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Sammanfattning 

Syftet med examensarbetet är att undersöka sambandet mellan avvattning av järnväg och 

spårlägesutveckling, samt hur avvattning påverkar nedbrytningshastigheten av spåret. Målet är att ta 

reda på om åtgärden för att förbättra avvattningen av bankroppen resulterar i ett bättre spårläge och 

en långsammare utveckling av spårlägesfel. Litteraturstudien visar att forskning saknas som påvisar 

sambandet mellan avvattningsåtgärder och nedbrytningen av spårläget. 

Detta arbete omfattar fallstudier av järnvägssträckor där avvattningsåtgärder är utförda jämfört med 

liknande sträckor, där avvattningsåtgärder inte är utförda. Arbetet har avgränsats till att studera 

sträckor på bandel 113 och bandel 124, samt till att undersöka höjdavvikelsen i spårläget. 

Trafikverket har tillgängliggjort mätdata från databasen OPTRAM vilket har använts i analysen. Tre 

olika våglängder har analyserats; kortvåg (1-25 m), mellanvåg (25-70 m) och långvåg (70-150 m). 

Studien är kvantitativ och begränsas till litteraturstudier, datainsamling, kvalitetssäkring av data och 

dataanalys. Resultatet har analyserats med hjälp av litteraturstudier som inkluderar nypublicerade 

studier från detta område.  

Avvattningsåtgärderna ger följande effekter i de studerade våglängdsintervallerna: 

 Avvattningsåtgärderna ger utslag i alla våglängdsintervaller. 

 Kortvåg visar initialt en försämring av spårläget som troligen beror på sättningar i 

undergrunden. 

 Mellanvåg visar en förbättring av spårläget, vilket även är statistiskt säkerställt. 

 Långvåg ger litet utslag för avvattning. 

 Nedbrytningshastigheten av spårläget för mellanvågen blir lägre efter avvattningsåtgärder, 

för både tids- och tonnageaspekten.   

 För att motverka en försämring av spårläget i kortvågen rekommenderas spårriktning efter 

avvattningsåtgärd. 

  

Denna studie visar att avvattningsåtgärder av banvallen, med efterföljande spårriktning, är bra 

underhållsåtgärder för att förbättra spårläget långsiktigt. Idag använder Trafikverket främst 

kortvågen för initiering av spårriktning, dock finns en poäng med att titta även på mellanvågen för att 

få ett vidare perspektiv på nedbrytningen av spårgeometrin.  

Fortsatt arbete kan vara att analysera fler sträckor där det varit problem med oroligt spårläge och där 

spårriktning inte utförts innan avvattning men kan ha utförts i samband med avvattning. Spårriktning 

kan även ha utförts ett eller några år efter avvattning. Sedan kan fortsatt arbete även innefatta en 

framtagning av kostnadsmodell för avvattning i ett livscykelperspektiv.    
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Abstract 

The aim of this work is to investigate the relationship between the dewatering measures and the 

condition of the track quality and whether dewatering affect the degradation rate of the track. The 

goal is to find out if the dewatering of the substructure gives a better track quality condition and a 

slower track degradation. The literature study performed in this work shows that there is no research 

done that demonstrates the relationship between dewatering and track quality degradation. 

 

This work comprise a case study of railway lines where dewatering has been performed compared to 

sections with the same properties were dewatering was not performed. The work is limited to the 

track section 113 and 124, and to investigation of the height deviation of the track. The Swedish 

Transport Administration, Trafikverket, has made data available from the database OPTRAM which is 

used in the analysis. Three different wave length were analysed; short-wave (1-25 m), medium-wave 

(25-70 m) and long-wave (70-150 m). This is a quantitative study limited to literary studies, data 

collection, data quality assessment and data analysis. The results have been analysed by means of 

literature studies including newly published results from this field.  

 

The dewatering measures gives following effects in the studied wavelengths: 

 The dewatering impact on the track quality in all wavelengths. 

 The dewatering initially impairs track quality in the short-wave which may be caused due to 

settlements in the substructure. 

 The track quality in the medium-wave show an improvement of the track quality, which are 

statistical confidentially.  

 The track quality in the long-wave show a marginal changes after the dewatering. 

 The degradation rate of the track quality for the medium-wave will be lower after 

dewatering, which applies to both the time and tonnage domain. 

 To compensate the change in the track quality after dewatering for the short-wave the 

recommendation is to tamp the track after dewatering.  

 

This study shows that dewatering of the substructure followed by tamping is a good maintenance 

action to improve the track quality in the long-time run. Today Trafikverket primarily use the short-

wave to initiate the maintenance activity tamping, however it is a point to look more even on the 

medium-wave to get a more holistic view of the track quality and its degradation. 

 

Further work could be to analyse more number of sections that had have problems with track quality 

and were no tamping is done before dewatering but could have been done in combination with 

dewatering. Tamping can have been performed after one or a couple of year after dewatering. 

Moreover, further work could be to develop a cost model for dewatering in a lifecycle perspective.  
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1 Inledning 

Den svenska järnvägen består av 13 400 km spår och 11 176 spårväxlar vilka förvaltas av Trafikverket 

(Trafikverket, 2012). Järnvägen är ganska gammal, delar av Malmbanan invigdes 1889 för en 

betydligt lägre axellast än vad som trafikerar banan idag. Underhållet på järnvägen utförs av 

underhållsentreprenörer som Trafikverket upphandlar och styr.  

Trafiken på järnvägen har ökat under de senaste åren. Mellan år 2006 och år 2010 har trafikökningen 

varit 10,8%, till att vara 140 biljoner tågkilometer (Trafikverket, 2011b). Den Svenska marknaden på 

järnvägen är avreglerad och totalt är det 46 olika företag som ansökt om tid på spår, där sex av dem 

vill bedriva underhåll och de övriga vill trafikera (Trafikverket, 2013a).   

Spåret är utsatt för statiska och dynamiska krafter (Lewis, Olofsson 2009) vilka påverkar 

spårgeometrin negativt och leder till att spåret degraderas. En vanlig underhållsåtgärd för ett dåligt 

spårläge är spårriktning. Spårriktning utförs vanligen efter mellan 40-70 MBT (miljoner bruttoton), 

eller var 4-5 år (Lichtberger, 2005). När åldern på spåret ökar så ökar också behovet av spårriktning. 

Anledningen till detta är bl.a. nedbrytningen av ballast genom att stenarna blir rundare och att 

ballast blir förorenad genom bl.a. upptryckning av finkornig jord (Esveld, 2001). Det finns tre 

indikatorer som vanligen används till att bedöma spårgeometrin; extrema värden, standardavvikelse 

på 200 m och medelvärde. Dessa indikatorer har tre gränsvärden; larmnivå, interventionsnivå och 

akutnivå (CEN EN 13848, 2008).   

Det finns en strategi för hur Trafikverket ska jobba med underhållet av vägar och järnvägar 

(Trafikverket, 2016d). I strategin finns flera områden identifierade på en övergripande nivå, hur de 

ska möta kundernas förväntningar, skapa långsiktig hållbarhet, vara kostnadseffektiva, arbeta 

gemensamt, styra mot rätt leveranskvalitet, vara professionella beställare och välja rätt åtgärd. Inom 

varje område finns identifierat hur detta ska uppnås (Trafikverkets, 2014d). Ett område som saknar 

underhållstrategi är när avvattningsåtgärder ska utföras och hur de ska prioriteras. Idag finns inga 

indikatorer som beskriver nedbrytningen av spårläget gentemot dålig avvattning och inga åtgärds- 

eller larmnivåer.  Forskning är utförd generellt i hur man ska underhålla spårgeometrin 

kostnadseffektivt (Arasteh Khouy, Larsson-Kråik et al. 2016), och hur man optimerar 

spårinspektionen med avseende på en god spårgeometri (Arasteh Khouy, Larsson-Kråik et al. 2014). 

En god sammanfattning av dessa arbeten är gjord av Arasteh Khouy (2013). Vidare har optimering av 

spårriktning studerats utifrån spårkapacitets perspektiv (Famurewa, Juntti et al. 2015) där även 

interventions nivå tillsammans med kostnad är studerad (Famurewa, Xin et al. 2015).  Kopplingen 

mellan spårgeometri och avvattning är inte djupare studerad. Däremot finns en allmän uppfattning 

av att det finns en länk mellan dålig avvattning och dåligt spårläge, vilket även antyds i en avhandling 

från LTU (Arasteh Khouy 2013).  

Detta arbete fokuserar på effekten av avvattningsåtgärder gentemot uppmätt spårläge. Det finns en 

tydlig trend med minskat förebyggande underhåll och ett ökat avhjälpande underhåll (Trafikverket 

2013b). Detta avspeglar sig i förkortad livslängd och ökad felfrekvens där en ökning av 

trafikstörningar är ofrånkomlig, vilket är en oroande utveckling (Edvardsson, Hedström, 2015). Enligt 

Edvardsson och Hedström (2015) har trafikbelastningen den största inverkan av de faktorer som 

bedöms påverka nedbrytningen av bankonstruktionen. Sedan följer i fallande ordning; dränering, 

dräneringssystem, ballast, räl och sliprar, ballastförorening, spårgeometri, förekomst av skarvar, 

undergrundens stabilitet och fordonsegenskaper.   
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1.1 Syfte och mål 
Syftet med detta arbete är att undersöka sambandet mellan avvattning av järnväg och spårläge, samt 

huruvida avvattning påverkar nedbrytningshastigheten av spåret. Målet är att ta reda på om 

åtgärden för att förbättra avvattningen av bankroppen resulterar i ett bättre spårläge och en 

långsammare utveckling av spårlägesfel. 

1.2 Avgränsningar 
Examensarbetet avgränsas till att studera sträckor där avvattningsåtgärder utförts på bandel 113 och 

bandel 124, samt en referensplats där avvattningsåtgärder inte är utförda. Studien är kvantitativ och 

begränsas till litteraturstudier, datainsamling, kvalitetssäkring av data och dataanalys. Endast data 

från spårlägesmätningarna under månaderna augusti till november används i analysen, eftersom det 

är stabilare mätningar då dessa inte påverkas av tjällossning. Vidare analyseras endast höjdlägesfel i 

spårgeometrin.  
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2 Teori 

2.1 Bakgrund 
Den senaste tioårsperioden har järnvägsanläggningens kapacitet att avleda vatten diskuterats enligt 

Trafikverket (2015h). Effekterna av avvattningsåtgärderna är okända, men en gemensam slutsats är 

att den viktigaste insatsen för att förbättra anläggningens funktion och minska risken för skador är 

att förbättra avvattningen. Trafikverket har länge använt sig av samhällsekonomiska kalkyler vid 

investeringar i vägar och järnvägar. För att kunna göra samhällsekonomiska kalkyler inom fler 

områden krävs det effektsamband som kopplar vissa åtgärder till resulterande effekt. Med hjälp av 

effektsamband beskrivs vilka effekter (t.ex. lägre transportkostnader eller tidsvinster) som förväntas 

till följd av att specifika åtgärder genomförs. Särskilt svårt är det att ta fram effektsamband för 

enskilda åtgärder som rör banunderbyggnad, eftersom det ofta görs åtgärder i banöverbyggnaden då 

banunderbyggnaden justeras (WSP, 2014).  

Enligt Eriksson och Olsson (2016-09-05) har järnvägsanläggningen idag en stor underhållsskuld inom 

flera olika teknikslag varav spåröverbyggnaden är den mest omdiskuterade. Det förebyggande 

underhållet har minskat, och det avhjälpande underhållet tar 7-10 år att återställa, enligt Trafikverket 

(2013b). Kostnaden för avhjälpande underhåll har en faktor 3 jämfört med en förebyggande åtgärd 

enligt Stenström, Norrbin et al. (2016). Medlen för att komma tillrätta med underhållsskulden är 

begränsade och omprioriteringar görs ofta i de planer som finns. När det gäller spåröverbyggnaden 

har underhållsskulden i flera fall gått så långt att problemen blivit säkerhetsrelaterade. Behovet av 

medel skulle därför behöva påvisas för att utöka avvattningsåtgärder i utpekade områden av 

järnvägen (Eriksson, Olsson, 2016-09-05). 

För att påvisa betydelsen av bra avvattning för järnvägen, och i förlängningen öka möjligheten till ett 

bättre underhåll av avvattningsanläggningen, bör det undersökas hur avvattningen påverkar 

tillståndet hos spåret (spårläge) och underhållsbehovet (Eriksson, Olsson, 2016-09-05). 

2.2 Konstruktiv utformning 
Bankroppens utformning enligt Trafikverket (2015i). 

 Bankropp 2.2.1

Banöverbyggnad och banunderbyggnad (Figur 1). 

Bank 

Terrassytan är belägen på högre nivå än befintlig markyta. Banken kan bestå av jordmaterial 

(jordbank) eller sprängsten (bergbank). 

Skärning 

Terrassytan är belägen på lägre nivå än befintlig markyta.  

- Jordskärning (terrassytan består av naturlig jord eller fyllning). 

- Bergskärning (terrassytan består av berg). 

- Kombinerad jord- och bergskärning (terrassytan består av naturlig jord eller fyllning av berg). 

Terrassyta 

Terrassytan bildar gräns mellan överbyggnad och underbyggnad (bank) eller mellan överbyggnad och 

undergrund (skärning) se Figur 1.  

- Jordterrass (schaktad eller fylld yta med material av jord). 

- Bergterrass (schaktad eller fylld yta med material av berg). 
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Banöverbyggnad 

Del av järnvägsanläggning som är belägen mellan RÖK (räls överkant) och överkant underballastyta. 

Underbyggnad 

Del av markanläggning som ligger mellan terrassytan och undergrunden. 

Banunderbyggnad/banvall  

Del av järnvägsanläggning som är belägen mellan överkant underballastyta och undergrund. 

Undergrund 

Del av mark till vilken last överförs från en grundkonstruktion för en byggnad, en bro, en bankropp 

eller dylikt (Figur 1). 

 

Figur 1. Principiell uppbyggnad av järnvägsbank. 

 Avvattning 2.2.2

Speciellt under hösten och vintern faller mängder av nederbörd i form av vatten eller snö och tillför 

vatten till järnvägskonstruktionen. Problemen är störst under hösten. Snö fyller dikena i de kallare 

områdena och därför finns det en stor mängd av överskottsvatten under våren (Berntsen, 

Saarenketo, 2005). Avvattning innebär uppsamling och avledning av dagvatten. Dränering är 

avvattning av jord, byggnadsdelar och dyligt genom avledning av vatten (Granhage, 2009).  

Bankroppen behöver dräneras för att avlägsna vattenöverskott som, genom bärighetsnedsättningar, 

lerpumpningar, sättningar, erosion, tjäle mm., kan ge ett instabilt spårläge (Sundvall, 2005). Enligt 

Selig och Waters (1994) är dräneringen en av de viktigaste komponenterna att ta hänsyn till vid 

byggnation av järnväg (Sundvall, 2005). Figur 2 visar en skiss över vattenkällor som kan orsaka 

vattenöverskott i banvallen såsom nederbörd, ytavrinning och grundvattenströmning.  



5 
 

 

Figur 2. Skiss över källorna till vattenöverskott i banvallen (Sundvall, 2005). 1) Nederbörd, 2) Ytavrinning och 3) 
Grundvattenupptryckning. 

Järnvägen bör höjdsättas så att avvattningsanläggningarna har acceptabel driftsäkerhet och 

omgivningspåverkan. Det behövs en systematisk höjdsättning för att diken, dagvattenledningar, 

trummor, dränledningar och dagvattenreningsanläggningar ska fungera. Det är av stort värde att 

kunna ordna tillräcklig lutning så att längsgående dräneringar, dagvattenledningar och diken kan 

utformas med självfall (Trafikverket, 2014c) så att pumpning av vatten inte behövs, men i vissa fall 

kan pumpning inte undvikas, t.ex. för avledning av dag- och dränvatten från lågt belägna områden. 

Men om jordarna runtomkring är genomsläppliga kan dränvattnets bidrag till flödet vara avsevärt, 

därför är det värt att göra tätningsåtgärder och dräneringsåtgärder för att begränsa behovet av 

pumpkapacitet (Trafikverket, 2014a). 

Diken, trummor, rörbroar och ledningar      

En avvattningsanläggning består av olika delar såsom diken, trummor, rörbroar och ledningar. 

Trycksatta ledningar och självfallsledningar som korsar området utgör en risk för att vatten tillförs 

okontrollerat, därför bör korsande ledningar ligga i skyddsledning, samt ledningar och brunnar 

utformas så att de är helt täta upp till ett tryck över nivåerna för högvatten- och högflödesskyddet 

(Trafikverket, 2014a). Lika viktigt som att varje del fungerar var för sig är att de fungerar tillsammans 

enligt Trafikverket (2015h). 

 

Det finns två huvudtyper av system för avvattning, skillnaden mellan dessa är deras placering relativt 

markytan. Antingen är systemen öppna och belagda över markytan såsom diken och kanaler, eller 

täckta under markytan såsom trummor och rörbroar (Sundberg, 2015). De öppna dikena står för ca 

75 procent av den totala dräneringen och det finns ca 1200 mil öppna diken längs den svenska 

järnvägen (Ström, 2011). Det öppna dikenas primära uppgifter är att avleda ytvatten och torrlägga 

järnvägens överbyggnad, men kan även avleda vatten från intilliggande åkermark, de kan även vara 

till hjälp vid större nederbördsmängder eller under snöperioder som magasinering, dessa diken 

inkluderar skärningsdike och dagvattendike som tillsammans med de täckta är de mest vanligt 

förekommande, enligt Sundberg (2015). 

I de fall då dränerande åtgärder utförs till nivåer som är lägre än den naturliga grundvattenytan så 

definieras detta som vattenverksamhet. Sådan verksamhet är tillståndspliktig enligt miljöbalkens 

11:e kapitel. Det finns dock undantag (§12) som kan åberopas i många sammanhang där 
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dränåtgärder utförs för väg- eller järnvägsanläggningar. Skärningar leder dock i många fall till 

dränering av mark utanför väg- och järnvägsområdet, och måste prövas enligt tillståndsplikten 

(Trafikverket, 2014c). 

Anläggningar dimensioneras inte för högre nivåer än bruksnivå rent definitionsmässigt, men sådana 

nivåer kan inträffa bland annat vid högre flöden. Omgivningspåverkan, erosion och järnvägens 

stabilitet bör kontrolleras för flöden/nivåer som är större än de dimensionerande (Trafikverket, 

2014c). 

Dräneringssystemet ska samla upp och avleda dagvatten och grundvatten både från konstruktionen 

och från dess omgivning. Dräneringssystemet innefattar diken, trummor och ledningar. Om 

dräneringen ska anses vara god ska grundvattennivån ligga minst 1,3 meter under sliperns överkant. 

Nya trummor under järnväg kan bestå av betong, stål, plåt eller plast och dessa dimensioneras för 

aktuella belastningar från trafik, jord, grundvatten, temperatur och ojämna sättningar (Edvardsson, 

Hedström, 2015). Ledningar och trummor ska dimensioneras, i anslutning till järnvägsspår, så att de 

håller i minst 40 år, samt under järnväg i minst 80 år, där banan inte påverkas vid skada eller 

underhåll (Trafikverket, 2014a). Nybyggda järnvägsbanor frostsäkras enligt moderna byggnormer 

baserade på statistik av framtida frostmängd och kännedom om olika termiska egenskaper. Banorna 

bygger man med underballast bestående av icke tjälkänsliga material ned till frostfritt djup. Ett 

materialavskiljande lager som till exempel geotextil läggs på schaktbottnen för att undvika 

uppträngning av finmaterial i underballasten (Trafikverket, 2015g). 

2.3 Avvattningens betydelse och problem kopplat till vatten. 
Indikationer som visar på dåliga dräneringsförhållanden är stående vatten, som är särskilt allvarligt 

ovanför järnvägen i lutande terräng, översvämning, erosion, skvättställen och fuktkrävande växter 

(Trafikverket, 2015h). 

Trafikverket har problem med igensättning och igenväxtning av de öppna dikena. En av orsakerna 

kan vara att röjningsarbetet är eftersatt. Igensättningen gör att vattenflödet i diket stoppas av 

exempelvis träflis och växtdelar vilket försämrar avvattningen av bankroppen (Ström, 2011). 

Ström skriver vidare att dålig avvattning kan ge allvarliga problem, det blir vattensjukt och mjukt 

under ballasten. Då tågen ska köra sviktar marken och sliprarna rör på sig samtidigt som det skvätter 

vatten. Detta leder delvis till att rening och omläggning av ballasten, samt omläggning av räls, måste 

ske till stora kostnader. Om avrinningen fungerat bättre hade vissa av dessa åtgärder kunnat 

undvikas enligt Hansén (Ström, 2011).  

 Bärighetsnedsättande effekter 2.3.1

Ett talesätt bland vägbyggare och väghållare är att vatten är vägens fiende nummer ett. Då är det 

inte trafiksäkerhetsproblemen man tänker på i första hand som kan uppkomma då det finns mycket 

vatten på vägbanan, utan det är bärighetsnedsättande effekter som uppkommer då överbyggnadens 

material är vattenmättade. Det är viktigt att nederbörden leds bort ifrån vägytan och vägkroppen så 

att vattnet inte tränger in. Det är också viktigt att det vatten som finns i marken inte får tillfälle att 

påverka vägkroppen, därför är det viktigt med dränering. En parallell till vägens och järnvägens 

avvattning är byggnadens avvattning, där dagvatten avleds genom stuprännor och stuprör till 

dagvattenledningar (Granhage, 2009). 
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 Lerpumpning 2.3.2

Lerpumpning är när vattenövermättad finjord, framförallt innehållande silt, transporteras upp till 

överballasten (på grund av trafikbelastningen) och förorenar denne med finjord. Enligt Sundvall 

(2005) sker detta speciellt i samband med dålig ytavrinning och dålig dränering av banvallen.  

I Kina är lerpumpning en av de mest frekventa skadetyperna på undergrunden enligt Yang och Yu 

(1989). Lerpumpning orsakas av tillgång till vatten, siltiga och leriga jordar, tillsammans med 

dynamiska laster från tågtrafiken. Skadorna har en negativ påverkan på både kapaciteten och 

trafiksäkerheten enligt Yang och Yu (1989), vilket även Selig och Waters (1994) bekräftar där de 

menar att lervällingen bildas i samverkan med vatten och hög belastning från överliggande 

ballastlager. Lervällingen transporteras sedan upp till ytan vid tågpassage, se Figur 3.  

Ballastmaterialet blir förorenat av finjord och de fysikaliska egenskaperna förändras, oroligt spårläge 

kan förekomma då lervällingen pumpas upp och ballasten förflyttar sig så att sliprarna blir frilagda, 

det orsakar i sin tur otillräckligt sidomotstånd. Uppfrysningar sker i samband med att tjälen tränger 

ner i bankroppen och finjorden håller kvar vatten under spåret (Sundvall, 2005). Enligt Sahlin och 

Sundquist (1995), ska dränage utföras så att det både hydrologiskt och frosttekniskt ger bästa effekt, 

vilket betyder att dränage inte ska göras till djupare nivå än vad som behövs (Sundvall, 2005). 

 

Figur 3. Finjordsfläckar på bandel 124 mellan Älvsbyn – Jörn, trolig orsak till problemet är vatten i ballasten och 
underbyggnad (Sundvall, 2005) 

 Tjäle 2.3.3

När jordens temperatur sjunker under 0° C börjar vattnet i marken frysa, först fryser vattnet i de 

största håligheterna, fritt vatten. Det hygroskopiska vattnet fryser sist eller inte alls. Finkorniga jordar 

har en stor specifik yta och mängden ytbundet ofruset vatten är därför hög under 0° C. Särdrag hos 

jord som påverkar mängden upptinat vatten i marken är mineralogiska egenskaper hos mark såsom 

kornstorlek, jordpartiklar och ytspänning (Berntsen, Saarenketo, 2005).  

Störst problem vid tjällyft uppstår i gränszonen mellan påverkade och icke påverkade sliprar, och 

resultatet kan bli att sliprarna saknar stöd underifrån. Detta spårfel kan innebära kraftiga stötar i 

tåget om inte hastigheten sänks. Tåget kan skada spåret och det blir rälsbrott. Uppfrysningen 

inträffar oftast ojämnt så att ena rälsen lyfts mer än den andra, detta kan medföra skevningsfel och 

tåget riskerar att spåra ur, se Figur 4 a) och b) (Trafikverket, 2015g).  
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Figur 4a) och b). Uppfrysning kan medföra skevningsfel och tåget riskerar att spåra ut (TRV, 2015g). 

För att jämna ut effekterna av tjällyft i spåret görs ”kilning”, vilket innebär att ett mellanlägg skjuts in 

mellan sliper och räls så att rälsen inte ”svävar” utan kan få stöd underifrån. Detta innebär att när 

tjälen går ur banvallen så sjunker spåret tillbaka och då tas mellanläggen bort för att bibehålla 

spårets höjdförändring inom tillåtna värden. Det kvarstår oftast ett spårfel och spårriktning krävs 

(Trafikverket, 2015g). 

Enligt Trafikverket har det varit mycket problem med uppfrysningar inom järnvägsnätet under den 

kalla och relativt snöfattiga vintern 1996. Detta fick till följd att omfattande isoleringsåtgärder 

gjordes med cellplast. Under vintern 2010 då snön kom tidigt på många håll hade tjälen svårt att 

etablera sig trots sträng kyla men i Värmland kom snön senare och tjälen trängde sig ned djupt. När 

kilningsåtgärder inte längre räckte till blev spåret ofarbart och banan fick stänga för trafik i 6 veckor. 

2011 gjordes åtgärder för att minska tjälproblem på samma bana genom att isolera med cellplast och 

lättklinker på problemställen, samtidigt gjordes dränerings- och dikningsåtgärder längs banvallen. 

Avvattningsåtgärderna har sedan fortsatt i syfte att skapa ett mindre frostkänsligt spår (Trafikverket, 

2015g). 

 Jämförelse med väg 2.3.4

En banvall (Figur 1) skiljer sig åt från en vägbank (Figur 5), bland annat genom att banvallen är mer 

öppen för frostnedträngning. Banvallen är dessutom, ur driftsynpunkt, betydligt känsligare än en väg 

genom de stränga krav som föreligger med avseende på rörelser i spåret (Trafikverket, 2015).  

 

Figur 5. Principiell uppbyggnad av vägbank. 

Kravet på avvattning av vägytan och vägområdet anses uppfyllt om: 

 Vägen har tillfredsställande tvärfall 

 Diken och ledningar dimensionerats för förekommande flöden 
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Med tillfredsställande tvärfall menas att vattensamlingar med större vattendjup än 5 mm inte bildas 

på vägbanan vid regn. Dagvatten från vägytan ska avledas genom ett öppet dike eller genom en 

dagvattenledning. Avledning av vatten från mittremsan i en motorväg ska antingen ske med 

längsgående ledning eller tvärs körbanan till avloppet i slänten eller till någon annan ledning 

(Granhage, 2009).  

När det gäller dräneringsförhållanden på väg som påverkar vägens tillstånd och skadeutveckling ska 

undergrunden dräneras om: 

 Det finns klara samband mellan dräneringsförhållandena i omgivningen och skadebilden på 

vägen 

 Avståndet mellan terrassytan och grundvattenytans medelnivå är mindre än 0,5 m 

 

Öppet dike enligt Granhage (2009):  

 Öppet dike kan användas för dränering i överbyggnad om släntens lutning är 1:4 eller 

brantare. 

 Dikesbotten i ett öppet dike eller vattengång i en dränledning för dränering av överbyggnad 

skall ligga minst 0,3 m under terrassytan, se Figur 6.  

 

 

Figur 6. Nivåkrav för dränering av överbyggnad (VVTK Väg Figur 5.1-1, Granhage, 2009). 

Trummor anläggs: 

 Då vägen korsar diken och andra vattendrag. 

 Vid lågpunkter i profilen om vattnet inte kan avledas på annat sätt. 

 Vid långa lutningar för att den stora vattenmängden inte ska skada vägslänt och vägkropp. 

 

Där det finns fuktkrävande växter är det en indikation på problem. Det kan förekomma ogynnsamma 

dräneringsförhållanden om avståndet mellan terrassytan och grundvattenytans medelnivå är mindre 

än 0,5 m. Det finns klara samband mellan dräneringsförhållandena i omgivningen och skadebilden på 

vägen, däremot saknas sambandet mellan avvattning på järnväg och järnvägens tillstånd, dock är det 

tydligt att skador förekommer på järnvägen där avvattningen är dålig (Olsson, 2016). Specifika tecken 

på dålig dränering på järnväg kan vara; finjordsfläckar, förorenad ballast, håligheter, vissa typer av 

växtlighet, lutande kontaktledningsstolpar mm (Trafikverket, 2014a). 

 Relation mellan avvattning och spårläge 2.3.5

Enligt WSP (2014) är frågor som rör avvattning av stor betydelse, brister i banvallens avvattning kan 

ha en mängd olika konsekvenser såsom bärighetsnedsättningar, lerpumpning, fuktkrävande växter, 
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erosion, tjäle mm. Vid stora mängder nederbörd är det viktigt att vattnet rinner undan, annars finns 

det risk att bankroppen blir mindre stabil och delar av banvallen spolas bort.  

Enligt Edvardsson och Hedström (2013) kan brister i dräneringssystemet leda till spårlägesfel, 

sättningar och rälsbrott (WSP, 2014). WSP menar vidare att forskning hävdar att sättningar är den 

avgörande faktorn vad gäller spårnedbrytningen, och även problem med tjällyftningar är kopplade till 

mängden fukt i bankroppen. Vidare kan tjällyftningar ge upphov till spårläges- och skevningsfel. 

Därför finns det en relation mellan olika former av avvattning/dränering och spårläge, vilket i sin tur 

påverkar underhållskostnader, komfort och i allvarliga fall även säkerheten. När det väl blivit 

sättningar i undergrunden så krävs det kostsamma åtgärder för att komma tillrätta med 

grundproblemet, se Figur 7. Om man inte ger sig på att rekonstruera banan krävs extra täta 

spårriktningar vilket yttrar sig i merkostnader enligt WSP(2014).  

 

Figur 7. Schematisk skiss för effektsambandskedjan vid åtgärder för bättre dränering och avvattning (WSP, 2014). 

2.4 Spårläge 
Spårläge är järnvägsspårets position, som mäts både absolut och relativt. Spårlägestoleransen bygger 

på det relativa måttet. Toleranser på spårets höjd- och sidoläge ska uppfylla både den relativa 

spårlägeskvalitén registrerat med mätfordon och den absoluta positionen gentemot projekterat läge. 

Vid ny- och ombyggnad samt vid spårunderhåll gäller toleranserna enligt Tabell 1, där 1) gäller för 

ballastspår, 2) i horisontalradier under 600 m begränsas toleransen i plan till ±R/24 mm med hänsyn 

till den spänningsfria temperaturen, 3) vid växelförbindelser gäller även att spåravståndet och 

höjdavvikelsen mellan spåren inte får avvika med mer än ±10 mm från de projekterade lägena 

(Trafikverket, 2015c). 

Tabell 1. Tillåtna avvikelser från spårets projekterade läge (Trafikverket, 2015c). 

 

Tabellvärdena är normalvärden och i anslutning till ”fast” fixerade avsnitt i spåret, t.ex. broar med 

fixerade sliprar och i vägövergångar, måste avvikelserna successivt hållas inom snävare gränser. 

(Trafikverket, 2015c). 

Spårgeometri  

Stora belastningar som järnvägsspåret utsätts för orsakar sättningar i både undergrunden och 

överbyggnaden, och det resulterar i avvikelser från den förväntade spårgeometrin (Sundquist, 2000), 

se Figur 8.   
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Typiska felmoder (EN 13848-1) 

- Skevning 

- Spårvidd 

- Höjdlägesfel 

- Sidolägesfel 

 

Figur 8. Spårlägesfel (EN 13848-1). 

2.5 Säkerhetsbesiktning 
Trafikverket genomför säkerhetsbesiktningar av banorna regelbundet och tidsintervallet är beroende 

av vilken anläggningsdel som avses, banans trafikbelastning och största tillåtna hastighet. En årlig 

besiktningsplan ska upprättas av vilken det ska framgå när och vilka anläggningar som ska 

säkerhetsbesiktigas, då ska kritiska tidpunkter beaktas såsom ex. hög temperatur, snösmältning, 

kraftig nederbörd, tjällyftningar, sättningar, erosion och igenslamning av dräneringssystem. 

Besiktning genomförs okulärt och/eller genom mätning. Enligt Trafikverket (2015a) ska trummor, 

diken, dräneringar och erosionsskydd besiktigas 1-3 gånger per år. Vid kontroll av dränering och dike 

ska det kontrolleras att det inte förekommer vattensamlingar eller vattenströmning som bedöms 

kunna förorsaka bärighetsnedsättning eller erosionsskador i banvallen eller bankslänter. Vidare ska 

kontrolleras att samtliga brunnar är tydligt utmärkta, åtkomliga och att brunnslock i eller ovan 

marknivå inte saknas. Det ska även kontrolleras att det inte finns hinder som bedöms kunna medföra 

problem när vatten tillkommer (Trafikverket, 2015a). 

2.6 Underhållsbehov 
Underhåll innebär olika metoder för att bibehålla järnvägens funktionsduglighet enligt Sahlin och 

Sundquist (1995). Järnvägarna kan inte konstrueras så att det inte förekommer något 

underhållsbehov, systemet är normalt utformat så att fel kan inträffa på grund av ökade krav, stora 

belastningar och miljöpåverkan. Det bör dock byggas så att underhållsarbetet möjliggörs och 

underlättas (Sahlin och Sundquist, 1995). Stora delar av järnvägsnätet är byggt under 1800-talet och 

inte dimensionerade för dagens axellaster, metervikter och hastigheter. Därför måste underhåll och 

upprustning ske kontinuerligt (Sundquist, 2000). Det som påverkar nedbrytningen av järnvägen är 

konstruktionen, designen, driften och underhållet där dränering ingår, se Figur 9 
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Figur 9. Faktorer som bryter ner spårgeometrin (Arasteh Khouy, 2013). 

Spårlägesfel och vad som är upphov till det bör analyseras redan vid planeringen av 

underhållsåtgärder för underbyggnad, underballast och makadamballast. Enligt Trafikverket (2002) 

finns det faktorer som bör analyseras innan underhållsarbetet avseende ballastlagret: 

 Makadamballastens mekaniska egenskaper, finmaterialhalt och tjocklek 

 Separation mot underballasten 

 Dränering och avvattning 

 Banunderbyggnadens styvhet 

2.7 Underhållsåtgärder 

 Spårriktning 2.7.1

Spårriktning är en metod för att återställa spårläget efter nedbrytningen av spårgeometrin 

(Lichtberger 2005). Spårriktningsmaskiner justerar spåret till rätt höjd och rätt sidläge innan ballasten 

packas under sliprarna (Infranord, 2016). I stora drag går spårriktning ut på att man lyfter upp rälen 

och fyller på med makadam, med armar på var sin sida om slipern. Figur 10 visar principen för 

spårriktning genom fem bilder, A-E. På grund av en sättning behöver åtgärder göras på spåret (A). 

Spåret lyfts upp för att få en springa mellan sliper och ballast (B). Två armar trycks ned i ballasten på 

vardera sidan om slipern (C). Armarna trycks mot varandra och flyttar ballast under sliprarna (D).  

Spåret är i ett nytt läge (E) (Automain, 2013).  

 

Figur 10. Sekvensen för spåriktning (Automain, 2013).  
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Spårriktning är en underhållsåtgärd som kräver spårtid, dels genom förflyttning till 

underhållsområdet, men också genom att hastigheten är långsam under själva spårriktningen. En 

spårriktare gör i genomsnitt ca 2000 m/h (Lichtberger 2005).  

Enligt Infranord (2016) är bra spårläge en förutsättning för att kunna köra tåg i höga hastigheter och 

mycket viktigt för att erhålla god komfort. Ett bra spårläge minimerar också slitaget på spårmaterial 

och de fordon som trafikerar spåret. Spårriktning och växelriktning säkerställer detta.  

Trafikverkets allmänna strategi för spårriktning bygger på periodiskt återkommande spårriktning. 

Förhoppningen med att ha en förebyggande riktning av spåret är att förbättra driftsäkerheten på 

spåret och minska antalet akuta fel. Kriteriet för riktningen är baserad på kvalitetsklass av spåret och 

varierar mellan 1 spårriktning var 3:e år till 1 spårriktning var 6:e år (Trafikverket, 2015d).  

Enligt Sjöberg (2016-09-20) åtgärdar Trafikverket oftast symptomen genom att spårrikta istället för 

att ta itu med själva problemet med igensättningar i dräneringssystemet. Vatten i bankroppen samt 

grunda och dåliga diken är en stor anledning till att man måste spårrikta ofta, säger Sjöberg (2016). 

Sjöberg menar vidare att det viktigaste är riktigt djupa diken och rikligt med makadam i 

överbyggnaden.  

De normala värdena som är uppmätta på höjdavvikelsens nedbrytning ligger mellan 0,7 – 2,0 mm per 

100 MBT(miljoner bruttoton). För sidoavvikelsen gäller 0,3-0,8 mm per 100 MBT. Där man 

presenterar både höjd- och sidoavvikelsens nedbrytning så är höjdavvikelsen 1,4 – 3,7 gånger högre 

än sidoavvikelsen (Esveld, 2001). 

Malmbanan har i vissa sektioner mycket högre nedbrytningshastighet än normalt, i höjdled. 

Spårriktningen återställer inte alltid spåret till nominell spårgeometri och det är en stor variation på 

spårriktningens effektivitet, se Figur 11 (Arasteh khouy, 2013). 

 

 

Figur 11. Verkningsgraden av spårriktning på Malmbanan (Arasteh khouy, 2013). 

Trafikverkets regelverk definierar spårriktning som en åtgärd som ger stor eller mindre nedsättning 

av spårstabiliteten beroende på lyfthöjden (Trafikverket, 2015f). Detta leder till att man efter 

spårriktning bör stabilisera spåret. Detta kan göras genom dynamisk spårstabilisering eller naturlig 
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spårstabilisering. Dynamisk spårstabilisator används i makadamiserade spår för att öka spårets 

sidostabilitet, för att förlänga spårlägets hållbarhet. Genom att vibrera ballasten vid sin egenfrekvens 

komprimeras bädden kring sliprarna och ger spåret en kontrollerad sättning innan spåret trafikeras 

av tåg (Trafikverket, 2015e). Naturlig spårstabilisering sker genom att man släpper på trafik i 

reducerad hastighet. Efter en trafikbelastning av 0,1 MBT (miljoner bruttoton) anses spåret vara 

stabiliserat utan spårstabilisator.  

 Ballastrening 2.7.2

Enligt Trafikverket (2012) ska makadamballastlagrets tjocklek under sliper underkant vara minst 30 

cm, det blir totalt 50 cm från överytan, och ha en livslängd på 40 år. Underballastens tjocklek ska vara 

minst 0,8 meter och ska utföras i ett eller två lager samt bestå av förstärkningslager och 

frostisoleringslager. 

Makadamballasten ska fördela lasterna från spåröverbyggnaden och utsätts därmed för dynamiska 

krafter som leder till mekanisk nedbrytning av materialet. Denna nedbrytning påverkas väldigt 

mycket av fuktinnehåll enligt Torgny Nilsson (Edvardsson, Hedström, 2015). Nilsson menar vidare att 

”skvättställen” dvs. vatten i suspenderad finjord, är ett ökande problem som leder till sättningar och 

spårlägesförändringar. Orsaken är att vattenavrinningen går för sakta. Vid ballastrening bildas ofta 

någon slags ”kar-effekt” när orenad ballast blir kvar som en vall vid sidan om spåret, vilket gör att 

vattnet blir instängt under själva spåret (Edvardsson, Hedström, 2015).  

Syftet med ballastrening är att förbättra dräneringen (organiskt och finkornigt material tas bort, som 

binder fukt) samt att återställa ballastens funktion och bevara spårläget, samt hålla nere 

underhållskostnaderna. Ballastreningen genomförs ofta vid spårbyten, då räls och sliprar byts. Vid 

ballastreningen läggs stenar tillbaka som är tillräckligt stora och kompletteras med ny 

makadamballast för att kompensera för det bortrensade finmaterialet. Att bara rena ballast är inte 

normalt, men kan genomföras då det blir för mycket finkornigt och organiskt material. 

 

 Avvattningsåtgärder 2.7.3

Trummor och rörbroar  

Järnvägens trumbestånd är ca 100 år gammalt (närmare 120 år) och utgörs av granitmurverk. Den 

vanligaste nedbrytningen innefattar spruckna, sönderfallande cementfogar och jord som sipprar in 

mellan murblocken, vilket leder till att trumvalvet utvidgas och i värsta fall kollapsar taket, som i sin 

tur leder till sättningar som fortplantar sig till spåret (se Figur 12) enligt Torgny Nilsson (Edvardsson, 

Hedström, 2015). Två typer av trumrenoveringar kan användas beroende av höjden på fyllningen 

över befintlig trumma. Om fyllningen inte är så hög lyfts i regel spåret och trumman läggs om. 

Alternativet är att uföra en infordring där en glasfiberstrumpa träs in i den befintliga trumman, det är 

dock svårt att undvika att trumbottnen byggs upp vid trumrenoveringen. Genom att placera en tratt 

på utlopp eller inlopp höjs den nya plasttrummans kapacitet (se Figur 14) och genomströmningstalet 

blir bättre enligt Nilsson (Edvardsson, Hedström, 2015). 
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Figur 12. Sprucken trumma med dess konsekvenser (Berntsen et al. 2005). 

Trummorna som är placerade under järnvägen benämns olika beroende på konstruktionens 

dimensioner. Är den teoretiska spännvidden < 2,0 meter kallas det för trumma, se Figur 13. Är den 

däremot > 2,0 meter kallas det för en rörbro (Sundberg, 2015). 

 

Figur 13. Trumma under järnvägen (Arasteh Khouy, 2013 ). 

Inspektion och rensning av brunnar 

Inspektion av dräneringsbrunnar med nedsatt funktion kan göras med en vagnmonterad kamera som 

sitter fast i en kabel, denne kan köras ned genom ledningen. Kameran kan fotografera uppåt och åt 

sidorna. Vid en torr ledning kan vatten hällas ned i en brunn och inspekteras i anslutande brunnar, 

för att underlätta kan man färga vattnet och följa flödet, kameran kan inte användas vid grumligt 

vatten. Om ledningen är igensatt ska den spolas ren (Trafikverket, 2015h). Där dräneringar är 

placerade har det säkert förekommit problem tidigare, därför är det viktigt att dessa fungerar om 

stora mängder vatten skulle komma enligt Trafikverket (2008). 

 

Montering av tratt  

Vid behov av kapacitetsökning av trummor kan en tratt, gjord av plast, monteras vid inloppet, se 

Figur 14. Detta kan ge en ökning med 20 % i små trummor (sidomåttet 0,3 m) och 5 % i stora 

trummor (spännvidden 1,5 m).  
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Figur 14. a) Kapacitetshöjande tratt. b) Tratt från Norge (Trafikverket, 2015h). 

Skydd mot kalldrag 

För att minska problem med isbildning i en trumma på grund av genomströmning av kall luft kan 

mynningen täppas till enligt Trafikverket (2015h). Isoleringsmattor (Figur 15) kan användas för att 

täppa till mynningarna och installeras på hösten, samt tas bort på våren. Det går också att använda 

plastremsor som monteras för öppningen.  

 

 

Figur 15. Isoleringsmatta (Trafikverket, 2015h). 

Vegetationsröjning 

Metoder för vegetationsröjning i öppna diken är främst maskinella, det är en spårburen lastmaskin 

eller traktor med kättingsaggregat. I första hand röjer man för att signaler och skylttavlor ska synas 

samt att grenar inte får komma i kontakt med tåg eller växa in i kontaktledningar. Vid spårburen 

röjning kan träflis hamna i dikena och flyta med vattnet samt dämma upp brunnar och trummor, 

därför måste buskröjningen ske oftare för att flismängden inte ska bli för stor. Där den maskinella 

röjningen inte är möjlig används röjsåg. (Ström, 2011). 

Dikning  
Diken som är under 1,0 m fördjupas så att dikesdjupet blir minst 1,0 m eller mer relativt 

rälsunderkant (ruk), för att tillgodose avrinningen och funktionen. Många dikesproblem är där 

terrängen är plan eller där det är skärning, och det kräver stora insatser eftersom schaktmängderna 

blir så stora (Trafikverket, 2008). 
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 Frostisolering 2.7.4

Gamla banor frostisoleras  

På gamla banor förekommer ofta problem med tjäle på grund av tjälfarligt material i ballasten och 

bristfällig dränering. Problemen förstärks när terrassen ligger i skärning och på låga bankar vid 

passage över områden med ytliga frostaktiva jordlager. Frostaktivt material måste ersättas med icke 

tjällyftande för att varaktigt bygga bort problem med tjäle. Detta kan medföra omfattande 

schaktning med påföljande långvariga trafikstörningar, därför kan alternativet vara att frostisolera 

med cellplast som läggs ytligare i bankroppen. Cellplast läggs normalt under makadamballasten (på 

0,3 m djup under sliper underkant) och samtidigt kan avvattning utföras kring banan (Trafikverket, 

2015g).  

2.8 Kostnader 
För att undvika onödiga tids-och kostnadsförluster är det viktigt att olika avvattningsaspekter 

kommer in i planeringsprocessen så tidigt som möjligt (Trafikverket, 2014b).  

 Kostnader för spårriktning, avvattning, ballastrening och hastighetsnedsättning 2.8.1

En spårriktning kostar 5 000 SEK i timmen vilket kan översättas till 20 SEK per meter (WSP, 2014). 

Dikning och tillsyn/spolning av dräneringsledningar kostar ca 200 SEK per meter (på både höger och 

vänster sida) enligt schablonsiffror som användes i region Nord för ca 5 år sedan (år 2012). 

Tillsyn/rensning av trumma kostar 50 000 SEK/trumma samt byte/renovering av trumma ca 600 000 

SEK/trumma (kan variera mycket beroende på trumlängd och åtkomst till platsen) (Eriksson, Olsson, 

2017-02-07). För separat ballastrening är kostnaden mellan 1 500 och 2 000 SEK per meter (WSP, 

2014). Varje förseningsminut kostar 1200 SEK per passagerartåg och 800 SEK per godståg, enligt 

Asplund (2016-11-24).  

2.9 Klimatförändringar och grundvattennivåer 
Ökningen i årsmedeltemperatur förväntas vara större i Sverige än den genomsnittliga globala 

ökningen enligt SMHI (Sundberg, 2015). För hela landet gäller en temperaturökning samt en ökad 

nederbördsmängd vilket innebär ökad mängd vatten. Dessa stora vattenmängder leder i sin tur till 

problem i form av ökad avrinning och ökad risk för översvämning och skred (Sundberg, 2015). En av 

de viktigaste faktorerna i ett fungerande samhälle är ett fungerande transportsystem, utan 

fungerande väg- och järnvägsnät faller även andra samhällssektorer. Klimatförändringar kommer att 

påverka järnvägars bärighet och beständighet enligt Sundberg (2015), dessutom är delar av 

järnvägen drygt 100 år gammalt och byggt för andra förutsättningar. För att undvika naturolyckor på 

eller vid järnväg är det viktigt med välfungerande dränering eller avvattning som leder bort eller 

lagrar vatten (Sundberg, 2015).  
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3 Metod 

Mätdata ska analyseras och jämföras både före och efter avvattningsåtgärder samt före och efter 

utfört underhåll, såsom spårriktning. Vidare jämförs spårläge, utveckling av spårlägesfel och behov av 

spårjusteringar före och efter avvattningsåtgärder på sträckor där avvattningsåtgärder är 

genomförda. Litteraturstudie görs i början av projektet och även parallellt med utredningen. 

Muntliga statusrapporter ges under projektets gång.  

3.1 Mätmetoder 

 Maskinell belastad spårlägesmätning 3.1.1

Maskinell belastad spårlägesmätning med särskilt mätfordon är den bästa och säkraste metoden att 

mäta spårläget. Maskinell belastad spårlägesmätning ska utföras med mätfordon som har en axellast 

> 5 ton. Belastad mätning ger ett spårläge som bättre liknar det som tågtrafiken utsätts för än 

obelastad mätning (Trafikverket, 2015b). Vid manuell efterkontroll för att lokalisera fel som 

uppmätts med maskinell belastad mätning gäller alltid det värdet som har uppmätts med maskinell 

mätning. Lokalisering av maskinellt uppmätta skevningsfel kan göras med manuell mätning på så sätt 

att indikationer på skevningsfel kan detekteras. Dock kan uppmätta värden från manuell mätning 

aldrig användas till att avskriva maskinellt uppmätta värden, även om dessa ligger inom gränsvärdena 

(Trafikverket, 2015b). 

 Datalagring efter maskinell mätning 3.1.2

Mätvärden gjorda med mätfordon ska lagras och sparas i en databas minst 5 år enligt Trafikverket 

(2015b), mätvärdena ska registreras kontinuerligt i digital form. Till varje mätvärde ska följande 

information vara kopplad: 

 Unikt mätdatum och klockslag för mätningen 

 Bandel, spår/spårnummer, mätriktning 

 Position angivet i km+m med mätosäkerhet högst +/-5 m 

 Koordinater med mätosäkerhet högst +/- 2 m 

 Mätfordonets hastighet och körriktning 

 Mätfordonets identitet 

 Kurvatur 

 

Enligt Trafikverket (2015b) ska all mätdata i mätdatabasen kunna presenteras som diagram och 

innehålla 

 Position 

 Mätvärde 

 Gränsvärden 

 Markeringar där gränsvärdena har överskridits 

 Kurvatur 

 Relevant anläggningsdata som växlar, tunnlar, plankorsningar mm 

 Identifikation för mätfordonet 

 Mätdatum + tid 
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Spårlägesparameterar med samverkande fel samt kompletterande rekommenderade nationella 

gränsvärden kan följas upp i systemet OPTRAM.  I den redovisningen ska följande information finnas 

lagrad (Trafikverket, 2015b): 

 

 Position (bandel, spår/spårnummer, km + meter) 

 Hastighetsklass 

 Mätparameter, t.ex. spårvidd, höjdläge, sidoläge mm.  

 Felets storlek 

 Längden på felet 

 

För varje mätning ska en sammanställning göras över spårlägesstatistik vilken ska innehålla antal 

ställen och längden där gränsvärdena överskrids, även standardavvikelser och QS-tal redovisas 

(Trafikverket, 2015b). 

 Höjdläge 3.1.3

Höjdläget definieras som respektive räls farbanenivå (1) i förhållande till en referenslinje (2) som är 

medelhöjdläget enligt Figur 16. Zp är höjdskillnaden i mm för respektive räl (plus är nedåt och minus 

är uppåt). Höjdläget anges för respektive räl, höger och vänster, i längdmätningens riktning, och mäts 

i följande våglängdsområden (λ): 

 

 1 m < λ < 25 m  Kortvåg 

 25 m < λ < 70 m Mellanvåg 

 70 m < λ < 150 m Långvåg   

 

 

Figur 16. Mätning av höjdläge (Trafikverket, 2015b) 
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 Sidoläge 3.1.4

Sidoläget definieras som respektive räls, i punken P avvikelse/ändring i sidoläge, Yp, i förhållande till 

en horisontell referenslinje, enligt Figur 17, där 1 är spårplan, 2 är referenslinjen, 3 är farbanan och Zp 

är höjdskillnaden vid mätpunkt P. Sidoläget anges för respektive räl, höger och vänster i 

längdmätningens riktning. 

Figur 17. Mätning av sidoläge (Trafikverket, 2015b). 

 Mätfel 3.1.5

Det finns alltid fel i mätningar och det måste hanteras. Det gäller även mätningar av spårgeometri 

när olika mätningar behandlas. Ekvation (1) visar hur det uppmätta värdet består av det verkliga 

värdet med en felkälla.  

 

𝑦 (𝑚ä𝑡𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒) = 𝑋(𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒) + 𝑒(𝑓𝑒𝑙) (1) 

Mätfel kan vara slumpmässigt eller systematiskt (Su, Zhang et al. 2016). Om spårgeometrimätningar 

ska ha en hög trovärdighet så måste mätprestanda vara hög i både precision och noggrannhet. Det 

finns två huvudtyper av fel, noggrannhet och precision, vilket schematiskt visas i Figur 18 (Asplund 

2016). 

 

Figur 18. Två feltyper vid mätning, a) noggrannhet och b) precision (Asplund, 2016).  

 



21 
 

Observerade variationen består i variationen på mätobjektet, variationen i repeterbarheten och 

variationen i reproducerbarheten enligt ekvation (2).  

2222

barhetreproducerhetrepeterbarmätobjektobs    (2) 

Mätobjektet i sig kan variera, repeterbarheten kan variera även om mätningen sker med samma 

mättåg i samma riktning, i samma hastighet och i samma klimat. Reproducerbarheten kan variera 

genom att köra med samma mättåg i en annan riktning eller att köra med ett annat mättåg. När 

resultatet ska summeras så bör variationerna beaktas i de observerade värdena (AIAG, 2010). 

3.2 Analysmetoder 
Vid analysen av mätdata börjar arbetet med att titta på var avvattningsåtgärderna är gjorda längs 

bandel 113, med hjälp av BIS och information i arbetsrummet för mark och geoteknik, se Figur 19 

(Trafikverket, 2016a och b). I det här fallet är det dikning som är avvattningsåtgärden, det bör vara 

dikat på både vänster och höger sida för att det ska vara värt att analysera. 

 

 
Figur 19. Avvattningsåtgärder enligt information i Trafikverkets arbetsrum för mark- och geoteknik. 

Sedan undersöks om spårriktning är gjord på den platsen. Idealfallet skulle vara en sträcka där ingen 

spårriktning är gjord, i andra hand väljs en sträcka där spårriktning är utförd något år efter 

avvattningsåtgärden, så att avvattningsåtgärdens påverkan på spårläget inte störs av 

spårriktningsåtgärder. Den första sträckan där avvattningsåtgärder är gjorda, år 2010 på både höger 

och vänster sida längs bandel 113, är km 1316+600 – 1317+200, spårlägesdata finns från 2007 till 

2016. Spårriktning är gjord år 2013. Först analyseras mätdata med hjälp av Spyder för att se hur det 

ser ut visuellt. Eftersom det finns en viss förskjutning mellan mätdata måste analysen ta hänsyn till 

det, välja ut mätdata som går att jämföra, och justera mätdata mot varandra, se Figur 21.  

Mätdata varierar år för år, därför analyseras sträckan med hjälp av OPTRAM som är Trafikverkets 

databas för spårgeometrimätningar. Fasta referenspunkter söks i närheten av sträckan, det ligger en 

limmad skarv på km 1316+600 och en skogsbilväg på km 1317+350. Det blir en extra tydlig ”spik” i 

kortvågorna när mätvagnen passerar en skarv eller korsning, och den ”spiken” hamnar på olika 

koordinater på grund av bristfällig repeterbarhet från mätfordonet i uppgivandet av position, se Figur 

20.  
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En annan metod hade kunnat vara att korskorrelera data så att de, så kallade ”spikarna”, hamnar på 

samma ställen. Det krävs då att mätdata som ska jämföras är lika långa. Genom att korskorrelera 

data finns en risk att ”spikarna” slätas ut för mycket så att skillnaderna mellan mätdata som ska 

jämföras minskar. I den här analysen korskorreleras inte mätdata. 

  

Figur 20. Referenspunkt taget från OPTRAM, Trafikverkets databas för spårgeometrimätningar, här en limmad skarv bandel 
113, km 1316+600, från 090930. 

I OPTRAM kan väljas vilken mätning som ska presenteras och då är det bra att ta en mätning i taget, i 

det här fallet väljs 2007 först och zoomas in vid den första referenspunkten som är den limmade 

skarven vid km 1316+600, ”spiken” till referenspunkten läses av och antecknas i Excel, och därefter 

zoomas den andra referenspunkten in för att kunna läsa av ”spiken” som bildas i kortvågen på grund 

av korsningen med skogsbilvägen. När de exakta referenspunkterna är nedtecknade jämförs dessa 

årsvis med varandra för att se till att det inte är alltför stor skillnad och att dessa inte är för långa i 

förhållande till varandra, för att minska felkällorna vid analysen. En referensmätning väljs ut vilka de 

andra mätningarna kontrolleras mot, se Figur 21. Om skillnaderna är mer än 5 meter så förkastas 

data och en ny mätning väljs ut från samma höstmånad eller månaden före/efter. Trafikverkets 

kravdokument (Trafikverket, 2015b) menar att mätosäkerheten är ±5 m på mätdata när det gäller 

positionsangivelsen km + m.  

 

Figur 21. Mätdata startar på samma km+m men ändå inte på samma plats, de är olika långa trots att de slutar på samma 
km+m. 



23 
 

Mätdata tas fram, dock inte all data utan det räcker med att jämföra kortvåg, mellanvåg och långvåg 

på både höger och vänster sida. Kortvågen visar hur banöverbyggnaden påverkar spårläget, medan 

mellanvågen visar lite mer på hur banunderbyggnaden påverkar spårläget (Famurewa, 2016-11-24). 

Det finns möjlighet att jämföra höjdvågor, sidovågor och skevning, i det här fallet bör höjdvågorna 

användas (Nissen, 2016) för att se skillnaden på spårläget före och efter en avvattningsåtgärd 

(Asplund, 2016-11-24). Från mätdata väljs de kolumner som visar position (kilometertal, metertal, 

vilket spår som mätts), kvalitetsklass, stationssträcka, höjd kortvåg vänster och höger, höjd mellanvåg 

vänster och höger, höjd långvåg vänster och höger.  När data plockats fram i lika långa bitar (vissa 

måste klippas på slutet) beräknas standardavvikelsen med hjälp av Excel i fasta 200 meters bitar 

längs sträckan, se ekvation 3.   

𝜎 =
√Σ(𝑥−𝑚)2

𝑛
     (3) 

I det första fallet med sträckan km 1316+600 – 1317+ 350 blir det fyra stycken 200 meters bitar (den 

sista blir endast 150 meter). Längdsektionerna jämförs med boxplottar. 

 Endast höstmätningar 3.2.1

Det är inte lämpligt att använda mätdata från våren, mars, april, maj och juni eftersom det då kan 

vara tjällossning vilket påverkar spårläget oregelbundet. Därför väljs endast mätdata från hösten, 

augusti till november. Det skulle säkert fungera bra att använda data från vinterhalvåret också, men 

för att de ska bli så bra jämförelse som möjligt valdes helst mätdata från samma månad, från 

september i första hand. Om det var osäker kvalitet på septembermätningen så förkastades den och 

en annan mätning valdes (helst från samma månad) under samma år.  

 Nedbrytningshastigheten kontrolleras 3.2.2

För att ta reda på nedbrytningshastigheten med avseende på tiden görs en jämförelse med åren före 

avvattningsåtgärderna mot åren efter avvattningsåtgärderna. Först plottas alla år (2007-2016) upp i 

ett diagram (x-axeln) tillsammans med medelvärdet av höger och vänster sida och 

standardavvikelsen på 200 meters bitar (y-axeln). Som mått på spårutvecklingen används en 

trendlinje. K-värdet (lutningen) tas fram före avvattningen, efter avvattningen och efter 

spårriktningen. Dessa jämförs mot varandra och k-värdet får vara indikatorn till 

nedbrytningshastigheten. När det gäller nedbrytningshastigheten med avseende på trafiktonnage, så 

används tonnaget (MBT) istället för årtalen i diagrammets x-axel.  

 Hypotesprövning 3.2.3

T-test är en hypotestest som används frekvent inom empirisk forskning. Denna metod används för 

att verifiera resultat och är ett grundläggande statistiskt verktyg, men måste användas med 

begränsningar och regler (Asplund, 2016). För att ta reda på om det är någon skillnad på spårläget 

innan och efter en avvattningsåtgärd görs en hypotesprövning på bandel 113 km 1318-1319, i 

mellanvågen. En nollhypotes sätts upp enligt ekvation 4:  

H0: µ1 - µ2 = 0   (4) 

Om α (p-värdet) är mindre än 0,05 faller H0. Om H0 faller är det en signifikant skillnad på spårläget 

före och efter en avvattningsåtgärd, med en konfidensintervall på 95 %. 
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 Verktyg 3.2.4

 OPTRAM, Trafikverkets system för att studera och analysera periodiska mätningar på spår 

och kontaktledning. 

 BIS-data, en delmängd av det förvaltningsdata som finns i Trafikverkets Ban Informations 

System (Trafikverket, 2016a). 

 Strix, järnvägsfilmer (Trafikverket, 2016c). 

 Spyder (Phyton 3.5) används för att välja ut vilka kolumner som ska användas, samt visa hur 

data ser ut i jämförelse med varandra.  

 Excel används för att räkna standardavvikelsen på 200 meters bitar längs sträckan som ska 

analyseras samt standardavvikelsen på 50 meters bitar (endast på kortvåg). 

 Matlab används för att analysera data genom att plotta ut dessa i figurer som boxplot, för att 

lättare kunna jämföra skillnaderna år för år.  

 MiniTab används till att statistiskt säkerställa skillnaden på spårläget före och efter en 

avvattningsåtgärd. 
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4 Resultat/Analys 

Analyser har gjorts med spyder (python) längs bandel 113, mellan Gällivare och Kiruna. Figur 22 är en 
utvald bild ifrån analyserna som tydligt visar hur mätdata är förskjutet i förhållande till varandra. 
Figuren visar kortvåg (1-25 m) för höger räl från km 1315+399-1315+599 där år 2009 och 2011 
jämförs med varandra, amplituden för den aktuella sträckan på 200 m varierar mellan -15 och +9 
mm. Figuren visar en förskjutning på ca 25 meter. 

 

Figur 22. Bandel 113, år 2009 och 2011 där avvattning är gjord 2010. Det är en förskjutning på ca 25 meter enligt figuren. 

Bidraget till variationen som visas i Figur 22 kan var många där bl.a. mätobjektet i sig kan variera, 
repeterbarheten kan variera även om mätningen sker med samma mättåg i samma riktning, i samma 
hastighet och i samma klimat. Vidare kan reproducerbarheten variera genom att köra med samma 
mättåg i en annan riktning eller att köra med ett annat mättåg (AIAG, 2010).  

Mellan Gällivare och Sikträsk (bandel 113) är avvattningsåtgärder utförda år 2010 på sträckan 
1316+600 till 1317+200. För att kompensera för förskjutningen som kan uppstå (Figur 22) har två 
fasta referenspunkter använts för sträckan. Referenspunkterna är en skarv på km 1316+600 och en 
plankorsning på km 1317+385, och eftersom deras lägen är fasta kan de användas som referenser, se 
Figur 20.   

  

25 m 
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Figur 23 visar bilder tagna från en järnvägsfilm längs sträckan som ska analyseras (Trafikverket, 
2016c), och BIS visualiserar hur kurvaturen ser ut längs samma sträcka, och visas i mitten på Figur 23 
(Trafikverket, 2016a).   

 

Figur 23. Platsen där analysen är gjord, det är dikat mellan km 1316+600 – km 1317+200, bilderna är tagna ur 
järnvägsfilmen och sträckan från BIS (Trafikverket 2016). 
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4.1 Bandel 113 km 1316-1317 
Figur 24 visar bandel 113 km 1316+600 till 1317+385 och är uttryckt i standardavvikelsen på 200 
metersbitar, i det här fallet blev det 4 stycken 200-meters bitar. Boxplottarna är gjorda i Matlab, 
kortvåg 1-25 meter, med årtalen 2007, 2008, 2009, sedan avvattningsåtgärd år 2010 (som visas med 
den första vertikala linjen från vänster), därefter år 2011-2016 med en spårriktning år 2013 (den 
andra vertikala linjen). Enligt figuren försämras spårläget efter avvattningsåtgärden och förbättras 
efter spårriktningen, vilket kan ses på både vänster och höger räl.  

 

 
  

Figur 24. Kortvåg 1-25 meter, bandel 113 km 1316-1317, år 2007-2016. 
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Figur 25 visar boxplottar av mellanvågen för 25-70 m, uttryckt i standardavvikelsen på 200 
metersbitar, på samma sätt som ovan. Avvattningsåtgärder är utförda mellan år 2009 och 2011, och 
spårriktning är gjord år 2013. Enligt Figur 25 blir spårläget bättre efter avvattningsåtgärden och 
förbättras ytterligare efter spårriktningen, som kan ses på spårläget både vänster och höger räl.  

  

Figur 25. Boxplottar, mellanvåg 25-70 meter, bandel 113 km 1316-1317, år 2007-2016. 
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Figur 26 visar boxplottar av långvågen 70-150 m, uttryckt i standardavvikelsen på 200 metersbitar, på 
samma sätt som ovan. Avvattningsåtgärden är utförd år 2010, och spårriktning är gjord år 2013. 
Enligt Figur 26 blir spårläget bättre efter avvattningsåtgärden men spridningen är stor, och de första 
200 meters bitarna ses som uteliggare år 2011 och 2012 (mellan avvattning och spårriktning) på både 
vänster och höger sida. Spårläget blir något sämre efter spårriktningen.  

  

Figur 26. Boxplottar, långvåg 70- 150 meter, bandel 113 km 1316-1317, år 2007-2016. 
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Figur 27 visar en sammanställning av kortvåg, mellanvåg och långvåg i samma figur, för att kunna se 

skillnaderna och jämföra dessa lite lättare med kommande figurer. 

 

Figur 27. Kortvåg, mellanvåg och långvåg samlade för bandel 113 km 1316-1317 
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Figur 28 liknar Figur 27 men innehåller även år 2010 (2010-09-02), det år då avvattningsåtgärderna är 

utförda. Den första vertikala linjen från vänster är avvattningsåtgärden på varje mätning (kortvåg, 

mellanvåg och långvåg) och den andra linjen är spårriktningen. Det visar ingen skillnad i kortvågen 

och långvågen direkt efter avvattningsåtgärderna, men i mellanvågen syns en förbättring av 

spårläget.   

 

Figur 28. Bandel 113 km 1316-1317 år 2007-2016, jämförelse mellan kortvåg, mellanvåg och långvåg 
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Figur 29 liknar Figur 28 men innehåller en senare mätning år 2010 (2010-09-08), det år då 

avvattningsåtgärden är utförd. Den första vertikala linjen från vänster är avvattningsåtgärden på 

varje mätning (i kortvåg, mellanvåg och långvåg) och den andra linjen är spårriktningen. Figur 29 visar 

en försämring av spårläget i kortvågen direkt efter avvattningsåtgärderna, men i mellanvågen syns en 

förbättring av spårläget.   

 

 

Figur 29. Bandel 113 km 1316-1317 år 2007-2016, jämförelse mellan kortvåg, mellanvåg och långvåg, här med en annan 
mätning från 2010 (då avvattningsåtgärden är gjord). 

Skillnaden mellan Figur 28 och Figur 29 syns mest i kortvågen. De är 6 dagar mellan mätningarna. I 

den första mätningen (som innehåller 2010-09-02) syns ingen skillnad före avvattningen jämfört med 

efter avvattningen, och i den andra figuren (med mätningen från 2010-09-08), 6 dagar efteråt blir 

spårläget sämre efter avvattningen.   
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Figur 30 visar kortvåg 1-25 meter, uttryckt i standardavvikelsen på 50 metersbitar, där 
avvattningsåtgärden är utförd år 2010 (som visas med den första vertikala linjen från vänster) och 
spårriktning 2013 (den andra vertikala linjen). Detta är fortfarande bandel 113 km 1316+600 till 
1317+385. Enligt Figur 30 försämras spårläget efter avvattningsåtgärden och förbättras efter 
spårriktningen, vilket kan ses på både vänster och höger räl. Det går inte att analysera mellanvågen 
uttryckt i 50-meters bitar eftersom mellanvågen är längre än 50 meter (25-70 m). Figur 29 och Figur 
30 visar att det inte är någon synbar skillnad på resultatet i kortvågen om standardavvikelsen 
uttrycks i 200-metersbitar eller i 50-metersbitar.  

 

Figur 30. Kortvåg med standardavvikelse i 50 meters bitar, år 2007-2016, endast i kortvåg 1-25 meter, bandel 113, km 1316-
1317 

 

4.2 Nedbrytningshastigheten med avseende på tid 
Indikatorn för nedbrytningshastigheten är uttryckt som lutningskoefficienten för lineariseringen i 

Figur 31 till Figur 37 (förutom Figur 34). 

Figur 31 visar nedbrytningshastigheten av spårläget i kortvåg 1-25 m, uttryckt i standardavvikelsen av 

200-meters bitar, med avseende på tiden (se Figur 34). 1) Nedbrytningen för km 1316+600-800, 2) 

nedbrytningen för km 1316+800-1317+000, 3) nedbrytningen för 1317+000-200 och 4) 

nedbrytningen för km 1317+200-350. I alla fyra delsträckor visar Figur 31 att 

nedbrytningshastigheten ökar efter en avvattningsåtgärd, och ökar ytterligare efter spårriktningen, 

se Tabell 2.  
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Enligt SGU (Sveriges geologiska undersökning) sjönk grundvattennivåerna mellan augusti och 

september 2014 med 5-110 cm i Norrland. Detta visar på en torr sommar vilket även kan ses i 

resultatet i Figur 31, genom att spårläget blir något bättre just 2014. 

 

  

Figur 31. Nedbrytningshastigheten, med avseende på tiden, kortvåg, bandel 113, km 1316-1317. 

 

Tabell 2. Nedbrytningshastigheten (uttryckt i k-värdet = lutningen på lineariseringen) enligt Figur 31. 

Delsträckor 
om 200 m 

k-värdet före avvattning k-värdet efter 
avvattning 

k-värde efter 
spårriktning 

1  0,0695 0,1000 0,1323 

2 0,0840 0,1297 0,2564 

3 0,1550 0,2305 0,3503 

4 0,0736 0,1800 0,2799 
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Figur 32 visar nedbrytningshastigheten av spårläget i mellanvåg 25-70 m, uttryckt i 

standardavvikelsen av 200-meters bitar, med avseende på tiden (se Figur 34). 1) 

Nedbrytningshastigheten för km 1316+600-800, 2) nedbrytningshastigheten för km 1316+800-

1317+000, 3) nedbrytningshastigheten för 1317+000-200 och 4) nedbrytningshastigheten för km 

1317+200-350. I alla fyra delsträckor visar Figur 32 att nedbrytningshastigheten minskar efter en 

avvattningsåtgärd, för att öka lite igen efter spårriktningen, dock inte lika mycket som innan 

avvattningsåtgärden var utförd, se Tabell 3. 

 

  

Figur 32. Nedbrytningshastigheten, med avseende på tiden, mellanvåg, bandel 113, km 1316-1317. 

 

Tabell 3. Nedbrytningshastigheten (uttryckt i k-värdet = lutningen på lineariseringen) enligt Figur 32. 

Delsträckor 
om 200 m 

k-värdet före avvattning k-värdet efter 
avvattning 

k-värde efter 
spårriktning 

1  0,1160 0,0370 0,1109 

2 0,1548 0,0554 0,1161 

3 0,2509 0,1142 0,1908 

4 0,1613 0,0561 0,1219 

 

Litteraturstudien visar inte något samband som beskriver nedbrytningen av spårläget gentemot dålig 

avvattning, men resultatet visar att i mellanvågen syns en långsammare nedbrytning av spårläget 

efter en avvattningsåtgärd 
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Figur 33 visar nedbrytningen av spårläget i långvåg 70-150 m, uttryckt i standardavvikelsen av 200-

meters bitar, utan hänsyn till tonnage som passerar sträckan (se Figur 34). 1) 

Nedbrytningshastigheten för km 1316+600-800 ökar efter avvattningsåtgärden och minskar efter 

spårriktningen. 2) nedbrytningshastigheten för km 1316+800-1317+000 minskar efter 

avvattningsåtgärden och minskar ytterligare efter spårriktningen. 3) nedbrytningshastigheten för 

1317+000-200 minskar efter avvattningsåtgärden och minskar ytterligare rejält efter spårriktningen. 

4) nedbrytningshastigheten för km 1317+200-350 ökar efter avvattningsåtgärden och minskar 

ordentligt efter spårriktningen. Figur 33 visar för alla fyra delsträckor nedbrytningshastigheten efter 

avvattningsåtgärd och efter spårriktning, se Tabell 4. 

  

Figur 33. Nedbrytningshastigheten, utan hänsyn till tonnage, långvåg, bandel 113, km 1316-1317. 

Tabell 4. Nedbrytningshastigheten (uttryckt i k-värdet = lutningen på lineariseringen) för långvåg enligt Figur 33. 

Delsträckor 
om 200 m 

k-värdet före avvattning k-värdet efter 
avvattning 

k-värde efter 
spårriktning 

1  0,1875 0,2006 0,1397 

2 0,1916 0,1556 0,1415 

3 0,2791 0,1125 0,0346 

4 0,1650 0,2682 -0,0538 
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4.3 Nedbrytningshastigheten med avseende på trafiktonnage 
Figur 34 visar tonnaget som passerar sträckan Kiruna – Gällivare, bandel 113, med bruttovikten i 

MBT/år (miljoner bruttoton/år), från år 2008 till år 2014. Detta ska användas för att analysera 

nedbrytningshastigheten med avseende på tonnage för att se om det är någon skillnad mellan 

tidsaspekten (utan hänsyn till tonnage) och tonnageaspekten (med hänsyn till tonnage). 

 

Figur 34. Tonnage på bandel 113 (blå) från 2008 till 2014. Orange visar bandel 124 och grön visar bandel 113 mellan 
mätningarna, som ska användas i analysen. 

Tabell 5 visar uträkningen utav tonnaget i MBT (miljoner bruttoton) som passerat bandel 113 mellan 

mätningarna från år 2007 till 2016. De röda siffrorna visar uppskattat tonnage eftersom dessa inte 

gick att ta fram. Tonnaget för 2015 och 2016 har inte ännu blivit officiellt och tonnaget för år 2007 

gick inte att finna. 

Tabell 5. Tonnage i MBT (miljoner bruttoton) på bandel 113, samt uträknat tonnage, mellan mätningarna som används i 
analysen. De röda siffrorna är uppskattat tonnage i MBT eftersom det inte gått att få fram det verkliga tonnaget år 2007, 
2015 och 2016 (de senaste har inte än blivit offentliggjorda).  
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2010 7,1 2009-10-02 2009-12-31 90 2009-12-31 2010-09-02 245 335 2010 7,18

2011 14,6 2010-09-02 2010-12-31 120 2010-12-31 2011-08-08 220 340 2011 11,95

2012 6,7 2011-08-08 2011-12-31 145 2011-12-31 2012-08-14 227 372 2012 9,78

2013 4,8 2012-08-14 2012-12-31 139 2012-12-31 2013-09-19 262 401 2013 5,46

2014 6,2 2013-09-19 2013-12-31 103 2013-12-31 2014-10-03 276 379 2014 5,82

2015 6,2 2014-10-03 2014-12-31 89 2014-12-31 2015-10-01 274 363 2015 6,20

2016 6,2 2015-10-01 2015-12-31 91 2015-12-31 2016-10-02 276 367 2016 6,20
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Figur 35 visar nedbrytningshastigheten av spårläget i kortvåg 1-25 m, uttryckt i standardavvikelsen av 

200-meters bitar med avseende på tonnage (se Figur 34).  enligt uträkningen i Tabell 5. 1) 

Nedbrytningshastigheten för km 1316+600-800, 2) nedbrytningshastigheten för km 1316+800-

1317+000, 3) nedbrytningshastigheten för 1317+000-200 och 4) nedbrytningshastigheten för km 

1317+200-350. I alla fyra delsträckor visar Figur 35 att nedbrytningshastigheten ökar efter en 

avvattningsåtgärd och efter spårriktningen, inskrivna i Tabell 6.  

  

Figur 35. Nedbrytningshastighet med avseende på tonnage (Tabell 5), kortvåg, bandel 113, km 1316-1317 

Tabell 6. Nedbrytningshastigheten (uttryckt i k-värdet = lutningen på lineariseringen) för kortvåg enligt Figur 35. 

Delsträckor om 200 m k-värdet före k-värdet efter k-värde efter 
spårriktning 

1 0,0106 0,0141 0,0219 

2 0,0130 0,0183 0,0424 

3 0,0235 0,0326 0,0579 

4 0,0099 0,0253 0,0461 
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Figur 36 visar nedbrytningshastigheten av spårläget i mellanvåg 25-70 m, uttryckt i 

standardavvikelsen av 200-meters bitar med avseende på tonnage (se Figur 34 och Tabell 5). 1) 

Nedbrytningshastigheten för km 1316+600-800, 2) nedbrytningshastigheten för km 1316+800-

1317+000, 3) nedbrytningshastigheten för 1317+000-200 och 4) nedbrytningshastigheten för km 

1317+200-350. I alla fyra delsträckor visar Figur 36 att nedbrytningshastigheten minskar efter en 

avvattningsåtgärd och ökar något efter spårriktning, se Tabell 7. 

  

Figur 36. Nedbrytningshastighet med avseende på tonnage (enligt Tabell 5), mellanvåg, bandel 113, km 1316-1317. 

Tabell 7. Nedbrytningshastigheten (uttryckt i k-värdet = lutningen på lineariseringen) mellanvåg enligt Figur 36. 

Delsträckor om 200 m k-värdet före k-värdet efter k-värde efter 
spårriktning 

1 0,0174 0,0054 0,0183 

2 0,0237 0,0078 0,0192 

3 0,0383 0,0160 0,0314 

4 0,0240 0,0078 0,0200 

 

Litteraturstudien visar att inga indikatorer finns som beskriver nedbrytningen av spårläget gentemot 

dålig avvattning, men resultatet visar att i mellanvågen syns en långsammare nedbrytning av 

spårläget efter en avvattningsåtgärd, oavsett om nedbrytningshastigheten analyseras med avseende 

på tiden eller med avseende på tonnaget som passerar den sträckan.  
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Figur 37 visar nedbrytningshastigheten av spårläget i långvåg 70-150 m, uttryckt i standardavvikelsen 

av 200-meters bitar med avseende på tonnage (se Tabell 5). 1) Nedbrytningshastigheten för km 

1316+600-800, 2) nedbrytningshastigheten för km 1316+800-1317+000, 3) nedbrytningshastigheten 

för 1317+000-200 och 4) nedbrytningshastigheten för km 1317+200-350. I alla fyra delsträckor visar 

Figur 37 att nedbrytningshastigheten minskar marginellt efter avvattningsåtgärd och minskar något 

efter spårriktning, se Tabell 8. 

  

Figur 37. Nedbrytningshastighet med avseende på tonnage som passerar sträckan (enligt Tabell 5), långvåg, bandel, 113, 
km 1316-1317. 

Tabell 8. Nedbrytningshastigheten (uttryckt i k-värdet = lutningen på lineariseringen) mellanvåg enligt Figur 37. 

Delsträckor om 200 m k-värdet före k-värdet efter k-värde efter 
spårriktning 

1 0,0283 0,0281 0,0227 

2 0,0294 0,0217 0,0236 

3 0,0425 0,0159 0,0059 

4 0,0059 0,0372 -0,0088 
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4.4 Bandel 113 km 1318-1319 
Figur 38 visar en annan sträcka på bandel 113, km 1318+700 till 1319+500 och är uttryckt i 
standardavvikelsen på 200 metersbitar. Boxplottarna är gjorda i Matlab, kortvåg 1-25 meter, 
mellanvåg 25-70 m och långvåg 70-150 m. Denna sträcka var tänkt som referenssträcka där 
avvattningsåtgärder tillsynes inte var gjorda men en spårriktning är gjord år 2013. Enligt Figur 38 blir 
spårläget bättre av någon anledning efter år 2010 i mellanvågen. Kvaliteten på mätningarna år 2012 
är osäkra och har därför plockats bort. Eftersom spårläget blir bättre efter år 2010 måste någonting 
ha hänt längs sträckan det året, dokumenterad avvattningsåtgärd (år 2010) hittas i Trafikverkets 
arbetsrum för mark- och geoteknik och markeras sedan med en svart vertikal linje längst till vänster i 
varje bild med de olika våglängderna, spårriktningarna är markerade med blåa linjer, se Figur 38. I 
kortvågen syns ett försämrat spårläge efter avvattningsåtgärden medan en tydlig förbättring efter 
spårriktningen. Mellanvågen har en tydlig förbättring i spårläget efter avvattningsåtgärden och i 
långvågen sker en förbättring efter spårriktningen.  

 

Figur 38. Samlad analys kortvåg, mellanvåg och långvåg år 2007-2011 och 2013-2016. Bandel 113, km 1318-1319, där 
avvattningsåtgärden (2010) är markerad med svart linje och spårriktningen, som är gjord 2013, markerad med en blå linje. 
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Figur 39 visar avvattningsåtgärd år 2010 markerad med en svart vertikal linje längst till vänster i varje 

bild med de olika våglängderna, och spårriktningen med en blå linje. I kortvågen syns ett försämrat 

spårläge efter avvattningsåtgärden medan en tydlig förbättring efter spårriktningen, dock händer 

någonting innan spårriktningen (kan avvattningsåtgärden påverka kortvågen positivt innan 

spårriktningen har skett eller har spårriktning gjorts 2012 utan att det dokumenterats?). Mellanvågen 

har en tydlig förbättring i spårläget efter avvattningsåtgärden och i långvågen sker en förbättring 

innan spårriktningen. 

 

Figur 39. Samlad analys kortvåg, mellanvåg och långvåg år 2007-2016. Bandel 113, km 1318-1319, där spårriktningen är 
markerad med en blå linje och avvattningsåtgärden markerad med svart linje. 

Arasteh Khouy (2013) menar att det finns en länk mellan dålig avvattning och dåligt spårläge. Detta 

kan ses i resultatet. Figur 39 visar hur spårläget förbättrats efter avvattningsåtgärder i 

mellanvågen(25-70 m), men i  kortvågen (1-25 m) sker en försämring, medan långvågen (70-150) 

verkar vara opåverkad.  

Vid jämförelsen av resultaten på bandel 113, mellan km 1316-1317 och 1318-1319, finns det likheter. 

Efter avvattningsåtgärder påverkas spårläget i kortvågen till det sämre och i mellanvågen till det 

bättre. Långvågen påverkas inte alls lika mycket av avvattningsåtgärderna.  
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4.5 Statistiskt säkerställt 
Eftersom analyserna av sträckorna km 1316-1317 och 1318-1319 på bandel 113 visar att 

avvattningsåtgärderna ger bättre spårläge i mellanvågen, behöver detta säkerställas.  

För att statistiskt säkerställa att avvattningsåtgärden har en positiv påverkan på spårläget i 

mellanvågen, så görs en beräkning med MiniTab. Eftersom kort- och långvågen inte ser ut att ha 

några förbättringar av spårläget analyseras endast mellanvågen med MiniTab. 

Figur 40 visar en signifikant skillnad med 95 % konfidensintervall mellan år 2009 och 2011 

(avvattningsåtgärden är gjord 2010) och kan därför säkerställas statistiskt. Figur 40 visar vänster räl. 

 

Figur 40. Boxplot som visar att skillnaden före och efter avvattningsåtgärden, vänster räl, är signifikant med 95 % 
konfidensintervall. Medelvärde 2009 är 8,33 mm och 2011 4,75 mm. 



44 
 

  

Figur 41 visar att det är skillnad på spårläget före och efter avvattningsåtgärd även på höger sida. 

Detta är statistiskt säkerställt med 95 % konfidensintervall mellan år 2009 och 2011 

(avvattningsåtgärden är gjord 2010).  

 

Figur 41. Boxplot som visar att skillnaden före och efter avvattningsåtgärden, höger räl, är signifikant med 95 % 
konfidensintervall. Medelvärde 2009 är 7,77 mm och 2011 4,75 mm. 
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4.6 Referenssträckor på bandel 113 och bandel 124. 
Figur 42 visar bandel 113, km 1317+750-950 och är uttryckt i standardavvikelsen på 200 meter utan 

hänsyn till tonnage som passerar sträckan. Ingen avvattningsåtgärd är gjord, däremot är spårriktning 

gjord år 2013. Enligt Figur 42 förbättras spårläget efter spårriktningen i kortvågen, mellanvågen och 

långvågen. Däremot ökar nedbrytningshastigheten i kortvågen (en fördubbling) och i långvågen, men 

minskar marginellt i mellanvågen, enligt Tabell 9. 

 

  

Figur 42. 200 meters referenssträcka, bandel 113 km 1317+750-950, där avvattningsåtgärder inte är gjorda enligt 
dokumentationen. Spårriktning är gjord år 2013.  

Tabell 9. Nedbrytningshastighet utan avvattningsåtgärd enligt Figur 42. 

Delsträckor om 200 m k-värdet före spårriktning k-värdet efter spårriktning 

Kortvåg 0,0621 0,1432 

Mellanvåg 0,2471 0,2100 

Långvåg 0,1959 0,3458 
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Figur 43 visar bandel 124, km 1038+800 till km 1039+600, och är uttryckt i standardavvikelsen på 200 

meters bitar. Boxplottarna är gjorda i Matlab, kortvåg 1-25 meter, mellanvåg 25-70 meter och 

långvåg 70-150 meter. Spårriktningar är gjorda år 2010, 2011, 2012 och 2015, och visas med blåa 

vertikala linjer i Figur 43, år 2011 är både spårriktning och avvattningsåtgärder (dikning och rensning 

av trumma, km 1039+739) gjorda och visas med en svart vertikal linje. Spårriktningen ger ingen direkt 

förbättring i spårläget, men efter avvattningsåtgärden syns tydliga förbättringar i kortvågen. Detta 

kan ses på både vänster och höger räl.  

 

  

Figur 43. Samlad analys på bandel 124 km 1038+800- 1039+600. Spårriktningar är gjorda 2010, 2011, 2012 och 2015 (blåa 
linjer). Både avvattning och spårriktning är gjord 2011 (svart linje). Mätdata från 2012 har uppenbara fel i mellan- och 
långvågen och har därför plockats bort. 

Vatten i bankroppen samt grunda och dåliga diken är den största orsaken till att man måste spårrikta 

ofta menar Sjöberg (2016). Resultatet i Figur 43 visar att trots spårriktningar, sker ingen större 

förbättring av spårläget, inte ens i kortvågen. Det är när både avvattning och spårriktning sker 

samtidigt (svarta linjen) som det blir stor skillnad i kortvågen och spårläget förbättras betydligt. Det 

är svårare att se skillnaden i mellanvågen och långvågen då år 2012 inte har någon tillförlitlig data.  
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Figur 44 visar en kortare sträcka på bandel 124, km 1039+(200-800), och är uttryckt i 

standardavvikelsen på 200 meters bitar. Boxplottarna är gjorda i Matlab, kortvåg 1-25 meter, 

mellanvåg 25-70 meter och långvåg 70-150 meter. Spårriktning är gjord 2015, och visas med blå 

vertikal linje i Figur 44.  År 2011 har avvattningsåtgärder utförts som visas med en svart vertikal linje. 

Avvattningsåtgärden påverkar spårläget något till det bättre i kortvågen och långvågen, men i 

mellanvågen sker en förbättring innan avvattningsåtgärden. Spårriktningen ger förbättrat spårläge i 

kortvågen och i långvågen, men i mellanvågen är det svårt att utläsa om spårriktningen har någon 

betydelse. Mätdata från 2012 har uppenbara fel i mellan- och långvågen och har därför plockats bort. 

 

Figur 44. Kortare sträcka på bandel 124, 1039+200-800, där spårriktning endast är gjord 2015 (blå linje), avvattning gjord 
2011 (svart linje). Mätdata från 2012 har uppenbara fel i mellan- och långvågen och har därför plockats bort. 

Det är ganska stor skillnad på bandel 113 och bandel 124. Det är skillnader i trafiken (se Figur 34) och 

underhållsintensiteten. Spårriktningar har skett väldigt ofta på bandel 124. Det är även skillnader på 

resultatet, spårläget blir bättre i bandel 124 efter avvattningsåtgärd tillsammans med spårriktning, i 

kortvågen, men sämre i bandel 113 efter avvattningsåtgärd i kortvågen (dock blir spårläget mycket 

bättre efter den påföljande spårriktningen). 
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5 Diskussion 

Litteraturstudien saknar forskning om sambandet mellan avvattningsåtgärder och nedbrytningen av 

spårläget. Dock visar resultatet att avvattningen påverkar spårläget. Effekten blir olika i de olika 

våglängdsintervallerna.  

Spårläget försämras i kortvågen direkt efter avvattningsåtgärderna. Detta kan bero på att 

konsolideringseffekterna i underbyggnaden påverkar överbyggnaden negativt, så att spårläget blir 

sämre. Eftersom spårläget blir sämre initialt kan detta åtgärdas med en spårriktning efter 

avvattningsåtgärden.  

Däremot visar resultatet i mellanvågen att åtgärder för att förbättra avvattningen av bankroppen 

resulterar i ett bättre spårläge och en långsammare utveckling av spårlägesfel. Det betyder att 

spårriktningen inte behöver ske lika ofta med avseende på mellanvågen. Nedbrytningshastigheten av 

spårläget blir lägre efter avvattningsåtgärder, detta gäller med avseende på både tids- och 

tonnageaspekten, se Figur 46 och Figur 49 nedan. Indikatorn för nedbrytningshastigheten är uttryckt 

som lutningskoefficienten (k-värdet) och trendpilar är utritade i Figur 45 till Figur 50. Röd pil betyder 

försämring av nedbrytningen (högre nedbrytningshastighet) och grön pil betyder en förbättring 

(lägre nedbrytningshastighet). I kortvågen blir nedbrytningshastigheten högre (både för tids- och 

tonnageaspekt) oavsett avvattning eller spårriktning. I långvågen är det lite olika, med avseende på 

tiden blir nedbrytningshastigheten lägre i sträckan som ligger i mitten (400 meter) medan de 200-

metrarna på ytterkanterna verkar ha högre nedbrytningshastighet efter avvattning och lägre efter 

spårriktning. Kan det bero på att långvågen är så lång och påverkas av det som händer innan den 

analyserade sträckan samt efter?  

Vidare visar resultatet att när spårriktningen sker efter avvattningsåtgärderna så förbättras spårläget 

ytterligare, i mellanvågen.  Figur 28 innehåller en mätning från 2010-09-02 det år då 

avvattningsåtgärder är gjorda, där syns inte någon effekt av avvattningssåtgärden i kortvågen men i 

mellanvågen syns en skillnad direkt.  Figur 29 liknar Figur 28 men innehåller en mätning från 2010-

09-08, samma år men 6 dagar senare, då syns en skillnad även i kortvågen, en försämring av 

spårläget. Det tar alltså några dagar efter att avvattningsåtgärden är gjord till att spårläget blir sämre, 

vilket kan bero på att när banvallen dräneras på vatten så tar det ett tag innan överbyggnaden sätter 

sig, vilket kan bero på förändrade effektivspänningar.  

Figur 31 och Figur 33 visar att spårläget blir något bättre just 2014 och sämre 2015. Det kan ha varit 

en torr sommar/höst år 2014 enligt Eriksson (2016) vilket SGU (2014) bekräftar. 

Grundvattennivåerna har sjunkit rejält i Norrbotten mellan augusti och september 2014 med 5-110 

cm och mellan september och oktober samma år 25 cm. Figur 51, nedan, visar att grundvattennivån i 

Norrbotten var i stora delar mycket under det normala, vilket betyder att det var en torr sensommar 

(SGU, 2014). I mellersta och norra Norrland har grundvattennivåerna stigit med upp till 168 cm, 

mellan oktober 2014 och 2015, förutom på någon enstaka plats där nivåerna har sjunkit något, se 

Figur 52. Det är framförallt i fjällkedjan som nivåerna stigit mest enligt SGU (2015). Detta bekräftar 

den stora skillnaden mellan år 2014 och 2015, vilket visas i figurerna på sidan 34 och 36. Dessutom 

varierar fukthalten under olika säsonger. På vägkroppen är det gjorts studier som visar att på 

sommaren minskar fukthalten i vägkroppen och blir stabil i slutet av sommaren samt börjar stiga igen 

under hösten på grund av nederbörd, detta gäller även på järnväg. Under isfria vintern når fukthalten 

sitt lägsta värde och på våren när marken börjar tina ökar fuktinnehållet snabbt. Möjliga toppar i 
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fukthalt är oftast på grund av regn, eller under tjällossningen. Snö fyller nästan alla dikena på vintern 

och när upptiningen börjar finns alltså en mängd överskottsvatten under våren och då uppstår 

svårigheter enligt Berntsen och Saarenketo (2005), därför är det viktigt att mätdata som analyseras 

kommer från samma säsong varje år, i det här arbetet har höstmätningar använts. 

Figur 39 visar en annan sträcka på bandel 113 (km 1318-1319) där avvattningsåtgärder är gjorda år 

2010 och spårriktning år 2013. I kortvågen syns ett försämrat spårläge efter avvattningsåtgärden 

medan en tydlig förbättring efter spårriktningen (vilket har visat sig vid tidigare analyser), dock 

händer någonting innan spårriktningen eftersom spårläget blir bättre enligt figuren. Kan 

avvattningsåtgärden påverka kortvågen positivt innan spårriktningen har skett eller har spårriktning 

gjorts 2012 utan att det dokumenterats? Mellanvågen har en tydlig förbättring i spårläget efter 

avvattningsåtgärden (som i tidigare analyser) och i långvågen sker en förbättring innan 

spårriktningen, där kan frågorna också ställas om avvattningsåtgärden har påverkat spårläget i 

långvågen positivt innan spårriktningen är gjord eller om det gjorts en spårriktning 2012 utan att det 

dokumenterats. Det är statistiskt säkerställt att spårläget blir bättre efter en avvattningsåtgärd, i 

mellanvågen, genom en hypotetsprövning som gjorts på den sträckan. 

Figur 43 visar bandel 124, km 1038+800 till km 1039+600. Spårriktningen ger ingen direkt förbättring 

i spårläget, vilket kan bero på att räler, sliprar, befästningar och ballast kan vara väldigt slitna enligt 

Jan Spännar på Trafikverket, men efter avvattningsåtgärden tillsammans med spårriktningen syns 

tydliga förbättringar i kortvågen, det visar på att avvattningsåtgärderna är nödvändiga och efter det 

ska spårriktning utföras för bästa resultat. 

Figur 44 visar en kortare sträcka på bandel 124, km 1039+200-800, spårriktning är gjord år 2015. År 

2011 har avvattningsåtgärder utförts som påverkar spårläget något till det bättre i kortvågen och 

långvågen, men i mellanvågen sker en förbättring innan avvattningsåtgärden. Detta kan bero på en 

viss påverkan av den tidigare sträckan (se Figur 43) där spårriktningar är gjorda 2010, 2011, 2012 och 

2015 eller så kan avvattningsåtgärder ha blivit gjorda 2010 (besiktad 2011). Eftersom det 

dokumenterade avvattningsåtgärder (dikning och rensning av trumma) är utfört på km 1039+739 och 

analyserna är gjorda mellan km 1039+(200-800) så finns felmarginaler, det var svårt att analysera en 

enda punkt, och eftersom standardavvikelsen är på 200 m blir det inte ett trovärdigt resultat med 

boxplottar gjorda på mindre än 3 mätvärden.    

Skillnaden mellan väg och järnväg, när det gäller avvattningsåtgärder, är att kravet på avvattning av 

vägytan och vägområdet ska vara uppfyllt om vägen har tillfredsställande tvärfall, vilket betyder att 

vattensamlingar med större vattendjup än 5 mm inte bildas på vägbanan vid regn. Vidare ska 

undergrunden dräneras om det finns klara samband mellan dräneringsförhållandena i omgivningen 

och skadebilden på vägen samt om avståndet mellan terrassytan och grundvattenytans medelnivå är 

mindre än 0,5 meter. Det finns inga likvärdiga mått för järnväg. 

En utmaning med att analysera data från OPTRAM är att de angivna koordinaterna inte stämmer 

överens med varandra och inte med de verkliga koordinaterna. Detta visar sig genom att ”fasta 

punkter” har olika positioner i olika mätningar. Om datakvaliteten hade varit bättre med avseende på 

positionering hade mer tid kunnat användas för att analysera fler sträckor och även fler bandelar där 

avvattning vidtagits, samt fler referensplatser. Bandel 124 hade mycket spårriktningar längs hela 

bandelen så det var svårt att hitta en sträcka där avvattningsåtgärder gjorts innan spårriktningar, 
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dock skulle bandel 118 och bandel 126 kunna tas med i analysen, men det får analyseras vid fortsatt 

arbete.  

 

Figur 45. Nedbrytningshastigheten med avseende på tiden, kortvåg, k-värdet = lutningen. 

  

Figur 46. Nedbrytningshastigheten med avseende på tiden, mellanvåg, k-värdet = lutningen. 

 

Figur 47. Nedbrytningshastigheten med avseende på tiden, långvåg, k-värdet = lutningen. 

 

Figur 48. Nedbrytningshastigheten med avseende på tonnaget, kortvåg, k-värdet = lutningen. 
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Figur 49. Nedbrytningshastigheten med avseende på tonnaget, mellanvåg, k-värdet = lutningen. 

 

Figur 50. 
Nedbrytningshastigheten 
med avseende på 
tonnaget, långvåg, k-
värdet = lutningen. 

 

 

Figur 51. Grundvattennivåer i oktober 2014. Kartan utgår från ett urval av de 330 observationsrör i grundvattenätet där 
nivån mäts två gånger per månad 
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Figur 52. Grundvattennivåerna i oktober 2015. 
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År 2016 är nivåerna nära eller över det normala i norra Norrland enligt Figur 53. 

 

5.1 S
tyrkor 
och 
svaghete
r 
Styrkor 

Styrkorna 

med 

metoden är 

att mätdata 

är taget 

från samma 

årstid, 

hösten, de 

flesta i 

september 

och 

oktober, då 

ingen 

tjällossning 

sker. Vidare 

är mätdata 

med tydliga 

felaktigheter bortplockade, och noggranna urval har gjorts bland de mätdata som analyserats. Varje 

mätning är kontrollerad med databasen OPTRAM, referenspunkterna är fasta samt har noggrant 

plockats ut för analysen.  

Svagheter 

Det finns en viss skillnad mellan mätvagnarna vilket det här examensarbetet inte tagit hänsyn till, 

dessa kan ha kört i olika hastigheter och kan ha kört åt olika håll. Dessutom har mätdata tagits med i 

analysen trots att det kan skilja 5 meter mellan samma fasta referenspunkt i olika mätdata, vilket ger 

en osäkerhet framförallt i kortvågen (1-25 m). Trafikverket menar att mätdata från mätvagnarna har 

en mätosäkerhet på ±5 meter när det gäller positionsangivelsen km + m, detta kan påverka analysen 

positivt eller negativt beroende på om det sammanlagda felet jämnar ut sig eller om det blir 10 

meters skillnad. När det gäller bandel 124 finns svagheter genom att dokumenterad 

avvattningsåtgärd (dikning och rensning av trumma) har blivit utfört på km 1039+739 och analyserna 

är gjorda på sträckan km 1039+(200-800). Det var svårt att analysera en enda punkt.   

Figur 53. Grundvattennivåerna i oktober 2016. 
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6 Slutsats 

Avvattningsåtgärderna ger följande effekter i de studerade våglängdsintervallerna: 

 Avvattningsåtgärderna ger utslag i alla våglängdsintervaller. 

 Kortvåg visar initialt en försämring av spårläget som troligen beror på sättningar i 

undergrunden. 

 Mellanvåg visar en förbättring av spårläget, vilket även är statistiskt säkerställt. 

 Långvåg ger litet utslag för avvattning. 

 Nedbrytningshastigheten av spårläget för mellanvågen blir lägre efter avvattningsåtgärder, 

för både tids- och tonnageaspekten.   

 För att motverka en försämring av spårläget i kortvågen rekommenderas spårriktning efter 

avvattningsåtgärd. 

 

Denna studie visar att avvattningsåtgärder av banvallen, med efterföljande spårriktning, är bra 

underhållsåtgärder för att förbättra spårläget långsiktigt. Idag använder Trafikverket främst 

kortvågen för initiering av spårriktning, dock finns en poäng med att titta även på mellanvågen för att 

få ett vidare perspektiv på nedbrytningen av spårgeometrin.  

6.1 Fortsatt arbete 
Fortsatt arbete kan vara att analysera fler sträckor och speciellt problemfyllda sträckor där 

spårriktning inte gjorts innan avvattningsåtgärder men kanske samtidigt som avvattningsåtgärder, för 

att kunna påvisa eller förkasta att avvattningsåtgärder i samband med spårriktning minskar 

nedbrytningstakten, samt analysera sträckor där spårriktning gjorts ett år eller några år efter 

avvattningsåtgärd.  Förslagsvis bandel 118 och bandel 126 till att börja med.  

Fortsatt arbete kan också vara att ta fram en kostnadsmodell för avvattningsåtgärder i ett 

livscykelperspektiv för att kunna visa om det finns behov av riktade medel för avvattningsåtgärder.  
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