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Förord 

Denna rapport har skrivits i kursen Y0009B som är examensarbetet i utbildningen Samhällsbyggnad på 

Luleå tekniska universitet. Examensarbetet är skrivet i läsperiod 4 på vårterminen 2018 och är helt i 

slutskedet av min utbildning. Arbetet påbörjades under min praktik på Sweco AB under vårterminen 

2018 läsperiod 3 och fortsatte sedan in på läsperiod 4. Jag vill tacka Sweco Rail AB som har gett mig 

möjlighet att skriva examensarbetet på plats på Swecos kontor och har tillgodosett mig med de 

resurser som har varit nödvändiga för att genomföra detta arbete. Speciellt tack till min handledare 

Joakim Matti som har varit avgörande för uppstarten av examensarbetet med god vägledning och 

tydliga instruktioner för hur arbetet skulle genomföras. Tack också till Kerstin Pousette som har varit 

min handledare på Luleå tekniska universitet.  
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Sammanfattning 

I denna rapport avhandlas en projektering av järnvägsspår på en 20 kilometer lång sträcka mellan 

Arvidsjaur och Gällivare. Spåret ska rustas upp för att klara högre hastigheter och få mer kapacitet för 

höga vikter. Problemet med att projektera ett spår för högre hastigheter är att kurvorna ibland måste 

”tas ut” och bli mindre snäva. Detta beror på krav från trafikverket och har att göra med komforten för 

tågresenärer. Rapporten består av en förklaring på olika krav och regler från trafikverket samt en 

utförlig förklaring av hur projekteringen går till och vilka beslut som har tagits. Arbetet har utförts på 

Sweco AB:s kontor i Luleå på beställning av Inlandsbanan AB. Projekteringen som har gjorts är en 

spårdragning i horisontalled och vertikalled. Spårdragningen har utgått från punkter utmätta från 

befintligt spår och följer detta befintliga spår i sin helhet. Viktiga resultat som har arbetats fram är att 

det i två fall i horisontalled inte gått att uppfylla både beställarens (Inlandsbanan AB) och Trafikverkets 

krav och rekommendationer. I ett av fallen hade två kurvor behövts flyttas 20 meter i sidled för att 

klara kraven från trafikverket samt uppnå önskad hastighet, då blev lösningen att minska den önskade 

hastigheten från 100km/h till 90km/h, detta på en sträcka på ungefär 4 kilometer. I det andra fallet 

behövdes spåret flyttas ungefär 400 mm där beställarens önskemål var att inte flytta spåret mer än 

200 mm, detta kan innebära extra kostnader för ytterligare markarbete utanför befintligt spår. 

Lösningen i det andra fallet blev att flytta spåret de extra 200 millimetrarna för att undvika att sänka 

hastigheten.  

Rapporten avslutas med en slutsats där jag diskuterar andra eventuella lösningar på problemen som 

uppstått samt hur projekteringen i sin helhet hade kunnat utföras annorlunda.  
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Ordförklaringar 

Rakspår – Rät linje i spårdragningen, kan definieras som en sträcka med 

oändlig radie. Ljusblåa element i (Figur 1). 

Cirkulärkurva – Ett element i järnvägsnätet som kännetecknas av att 

radien är konstant (samt ej oändlig och ej noll). Grönt element i (Figur 1). 

Klotoid – Övergången mellan rakspår – cirkulärkurva eller cirkulärkurva - 

cirkulärkurva. Går från en konstant radie till en annan konstant radie. 

Även kallad övergångskurva. Röda element i (Figur 1). 

 

Bax – Förflyttning i horisontalled (sidled) av befintligt spår till nyprojekterat spår. 

Lyft – Förflyttning i vertikalled (höjdled) av befintligt spår till nyprojekterat spår. 

A-tåg - Konventionellt tåg med lok och vagnar för gods och persontrafik, med stel boogie. Det tåg 

som har högst krav på sig i trafikverkets kravdokument. 

 

Teoretisk rälsförhöjning (ht) – Den rälsförhöjningen som i en kurva tar bort all kvasistatisk 

sidoacceleration för aktuell radie och hastighet, det vill säga den optimala rälsförhöjningen för 

maximal komfort i en kurva. Är proportionell mot hastigheten i kvadrat. 

Anordnad rälsförhöjning (ha) – Den rälsförhöjning som rälsen faktiskt projekteras för. 

Rälsförhöjningsbrist (hb) – Skillnaden mellan den teoretiska rälsförhöjningen och den anordnade 

rälsförhöjningen (ht – ha). 

 

 

Figur 1 Tre olika sorters element i järnvägsnätet 
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1 Inledning 
 

1.1  Bakgrund 
 

Inlandsbanan AB har ett uppdrag att förvalta och utveckla infrastruktur i Sverige och från detta har 

Projekt Inlandslänken vuxit fram. Projektet syftar till att upprusta den befintliga 

järnvägsanläggningen Inlandsbanan som sträcker sig från Kristinehamn i söder till Gällivare i norr. 

Motivet för upprustningen av banan är först och främst att skapa bättre förutsättningar för 

godstrafik med högre hastigheter och ökad kapacitet. Konsultbolaget Sweco Rail AB har som uppdrag 

från Inlandsbanan AB att utreda vilka möjligheter som finns för detta och vilka konsekvenser denna 

upprustning eventuellt kommer få, samt ha en rådgivande roll för vilka lösningar som lämpar sig bäst. 

Detta projekt har varit inom ramarna för Sweco Rail AB:s uppdrag att ta fram bygghandlingar på en 

sträcka på Inlandsbanan mellan orterna Arvidsjaur och Gällivare.  

 

1.2  Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med detta arbete var att utreda och redogöra för vilka lösningar som var möjliga att göra i 

upprustningen av en sträcka på Inlandsbanan mellan Arvidsjaur och Gällivare. Utredningen har tagit 

fram en färdig spårdragning på en 20 kilometer lång sträcka som i så stor grad som möjligt följer 

beställarens önskemål för upprustningen. Målet var att ta fram en projektering som kommer så nära 

beställarens önskemål som möjligt samtidigt som den uppfyller alla krav från trafikverkets styrande 

dokument. Vid eventuella avvikelser från beställarens önskemål skulle dessa redogöras för och 

motiveras i rapporten.  

Utifrån detta syfte ville jag ha svar på följande fyra frågor: 

1) Vilka lagar och regler finns att förhålla sig till angående spårdragning på järnväg och hur 

påverkar dessa projekteringen? 

2) Var det möjligt att uppfylla beställarens alla önskemål i projekteringen på sträckan? 

3) Om inte, vilka avvikelser har gjorts och varför? 

4) Vilka konsekvenser kommer lösningarna få med tanke på ekonomi, arbetsmängd och natur 

runt spåret? 

 

1.3  Avgränsningar 
 

Denna rapport är avgränsad till en 20 kilometer lång sträcka på spåret mellan Arvidsjaur och 

Gällivare, en mindre del av hela det uppdrag som Sweco Rail AB har. Arbetet berör ej andra tekniker 

än spårdragning och markarbete, alltså har hänsyn ej tagits till eventuell problematik med 

signalstolpar, elledningar, kanalisation mm. På grund av bristande tid har jag kommit fram till att 

projekteringen inte har kunnat vara så detaljerad som önskat, utan att fokuset har legat på de stora 

besluten som har en mer avgörande påverkan på projektet. På grund av detta har heller inte en 

markprojektering varit möjlig att göra. Eftersom projekteringen har varit på en sträcka utan stationer 

och växlar så har regler och krav från trafikverket som gäller dessa områden ej iakttagits.  
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2 Material och metoder 
 

2.1 Metod/arbetssätt 
 

Examensarbetet var schemalagt på 200 timmar under en 10-veckors period. På grund av en annan 

kurs som gått parallellt har därför examensarbetet skrivits på halvfart, det vill säga 20 timmar i 

veckan i 10 veckor. Arbetet har varit uppdelat i två huvuddelar, projekteringsutförande och 

rapportskrivande. Projekteringsutförandet har i stora drag bestått av två moment; plan och profil.  

Rapportskrivandet har gjorts löpande efter aktuellt projekteringsskede. Noteringar har gjorts 

kontinuerligt under arbetets gång och har använts i rapporten för att visa vilka beslut som har tagits 

och varför. 

Under tiden jag har arbetat med projekteringen har jag suttit på Swecos kontor. Jag har fått ett 

dokument utskrivet där det står beskrivet i detalj hur man går till väga i programmet för att 

projektera. I dokumentet är projekteringen beskriven i kronologisk ordning från att importera 

mätpunkter från befintlig spårmitt till att projektera plangeometrin och profilgeometrin. Vid behov 

av extra handledning har Joakim Matti funnits till hands för att vägleda och lösa problem som 

uppstått.  

2.2  Resurser 
 

På Sweco har jag haft tillgång till egen dator, till deras intranät och även till programmen 

Microstation och Rail Track. Rail Track är huvudprogrammet vilket jag har använt. I Rail Track görs 

alla nödvändiga geometriska uträkningar, all geometri sammanfogas och förslag på rälsförhöjning 

och vertikalgeometri ges också. I programmet kan man ställa in vilka krav som ska gälla för 

projekteringen så det visas om något av kraven inte uppfylls. Microstation är ett CAD-program som 

används av Sweco Rail i deras järnvägsprojektering. I projektering av bana används Microstation först 

och främst som ett presentationsprogram där all information som är inmatat i Rail Track visualiseras. 

Jag har haft tillgång till alla aktuella dokument som berör projektet. De dokument som har varit till 

störst användning är Swecos egna guide för spårprojektering och trafikverkets kravdokument för 

spårprojektering. Jag har även haft tillgång till filmer över hela sträckan för att se broar, eventuellt 

vatten och andra betydande natur som kan påverka besluten i projektet. 
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3 Resultat 
 

3.1  Krav och rekommendationer 
Trafikverket har ett kravdokument med olika krav och rekommendationer på spårgeometrin vid 

upprustning. De kraven som har påverkat spårdragningen i detta projekt går under kategorierna; 

allmänna krav, krav på hastigheter, horisontalradier, rälsförhöjning, rälsförhöjningsramper och 

vertikalkurvor. Alla texter inom citattecken (””) är direkta citat från trafikverkets kravdokument. 

(Trafikverket, 2015) 

 

3.1.1 Allmänna krav 
Bland allmänna krav finns beskrivet generella riktlinjer att förhålla sig till i projekteringen, utan att gå 

in på tekniska detaljer. Här står skrivet vad som generellt bör eftersträvas med tanke på 

spårgeometrin. Punktlistan visar de kraven som berör den aktuella sträckan. (Trafikverket, 2015) – 

Sida 6. 

• Rakspår ska eftersträvas 

• Enkla geometriska lösningar skall eftersträvas vid behov av kurvor 

• Projekteringen i plan ska bestå av rakspår, cirkulärkurvor och övergångskurvor (klotoider) 

med konstant krökningsförändring 

• Förändringen av rälsförhöjning ska vara linjär 

• ”Vertikalgeometrin ska utgöras av spårdelar med konstant lutning och vertikalkurvor.” 

• Ett onödigt utnyttjande av gränsvärden i trafikverkets kravdokument ska undvikas genom att 

optimera varje kombination av spårgeometriska element för högsta möjliga hastighet. 

• Alla element (rakspår, cirkulärkurvor och övergångskurvor i både horisontal och vertikalled) 

ska vara minst 20 meter långa. 

3.1.2 Krav på hastigheter 
När man dimensionerar den spårgeometriska utformningen är tillåten hastighet en viktig faktor att ta 

hänsyn till. Spårgeometrin måste vara anpassad efter hastigheten för att undvika dålig åkkomfort och 

stora påkänningar på spåret. (Trafikverket, 2015) – Sida 7. 

• Tillåten hastighet måste kontrolleras för olika tågkategorier 

• Spårgeometrin ska ha marginaler med avseende på tillåten hastighet 

• ”De rekommenderade värdena för ett spårgeometriskt element ska beräknas för en 

rekommenderad hastighet som är satt högre än tillåten hastighet.” 

3.1.3 Krav på horisontalradier 
Horisontalradier är hur skarp en kurva är, ju lägre radie desto snävare är kurvan och orsakar lägre 

åkkomfort för passagerare. (Trafikverket, 2015) – Sida 7. 

• Minsta rekommenderade radie i normalhuvudspår är 300 m 

• Största horisontalradie är 99 000 m. Radie större än 20 000 m bör undvikas, 99 000 m 

används för små vinkeländringar i rakspår 

• Radier ska anordnas utan decimaler 
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3.1.4 Krav på rälsförhöjning 
Rälsförhöjning är en förhöjning av ytterrälen och används i kurvor för att göra transporten 

bekvämare för passagerarna. De kraven som påverkade detta projekt är två krav som direkt verkar 

mot varandra. I de fall där den teoretiska rälsförhöjningen (ht) har överstigit 250 mm har dessa båda 

krav varit omöjliga att uppfylla samtidigt. Formeln för teoretisk rälsförhöjning är: (ht = 
11.8 𝑥 𝑉2

𝑅
) Där 

ht är rälsförhöjningen (mm), V är hastigheten på tåget (km/h) och R är kurvradien (m). (Trafikverket, 

2015) – Sida 8. 

• ”Största tillåtna rälsförhöjning är 150 mm.” 

• Rälsförhöjningsbristen (hb) får ej överstiga 100 mm 

3.1.5 Krav på övergångskurvor 
Övergångskurvor (klotoider) används för att göra övergången mellan rakspår och cirkulärkurva 

mjukare. Det finns fler krav som berör övergångskurvor än dessa två punkter men programmet jag 

har använt mig av tar redan hänsyn till dessa krav. Ett exempel på detta är att övergångskurvor ska 

utföras med linjär förändring av krökningen, något som programmet är inställt på att göra och jag så 

till vida inte behöver ta särskild hänsyn till. (Trafikverket, 2015) – Sida 10. 

• Övergångskurvor ska alltid anordnas mellan ett rakspår och en cirkulärkurva eller mellan två 

cirkulärkurvor med olika radie 

• Längden på övergångskurvor ska avrundas till hela meter 

3.1.6 Krav på rälsförhöjningsramper  

• Rälsförhöjningsramper ska utföras så att förändringen av rälsförhöjningen blir linjär 

• Rälsförhöjningsramper ska sammanfalla med hela övergångskurvan (Trafikverket, 2015) – 

Sida 10 

3.1.7 Krav på vertikalkurvor 

• ”Vertikalkurvor ska anordnas mellan spårdelar med olika lutningar” 

• Minsta vertikalradie är 5000 meter 

• Största vertikalradie är 99 000 meter. Större radie än 50 000 bör undvikas (läs punkt 2 under 

rubrik 3.1.3) (Trafikverket, 2015) – Sida 15. 

3.1.8 Riktlinjer från Inlandsbanan AB 
Dessa riktlinjer har tillsammans med trafikverkets kravdokument varit de ledande faktorerna för mig 

att förhålla mig till. Här ingår ramarna för hur stora förändringar i befintligt spår som är godkänt utan 

behov för vidare avstämning.   

• Vid projektering av plangeometri bör bax-värden hålla sig inom +/- 200 mm (Fel! Hittar inte 

referenskälla.) 

• Vid broar ska bax-värden hålla sig inom +/- 15 mm  

• Sträckan ska beräknas för 100 km/h för A-tåg (Bilaga ) 

• Vid projektering av profil ska standardlyftet vara 0,350 meter, med en tolerans på +/- 0,05 

meter. Det vill säga mellan 0,3 – 0,4 meter över befintligt spår. (Bilaga ) 
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3.2  Planprojektering 

3.2.1 Inmatning av punkter 
Det första och helt grundläggande för arbetet har varit att använda sig av inmätta punkter från 

befintlig spårmitt. Dessa punkter har varit grunden jag har utgått ifrån i all projektering och har 

anpassat mig till. Ett dokument med punkter fanns tillgängligt i Swecos färdiga mapp för projektet. 

Dessa matades in i Rail Track och ritades ut i Microstation, se Figur 2. Punkterna är numrerade i 

ordning och är namngivna SPM2.6461, SPM2.6462 och så vidare. I genomsnitt är avståndet mellan 

två utmätta punkter cirka 15 meter.

 

Figur 2 Exempel på inmätta spårmittspunkter utritade i Microstation 

3.2.2 Utritning av element 
För att rita ut element efter punkterna använder man sig av en graf där man ser vilken radie varje 

punkt har, se Figur 3. På bilden syns det att ju närmare den gröna linjen, det vill säga mitten, 

punkterna är desto större blir radien. Punkter som ligger på den gröna linjen har en oändlig radie och 

är således ett rakspår, punkter som går under den gröna linjen är helt enkelt en kurva i motsatt 

riktning. Här ser man att sträckan startar med en kurva med en radie på ungefär 800 meter för att 

senare gå mot rakspår. I Figur 2 syns exakt samma punkter och där ser man hur kurvan ser ut i en 

planvy. När man ritar ut punkterna så väljer man ett antal efterföljande punkter med liknande radie 

och skapar ett element på dessa punkter.  

 

Figur 3 Graf som visar radien för punkterna 

Det finns tre olika element; rakspår, cirkulärkurva och klotoid och dessa skapas på olika sätt. Element 

som är rakspår skapar man av punkter som ligger nära eller på den gröna linjen och har oändlig radie, 

se Figur 4. Cirkulärkurvor skapar man av flera punkter (inte på gröna linjen) som har liknande radie, i 

Figur 3 hade detta element bestått av de 15 första punkterna. Klotoider skapar man inte av punkter 

på samma sätt som rakspår och cirkulärkurvor. De punkter som ligger mellan en radie på t. ex 800m 
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och punkter på en oändlig radie (rakspår) lämnar man tills senare eftersom en klotoid kommer ligga 

på dessa element. Exempel på punkter som ”sparas” för att användas till klotoid syns i Figur 5. På 

detta sätt ritar man ut element från början av sträckan och fortsätter hela vägen samtidigt som man 

lägger ut klotoider. När man ritar ut ett element efter de punkter som är utmätta ser man efter varje 

element hur stor bax som blir. Programmet skapar elementet så nära punkterna som möjligt med så 

liten maximal bax som möjligt. Detta gör att ju fler punkter man använder sig av, dvs ju längre 

elementet som skapas är, desto mer bax riskerar man att få. Därför får man ibland testa sig fram för 

att inte överskrida Inlandsbanans riktlinjer enligt 3.1.8.  

 

Figur 4 Exempel på punkter som används till rakspårselement. 

 

Figur 5 Exempel på punkter som lämnas för att skapa klotoidelement. 

 

I Rail Track finns en annan funktion för att 

placera klotoider än för de föregående 

elementen. Man väljer två element med ett 

mellanrum (där man har sparat punkter för 

klotoider, se Figur 6, sedan säger man till 

programmet att skapa ett klotoidelement som 

passar in i den aktuella luckan. Rail Track skapar 

då ett klotoidelement med konstant 

radieförändring mellan cirkulärkurvan och 

rakspåret.  
Figur 6 Exempel på luckor avsedda för klotoidelement 
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3.2.3 Krav som påverkat projekteringen 
Under rubrik 3.1 Krav och Rekommendationer finns listat alla regler att förhålla sig till i 

projekteringen, både allmänt och mer i detaljnivå. Under denna rubrik ska jag ta upp de faktorer som 

allra mest har påverkat och begränsat arbetet med projekteringen.  

Den första och viktigaste punkten att förhålla sig till i utplaceringen av element har varit riktlinjen 

från Inlandsbanan AB under rubrik 3.1.8, att ha ett maximalt bax-värde på 200 mm från befintligt 

spår. Detta krav har varit det första att förhålla sig till i alla skeden och har begränsat arbetet i störst 

grad. För att enkelt kunna se att man uppfyller dessa krav har jag använt mig av ett verktyg i 

programmet som tydligt visar bax, i röd färg om den överstiger 200 mm och i gul färg om den är OK, 

se Figur 7. 

 

Figur 7 Bax på olika punkter i nya spåret relativt det gamla spåret. De fyra sista siffrorna visar bax i meter. 

Det andra som har påverkat projekteringen i många fall är regler om rälsförhöjning i de brantaste 

kurvorna. I väldigt branta kurvor blir den teoretiska rälsförhöjningen (ht) väldigt stor och i de fall där 

ht är större än 250 kan man inte uppfylla kraven i 3.1.4. Därför har man i projekteringen behövt 

anpassa dessa kurvor till en maximal radie där ht blir mindre än 250 samtidigt som bax-värdet för 

spåret inte överstiger 200 mm. 

Ett tredje krav som påverkat projekteringen i några situationer, men fått stora konsekvenser när det 

väl har gett problem är en regel under 3.1.3, att horisontalradier inte får innehålla decimaler. I de 

längsta kurvorna hade arbetet förenklats om man hade haft möjlighet att skriva en radie med 

decimaler. Till exempel passade inte en radie på varken 399 m eller 400 m och man fick därför istället 

skapa två stycken radieelement i samma kurva med en mellanliggande klotoid, se Figur 8. 

 

Figur 8 Två olika radieelement i samma kurva med mellanliggande klotoid. 



8 
 

 
 

 

3.2.4 Problematik som uppstått 
Med problematik som uppstått i projekteringen menas situationer eller geometri som är omöjlig att 

lösa samtidigt som man uppfyller alla kraven från trafikverket och beställaren. I det stora hela på 

denna tjugo kilometer långa spårdragningar har det mesta gått att lösa men det finns två tillfällen där 

det har varit nödvändigt att frångå kraven från beställaren. I bägge dessa fallen har det varit på grund 

av branta kurvor, men de har lösts på två olika sätt.  

• I det första fallet (Figur 9) med två branta kurvor efter varandra uppstod problem i och med 

att hastigheten ska ökas från 80km/h till 100km/h. Enligt formeln för teoretisk rälsförhöjning 

(ht = 
11.8 𝑥 𝑉2

𝑅
) där ht max får vara 250 mm (se 3.1.4) och V alltså ska vara 100km/h så blir ett 

minimi-värde på radien 472 meter. Problemet är att dessa kurvor sen tidigare hade en radie 

på ungefär 400 meter. Här ställs man inför ett val att antingen överstiga det 

rekommenderade bax-värdet på 200 mm (eftersom en kurva med så stor skillnad i radie 

måste ritas om helt annorlunda) eller att ha en lägre hastighet än 100 km/h på just denna 

sträcka som innefattar kurvorna. På grund av att kurvans längd på nästan 1km och den 

nödvändiga radieförändringen på 72 meter så hade baxet i kurvan landat på upp emot 20 

meter. Att flytta ett spår 20 meter i sidled hade blivit dyrt, krävt stora mängder extraarbeten 

och påverkat skogsägare. Därför blev mitt förslag att istället sänka hastigheten till 90 km/h i 

kurvorna, och på detta sätt skapa möjligheten för en radie på minst 382 meter istället för 

472. Detta gjorde att bax-värdet också kunde vara mindre än 200 mm. Sträckan som får lägre 

hastighet är ungefär 4 km lång.

 

Figur 9 Den inringade sträckan får en hastighet på 90km/h istället för 100km/h 

• I det andra fallet gäller samma 

problematik som i det första. 

Denna kurva hade också lägre 

radie än 472 (osäkert exakt hur 

mycket lägre) men hade till 

skillnad från de tidigare 

kurvorna en kortare längd, på 

ungefär 250 meter. Här blev inte 

lösningen att sänka hastigheten 

utan att spåret fick flyttas i 

sidled mer än vad beställaren 

önskade. Den största skillnaden 

från utmätta punkter landade 

på 416 mm, alltså 216 mm mer 

än vad Inlandsbanan AB önskade.  

Figur 10 Kurva där spåret dras mer än 200mm från befintligt spår. 
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3.3  Profilprojektering 

  

3.3.1 Utplacering av element 
Precis som i planprojekteringen använder man sig av samma utmätta punkter att utgå ifrån vid 

projekteringen i profil. Skillnaden är att i profilprojekteringen använder man aldrig sig av 

klotoidelement, och det är inte tillåtet att ha lika snäva radier (minsta tillåtna vertikalradie är 5000 

meter, se 3.1.7) som i planprojekteringen. Kraven från Inlandsbanan AB var att spåret ska projekteras 

mellan 300 – 400 mm över befintligt spår. Detta för att man ska schakta och sedan lägga på 500 mm 

ny makadam i spårets underbyggnad.  

Det första man gör i utplaceringen av element är att man använder sig av en funktion i Rail Track som 

heter ”Quick”. Den placerar ut flera rakelement längs efter spåret med ett lyft på 300 till 400 mm. 

Dessa placeras ut där programmet räknar ut att det är sträckor utan uppförsbackar eller 

nerförsbackar i spåret. Placeringen av dessa rakelement är inte skrivet i sten men det är en bra grund 

att utgå ifrån när man ska fortsätta utplacerandet av fler rakelement och radier. Hur det fungerar i 

praktiken att placera ut radier är att man väljer två stycken rakelement med ett mellanrum mellan 

sig, och sedan säger man till programmet att där placera ut ett cirkulärelement som passar ihop med 

bägge rakelementen. Om det är omöjligt av geometriska anledningar att ”få ihop” två rakelement får 

man ändra lutningen alternativt längden på dessa. I Figur 11 och Figur 12 kan man se bilder på 

punkterna med och utan element, samt lyftet på cirka 350 mm mellan punkter och nyprojekterat 

spår. 

 

 

Figur 11 Punkter utan utsatta element 

 

Figur 12 Samma punkter med utsatta element 
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3.3.2 Krav som påverkat profilprojekteringen 
Det krav som främst har påverkat profilprojekteringen är kravet på 300 till 400 mm lyft från befintligt 

spår. Det har gjort att man inte alltid har kunnat använda sig av så långa element som man har velat, 

utan istället fått rita in kortare, men fler element. På grund av detta har också projekteringen tagit 

något längre tid än beräknat. 

Kravet på att vertikalradier ska vara minst 5000 m har inte påverkat projekteringen över huvud taget. 

Den minsta radien som har använts i profilprojekteringen är 8000 m, detta på grund av att marken 

där spåret går inte är tillräckligt kuperad för att detta ska bli en faktor. 

 

3.3.3 Problematik som har uppstått i profilprojekteringen 
Under hela projekteringen i profil har jag inte behövt frångå något krav eller rekommendation, 

varken från trafikverket eller från beställaren Inlandsbanan AB. Därför har heller inga problem 

uppstått där jag har fått ta beslut mellan två negativa alternativ. 

Det som däremot har varit problematiskt har varit när två rakelement som ska kopplas ihop via ett 

cirkulärelement inte har sådana lutningar att det geometriskt är möjligt att föra ihop dessa med en 

enda radie. Då måste man ändra lutningen på båda rakelementen alternativt göra dessa kortare för 

att en radie ska få plats. Det som menas med två rakelement som inte går att sammanfoga med en 

konstant radie är element som i sin riktning aldrig korsar varandra, de går så att säga parallellt. Detta 

har vid vissa tillfällen varit väldigt tidskrävande att få till eftersom om man kortar ner ett rakelement 

för mycket och radieelementet blir för långt så blir kravet på lyft oftast inte uppfyllt. Detta har dock 

gått att lösa överallt i projekteringen men dessa problem var en stor orsak till att projekteringen tog 

den tid den gjorde.  

Ett problem i profilprojekteringen var även ett missförstånd i formuleringen av krav från 

Inlandsbanan AB att: ”Standardlyft sätts till 35cm.” och ”Tolerans på offset är 0.1m”. Detta tolkade 

jag som att lyftet kunde vara allt mellan 25 cm till 45 cm, men det som menades var 30 till 40 cm. 

Detta gjorde att projekteringen fick göras om för att rätta till alla fallen där lyftet antingen var för lågt 

(under 30cm) eller för högt (över 40cm) från utmätta punkter. 
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4 Diskussion 
 

Utifrån den frågeställning jag hade när jag inledde projektet är jag nöjd med hur jag lyckades uppfylla 

dessa frågor. Det tog något längre tid än jag trodde på förhand att skriva ner och analysera vilka krav 

och rekommendationer som jag faktiskt har använt mig av i denna projektering. Ett stort hjälpmedel 

har varit att löpande under projekteringsprocessen skriva ner i en dagbok vad jag har gjort och vilka 

beslut jag har tagit. Något som har varit svårt att avgränsa har varit vilka krav jag faktiskt ska skriva 

om i den första delen av resultatet. Alla kraven som finns med där har varit aktuella i min 

projektering, men det finns inte beskrivet senare i resultatet exakt hur dessa krav har påverkat mig. 

Att skriva om hur alla krav har påverkat mig hade tagit allt för lång tid och inte varit möjligt att 

genomföra på grund av tidsbrist. På den andra frågan i frågeställningen, om alla beställarens 

önskemål i projekteringen har varit möjligt att uppfylla blev svaret ”Nej”, i tre olika fall. Det har varit 

intressant att försöka lösa så att alla krav uppfylls, och senare upptäcka att det faktiskt inte går. 

Något av kraven måste man tumma på för att kunna dra spåret. I mina beslut har jag varit flexibel i 

vilken lösning som har valts. I det första fallet tog jag hänsyn till ekonomi snarare än den mest 

optimala lösningen sett till beställarens önskemål. Det är inte säkert att beslutet om att ha en 

10km/h lägre hastighet i 4 kilometer var den bästa lösningen, det blir för beställaren att ta ställning 

till, men min åsikt i samråd med min handledare var att det inte är praktiskt genomförbart att flytta 

spåret 20 meter i sidled. Det tredje fallet bestämde jag mig tvärtom för att spåret bör flyttas 4 

decimeter hellre än att sänka hastigheten bara för den kurvan. Det är mycket möjligt även här att det 

kommer att beslutas annorlunda av olika anledningar, men önskemålet var att ha 100km/h och 

därför var min tanke att man trots allt borde kunna förflytta spåret 2 decimeter extra i sidled för att 

uppfylla detta. Självklart kommer ett samråd med geotekniker och markägare måsta göras före något 

beslut tas. Arbetet har som sagt tagit längre tid än beräknat, framförallt projekteringsdelen, men 

även rapportskrivandet. Tyvärr så har inte en markprojektering varit möjlig att genomföra på grund 

av tidsbrist, det hade förstås varit intressant att genomföra spårdragningen i sin helhet. 

Avgränsningen har trots allt varit bra, det var svårt att på förhand beräkna hur mycket tid det skulle 

ta för en ny projektör att genomföra denna projektering samt hur noggrann man ska vara. Eftersom 

att detta var den första projekteringen för mig så har det varit många nya intryck och en osäkerhet i 

allt man gör om man faktiskt gör saker och ting på rätt sätt. I det stora hela är jag nöjd med resultatet 

och ser fram emot att granskningen av spårdragningen är färdig och se vilka synpunkter som finns 

från ”experter”. 
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5 Slutsatser 
 

De slutsatserna jag har kommit fram till under projektet är att det finns vissa problem att förhålla sig 

till på denna 20 kilometer långa sträcka mellan Arvidsjaur och Gällivare. Målet som var att ta fram en 

projektering som så nära som möjligt uppfyller beställarens önskemål anser jag har blivit uppfyllt. Vid 

de tillfällen som trafikverkets kravdokument krockade med beställarens krav har förslag på lösningar 

tagits fram som ska möta beställarens krav så långt det går. En slutsats som kan dras är även att 

projektering är mer än att bara ”rita ut” en järnväg. Det är många fler faktorer att förhålla sig till än 

jag först anat och därför har tidsbrist varit ett faktum i detta projekt.  

Utifrån min frågeställning under rubrik 1.2 har jag en punktlista på de viktigaste slutsatserna i 

projektet: 

• De lagar och regler som har påverkat projekteringen är många, där ett fåtal regler har haft en 

direkt avgörande påverkan. De som har varit avgörande är först och främst regler om 

minimiradier och rälsförhöjning. 

• Totalt har det i tre olika fall i projekteringen inte varit möjligt att uppfylla beställarens 

önskemål. I två av fallen har inte önskad hastighet kunnat uppnås och i det tredje fallet har 

jag varit tvungen att projektera spåret med större bax från befintligt spår än beställaren 

önskade. 

• Konsekvenserna för ekonomi, arbetsmängd och närliggande natur har i princip varit minimala 

med den projektering jag har föreslagit. Den i ett av fallen alternativa lösningen att flytta 

spåret 20 meter i sidled för att uppnå önskad hastighet hade orsakat stora konsekvenser för 

ekonomi, arbetsmängd och inte minst den närliggande naturen runt spåret. 
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Bilaga 1 Riktlinjer från beställaren Inlandsbanan AB 
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Bilaga 2 Direktiv från inlandsbanan angående A-tåg 
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Bilaga 3 Riktlinjer för profilprojektering 

 

 


