400 548,6 2001-08   
137 Avs-Mjv 2 137 1216+500 137 1217+200 701,2 2000-01   
  Avs-Mjv  137 1216+560 137 1216+830 270 1999-01   
138 Vns 3 138   856+800 138   857+400 601 2000-01   
  Vns flera 138   856+808 138   856+842 50 2001-06   
  Vns 3 138   856+813 138   856+842 29 2003-10   
  Vns flera 138   856+837 138   856+870 49 2001-06   
  Vns 3 138   856+842 138   856+856 14 2003-10   
  Vns 3 138   856+850 138   857+630 781 2003-10   
  Vns 3 138   856+870 138   857+400 531 2001-06   
  Vns 4 138   856+920 138   857+660 741 2003-10   
138 Vns flera 138   857+714 138   858+652 82,9 2000-01   
  Vns flera 138   857+714 138   858+652 83 2001-06   
  Vns 3 138   857+726 138   857+759 33 2003-10   
138 Vns 3 138   858+608   0 2003-10   
  Vns flera 138   858+608 138   858+653 68,2 2000-01   
141 Nyf-Amk   141     11+200 141     11+400 200 2000-01   
  Nyf-Amk   141     11+255 141     11+310 55 1999-01   
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Bdl Pl/str spår Bdl   kmtal till spm Objekt Kommentar 
141 Amk-Öbyi  141    33+000 141    33+850 850 1999-01   
  Amk-Öbyi  141    33+001 141    33+832 831 2002-09   
141 Amk-Öbyi  141    40+600 141    41+900 1298,6 2000-09   
  Amk-Öbyi  141    40+600 141    42+300 1698,3 1999-01   
141 Amk-Öbyi  141    42+800 141    42+850 50 2000-01   
  Amk-Öbyi  141    42+800 141    42+950 150 1999-01   
143 Ffs-Kfs  143    23+375 143    23+400 25 2000-01   
  Ffs-Kfs  143    23+375 143    23+400 25 2000-10   
143 Skl 2 143    47+100 143    47+800 700 2000-01   
  Skl 2 143    47+100 143    47+800 700 2000-10   
  Skl 2 143    47+229 143    47+258 29 2000-09   
146 Brd 2 146  875+270 146  875+700 430 2000-01   
  Brd 2 146  875+300 146  875+700 400 2003-10   
146 Brdb-Uå  146  881+005 146  881+050 45 2003-10   
  Brdb-Uå 2 146  881+005 146  881+050 68 2001-06   
  Brdb-Uå flera 146  881+005 146  881+050 68,2 2000-01   
146 Uå 1 146  885+450 146  887+100 1648,3 2003-10   
  Uå 1 146  885+500 146  886+500 998 2000-01   
  Uå 1 146  885+500 146  886+230 728 2001-06   
147 Uå-Gimt  147  892+020 147  893+650 1628,9 2001-06   
  Uå-Gimt  147  892+030 147  893+000 968,9 2003-10   
  Uå-Gim  147  892+050 147  892+550 500 2000-01   
147 Gimt-Hod  147  896+630 147  897+800 1170 2001-06   
  Gimt-Hod  147  896+650 147  896+900 250 2003-10   
153 Btå-Tsg  153    46+900 153    47+350 445 2003-10   
  Btå-Tsg  153    46+954 153    47+023 64 2002-10   
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