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Abstract
The railroad has made it possible for housing and work at various locations, by rail lanes, and
the interest in rail freight transport is increasing. To maintain good status on the railroad, a lot
of money is needed, while its availability affects many people. This makes it even more
important with a robust railway facility, with high availability and good punctuality for both
passenger and freight trains. Better planned maintenance enables longer useful life for all
components of the railway facility. As part of the plant do railway S&C cause the highest cost
in a track superstructure, with crossings as the most frequent component changes. Today, the
useful life of fixed manganese crossings is too low, about 100 MBrt, since the expectancy is
between 100 -500 MBrt. This is the basis for the work, where the purpose is to investigate
how the preventive maintenance of fixed crossings in S&C can be better planned, performed
and followed up to extend its useful life. Furthermore, the aim of the thesis work is to
determine, through a current situation analysis, which includes current experiences, proposals
for improved working methods and tomorrow's information gathering, which information will
be required to better plan maintenance, and to determine which maintenance measures are
necessary for the preventive maintenance of fixed crossings in S&C. Based on this, a
maintenance plan with associated LCC is designed for fixed crossings in S&C. Furthermore,
all maintenance measures in the maintenance plan must be planned at least 3 months in
advance, and it is desirable that the maintenance plan should extend 36 months ahead.
Initially, a zero-position analysis is performed, and work continues with suggestions for
improved working methods. Both in terms of how and when maintenance is carried out on
fixed crossings today outside in the railway facility. Finally, a maintenance plan is presented
with intervals and the resources required for the maintenance actions to be performed. These
actions include change of crossing, grinding in, grinding, welding, track direction/padding,
shimming guardrail, changing of corkrubber and ballast cleaning. Compliance with the
maintenance plan is a life cycle cost calculation, LCC, comparing work according to zeroposition and work according to maintenance plan. The results from the work show that all
entrepreneurs believe that lack of time in the track is a strong contributing factor to changing
fixed crossings. This, along with proper preventive maintenance measures such as grinding in
and preventive grinding to maintain profile, as well as verify track position and action when
needed are not done. In addition, the contractor does not perform any follow-up on performed
maintenance work, maintenance decisions are based largely on safety and maintenance
inspections. This means that they work most correctively, with the action of inspection note.
However, for exchange audit and systematic gear maintenance, experience, good local
knowledge and good knowledge of the plant is the most important source of information for
the entrepreneur today. The infrastructure owner also performs a certain delivery follow-up,
but not sufficiently to ensure that they get what is ordered. Registration of all preventive
maintenance measures should improve and simplify the infrastructure owner's follow-up. In
addition, to enable more strategic maintenance planning, condition-based maintenance
methods are required, with a view to gaining a better perception of degradation of the profile
of a fixed manganese crossing. In addition, automatic machine measurements are required,
which makes measurements reproducible and measurement data can be trend. Finally, the
inadequate reporting of preventive maintenance measures in combination with the contractor's
secrecy of exact maintenance costs, results in the maintenance cost for crossings not being
reported at an aggregated and individual level.
Keyword: Crossing, Maintenance plan, Switches and crossings, Predetermined maintenance,
Strategic maintenance planning

Sammanfattning
Järnvägen har möjliggjort boende och arbete på olika orter, genom tågpendling, samt intresset
för godstransporter på järnvägen ökar. För att upprätthålla en god status på järnvägen behövs
mycket pengar, samtidigt som dess tillgänglighet påverkar många människor. Detta gör det än
mer angeläget med en robust järnvägsanläggning, med hög tillgänglighet samt en god
punktlighet för både person- och godståg. Ett bättre planerat underhåll möjliggör en längre
användbar livstid för samtliga komponenter i järnvägsanläggningen. Som anläggningsdel
förorsakar spårväxlar den högsta kostnaden i en banöverbyggnad, med korsningar som ett av
de mest frekventa komponentbytena. Idag är den användbara livstiden på fasta
mangankorsningar för låg, ca 100 MBrt, då den förväntas vara mellan 100–500 MBrt. Detta
ligger till grund för arbetet där syftet är att undersöka hur det förbyggande underhållet av fasta
korsningar i spårväxlar bättre kan planeras, utföras och följas upp för att förlänga dess
användbara livstid. Vidare är målet med examensarbetet att genom en nulägesanalys, som
innefattar dagens erfarenheter, förslag till förbättrade arbetsmetoder och morgondagens
informationsinhämtning, fastställa vilken information som kommer att krävas för att på ett
bättre sätt planera underhållet, samt att fastställa vilka underhållsåtgärder som är nödvändiga
för det förebyggande underhållet av fasta korsningar i spårväxlar. Baserat på detta utformas
en underhållsplan med tillhörande LCC för fasta korsningar i spårväxlar. Vidare ska samtliga
underhållsåtgärder i underhållsplanen vara planeringsbara minst 3 månader i förväg, och det
är önskvärt att underhållsplanen ska sträcka sig 36 månader framåt.
Initialt utförs en nulägesanalys och arbetet fortsätter med förslag på förbättrade
arbetsmetoder. Båda i avseende hur och när underhåll utförs på fasta mangankorsningar idag
ute i anläggningen. Avslutningsvis presenteras en underhållsplan med intervall samt de
resurser som krävs för de underhållsåtgärder som ska utföras. Dessa åtgärder är byte av
korsning, inslipning, slipning, påsvets, spårriktning/stoppning, shimsning av moträl, byte av
korkgummi samt ballastrening. Tillhörande till underhållsplanen utformas en kalkyl för
livscykelkostnad, LCC, där arbete efter nuläge samt arbete efter underhållsplan jämförs.
Resultatet från arbetet visar att samtliga entreprenörer anser att brist på tid i spår är en starkt
bidragande faktor till att fasta korsningar byts. Detta tillsammans med att rätt förebyggande
underhållsåtgärder som inslipning och förebyggande slipning för att upprätthålla profil, samt
kontroll av spårläge och åtgärd vid behov inte görs. Vidare utför entreprenören ingen
uppföljning av utförda underhållsåtgärder, utan beslut om underhållsåtgärder baseras till stor
del på säkerhets- och underhållsbesiktningar. Detta medför att de arbetar mest avhjälpande,
med åtgärd av besiktningsanmärkning. Dock för växelrevision och systematiskt
växelunderhåll är erfarenhet, god lokalkännedom och god kännedom om anläggningen den
avsevärt största informationskällan för entreprenören idag. Infrastrukturägaren utför även en
viss leveransuppföljning, dock inte i tillräcklig utsträckning för att säkerställa att de får det
som beställts. Registrering av samtliga förebyggande underhållsåtgärder bör förbättra och
förenkla infrastrukturägarens uppföljning. Vidare för att möjliggöra en mer strategisk
underhållsplanering behövs metoder för tillståndsbaserat underhåll tas fram, i syfte att få en
bättre uppfattning om degradering av profilen för en fast mangankorsning. Till detta krävs
automatiska maskinella mätningar, vilket gör mätningar reproducerbara och mätdata går att
trenda. Slutligen den bristfälliga återrapporteringen av förebyggande underhållsåtgärder i
kombination med entreprenörens hemlighållande av exakt underhållskostnad, resulterar i att
underhållskostnaden för korsningar inte kan redovisas på en aggregerad och individuell nivå.
Nyckelord: Korsning, Underhållsplan, Spårväxel, Förutbestämt underhåll, Strategisk
underhållsplanering
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Akronym
UH

Underhåll

FU

Förebyggande underhåll
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Avhjälpande underhåll

MTTR

Medeltid till reparation (Mean Time To Repair)

MTBF

Medeltid mellan fel (Mean Time Between Failur)

MTTF

Medel tid till fel (Mean Time To Failur)
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Medel väntetid (Mean Waiting Time)

MBrt

Miljoner bruttoton. Mått på trafikmängd på järnvägen.
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Baninformationssystemet. Trafikverkets system för
anläggningsinformation

BESSY

Besiktningssystemet. Trafikverkets system för besiktning

Ofelia

Trafikverkets system för felanmälningar (AU)

PT-prov

Penetrantprov
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Oförstörandeprovning

STH

Största Tillåtna Hastighet

STAX

Största Tillåtna Axellast

LCC

Livscykelkostnad

S&C

Spårväxel (Switches and Crossings)
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Terminologi
Underhållsstrategi –
En av ledningen angiven inriktning för att nå målen för underhåll.
[SS-EN 13306:2010]
Underhållsplan –
Strukturerad och dokumenterad uppsättning uppgifter som inkluderar de aktiviteter, rutiner,
resurser och tidsomfattning som krävs för att utföra underhållet.
[SS-EN 13306:2010]
Tillförlitlighet –
Förmåga att prestera som det krävs och när det krävs.
[SS-EN 13306:2010]
Fel –
Upphörande av en enhets förmåga att utföra krävd funktion.
[SS-EN 13306:2010]
Användbar livstid –
Tidsintervall från en angiven tidpunkt till en tidpunkt då ett begränsande tillstånd uppnåtts.
[SS-EN 13306:2010]
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Järnvägens ankomst till Sverige möjliggjorde förflyttning av människor och varor på ett helt
nytt sätt. Sverige växte och blev ett avlångt land, där det vad möjligt att förflytta sig mellan
norr och söder vilket var väldigt svårt tidigare. För att ett industrisamhälle ska fungera krävs
bra kommunikationer vilket möjliggör att råvaror kan fraktas till fabriker, samt de färdiga
produkterna kan fraktas ut för att säljas (Ryytty, 2017). Idag har många industrier i Sverige
verksamhet utanför storstadsregionerna, och är därför helt beroende av att det ska finnas en
fungerande infrastruktur (Jernkontoret, 2017). Dessa industrier står för en stor del av Sveriges
exportvärde. Järnvägen har även möjliggjort fortsatt boende och arbete på olika orter, genom
tågpendling, samt att intresset för att transportera gods på järnvägen ökar (Trafikverket,
2016). Detta då behovet av att sänka utsläpp och att energikostnaden har ökat (Stenström et
al. 2012). Vidare genom en grov uppskattning av kostnader för förseningar har projektet
Tillsammans för tåg i tid visat att förseningar i tågtrafiken kostar, för operatörer och kunder,
ca.5 miljarder kronor per år (Gummesson, 2018). Då det handlar om mycket pengar och
påverkar väldigt många människor, är det viktigt att ha en robust järnväg med hög
tillgänglighet samt en god punktlighet för både person- och godståg. Genom ett bättre planerat
underhåll går det att få en högre driftsäkerhet och en längre användbar livstid för samtliga
komponenter i järnvägsanläggningen.
I förhållande till sin storlek förorsakar spårväxlar som anläggningsdel den högsta kostnaden i
en banöverbyggnad (Barthelemy et al. 2015), med korsningar som ett av de högst frekventa
komponentbytena. Den beräknade underhållskostnaden för spårväxlar i Sverige år 2014 var
450 miljoner kronor, vilket är ungefär 12% av den totala kostnaden för underhåll av järnväg
(Skrypnyk, 2018). Enligt Trafikverkets system för anläggningsinformation, BIS, finns det
idag ca.15 400 st spårväxlar i Sveriges järnvägsanläggning. Varav Trafikverket är
infrastrukturförvaltare för ca.11 200 st, och 149 st av modellen EV-UIC60-760-1:14, 990 st är
av modellen EV-UIC60-760-1:15 och 559 st är av modellen EV-UIC60-1200-1:18,5.
De finns ett flertal faktorer som påverkar den användbara livstiden för en fast korsning. Den
överlägset största faktorn är att kontakt mellan hjul och räl saknas i övergången mellan räl och
korsningsspets, vilket gör att den dynamiska lasten ökar på korsningen. Den dynamiska lasten
på korsningsspetsen ökar vidare med fordonets hastighet (Blanco-Saura et al. 2017). Högre
kontakttryck mellan räl och hjul, genom att hjul med allvarligt sliten profil tillsammans med
högre axellaster, påverkar den användbara livstiden genom snabbare degradering och skador
uppstår (Ekh et al. 2018).Vidare kan faktorer som trafik, kvalitén på undergrund,
underhållsstrategin, åldern samt spårets styvhet kan påverka degradering av en korsning
(Arasteh khouy et al. 2013).

1.2 Problemformulering
För att göra rätt typ av underhåll krävs rätt information och att utförda åtgärder ger önskat
resultat. Korsningar kräver väldigt mycket underhåll på grund av deras relativt höga
nedbrytningstakt, och är kritiska i järnvägssystemet (Pålsson, 2015).
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Idag är den användbara livstiden på fasta mangankorsningar för kort, runt 100Mbrt. Detta då
erfarenheten från tillverkarens gjuteri, som tillverkar korsningarna, är att den användbara
livstiden på en fast mangankorsning är mellan 100-500Mbrt, beroende på underhållet. Vidare
visar en analys av materialuttag från Materialservice att de inte ligger på en jämn nivå utan
visar stora skillnader samt en viss ökning, se figur 1 nedan.
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Figur 1: Diagram som visar materialuttag på fasta mangankorsningar

1.3 Syfte
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur det förebyggande underhållet av fasta
korsningar i spårväxlar bättre kan planeras, utföras och följas upp för att förlänga dess
användbara livstid.

1.4 Mål
Målet med examensarbetet är att genom en nulägesanalys, som innefattar dagens erfarenheter,
förslag till förbättrade arbetsmetoder och morgondagens informationsinhämtning, fastställa
vilken information som kommer att krävas för att på ett bättre sätt planera underhållet, samt
att fastställa vilka underhållsåtgärder som är nödvändiga för det förebyggande underhållet av
fasta korsningar i spårväxlar. Baserat på detta utformas en underhållsplan med tillhörande
LCC för fasta korsningar i spårväxlar. Vidare ska samtliga underhållsåtgärder i
underhållsplanen vara planeringsbara minst 3 månader i förväg, och det är önskvärt att
underhållsplanen ska sträcka sig 36 månader framåt.
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1.4.1 Forskningsfrågor
1.
2.
3.
4.

På vilken information baseras dagens underhåll av fasta korsningar i spårväxlar?
På vilket sätt följer man idag upp att utförda åtgärder ger önskat resultat?
Vilken ytterligare information kan behövas för att kunna planera underhållet bättre?
Kan underhållskostnaden för korsningar redovisas på en aggregerad och individuell
nivå?

1.5 Avgränsningar
•
•

Underhållscykeln beskrivs för UIC60-växlar, av modeller EV-UIC60-760-1:14, EVUIC60-760-1:15 och EV-UIC60-1200-1:18,5.
Examensarbetet pågår under en period på 10 veckor.

1.6 Rapportöversikt
Det första kapitlet, detta, innefattar inledning, bakgrund och problemformulering för arbetet,
samt dess syfte, mål och avgränsningar. Kapitel två innefattar nödvändig teori för arbetet.
Kapitel tre beskriver den metod som används under arbetet. Vidare i kapitel fyra redogörs de
resultat som sammanställts under arbetet. I kapitel fem förs en diskussion avseende resultatet,
med visst stöd från teorin i kapitel två. I det sjätte kapitlet presenteras en underhållsplan för
fasta mangankorsningar, med de avgränsningar som redogjordes i det första kapitlet. Kapitel
sju innefattar de slutsatser som dras av arbetet, och slutligen i kapitel åtta ges förslag om
fortsatt arbete.
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2 Teori
2.1 Underhållsteknik
Investerare vill alltid maximera utfallet av de resurser som investeras i en anläggning. Det
vill säga att uppnå högsta möjliga tillgänglighet. Med ökad konkurrens krävs ett större fokus
på en mer ansvarsfull och effektiv användning av resurser. Ett förbättrat underhåll leder till en
lägre kostnad totalt, genom minimering av oplanerade stopp samt optimering av drift. Målet
med underhåll kan beskrivas som att maximera tillförlitlighet och driftsäkerhet för
anläggningen med de tillgängliga resurserna, total asset life cycle optimization (Pintelon,
Parodi-Herz, 2008). En krävd funktion är definierat som en enhets funktion, en kombination
av vissa eller samtliga funktioner, som är nödvändig för att kunna utföra krävd prestation
(SIS, 2016).
Underhåll delas upp i förebyggande respektive avhjälpande underhåll, med dess
underkategorier enligt figur 2 nedan.

Figur 2: Illustration av Underhåll ur SS-EN 13306:2010 (sv), med dess underkategorier (SIS, 2016, s.21)

Vid en kontinuerlig drift är stopp väldigt kostsamma, och en hög driftsäkerhet är
eftersträvansvärt. Enhetens operativa krav måste återspegla de åtgärder som används för att
specificera enhetens driftsäkerhet (Kumar et al. 2000). Driftsäkerhet definieras enligt (SIS,
2016) som en produkts förmåga att vara i ett tillstånd att utföra vad som krävs och när de
krävs, under givna förhållanden. Detta förutsatt att erforderliga stödfunktioner finns
tillgängliga. Tillgänglighet är måttet på begreppet driftsäkerhet, som innefattar tre
underkategorier funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet, se figur 3
nedan.
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Figur 3: Illustration som beskriver begreppet Driftsäkerhet

Den första faktorn som påverkar driftsäkerheten är funktionssäkerhet vilket definieras som en
enhets förmåga att utföra krävd funktion under givna förhållanden under ett angivet
tidsintervall (SIS, 2016). Funktionssäkerhet mäts med MTBF eller MTTF. Den andra faktorn
underhållsmässighet definieras som förmågan hos en enhet som används enligt rådande
förhållande, att vidmakthållas i eller återställas till ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd
funktion, i de fall där underhållet utförs under rådande förhållande och att fastställda rutiner
och resurser används (SIS, 2016). Underhållsmässighet mäts med MTTR. Den tredje faktorn
underhållssäkerhet definieras som en underhållsorganisations förmåga att tillhandahålla
underhållsresurser på erforderlig plats så att krävda underhållsåtgärder utförs när det krävs
(SIS, 2016). Underhållssäkerhet mäts i MWT.

2.1.1 Avhjälpande underhåll
Avhjälpande underhåll definieras som de underhåll som genomförs efter det att ett
funktionsfel har upptäckts och med avsikt att få en enhet i ett sådant tillstånd att den an utföra
krävd funktion (SIS, 2016). Då felet åtgärdas omedelbart, efter funktionsbortfall, beskrivs det
som akut avhjälpande underhåll. När ett fel inte åtgärdas direkt efter ett funktionsfel har
uppstått, beskrivs detta som uppskjutet avhjälpande underhåll. Avhjälpande underhåll
används som underhållsstrategi, då det är för dyrt, störande och/eller komplicerat att förbygga
funktionsfel. En enhet med en slumpartad felutveckling, typiskt för elektroniska
komponenter, kan gå sönder närsomhelst. För dessa är avhjälpande underhåll den enda typen
av underhåll som fungerar, då felet inte går att förutse. Dock genom att bygga flera parallella
system, en redundant uppbyggnad, kan även slumpartade fel hanteras på komponentnivå utan
att hela systemets funktion påverkas.
Funktionsfel kan åtgärdas genom reparation eller byte av enheten.
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2.1.2 Förebyggande underhåll
Förebyggande underhåll är viktigt att ha för att uppnå en hög tillförlitlighet, vilket minskar
antalet stopp i driften, och vidare drar ner de ekonomiska kostnaderna som följer med
stoppen. Den grundläggande idén för förebyggande underhåll är att minska felsannolikheten
för en enhet och/eller förutsäga eller, om det är möjligt, undvika de konsekvenser som uppstår
vid ett fel (Pintelon, Parodi-Herz 2008). Förebyggande underhåll definieras som underhåll
som genomförs vid förutbestämda intervall eller enligt förutbestämda kriterier och i avsikt att
minska sannolikheten för fel eller degradering av en enhets funktion (SIS, 2016).
Förebyggande underhåll delas upp i två underkategorier, tillståndsbaserat och förutbestämt.
Förebyggande underhåll syftar till att förlänga den användbara livstiden, få färre oplanerade
stillestånd, en högre tillförlitlighet, lägre kostnader samt att få en längre planeringshorisont för
sina resurser.
Förutbestämt underhåll är åtgärder som utförs schemalagt med fasta intervaller eller vid
bestämda tidpunkter. Traditionellt sätt användes denna metod baserat på tidigare erfarenheter.
Intervallet för åtgärder kan även styras av olika kriterier som tillverkaren tagit fram. Denna
typ av underhåll kan vara det enda förebyggande underhållet som kan göras på en enhet med
kort felutvecklingstid, dvs. där ledtiden från ett begynnande fel upptäcks tills felet inträffar är
kort. Förutbestämt underhåll innefattar underhållsåtgärder som smörjning, oljebyte, utbyte av
komponenter osv.
Vid tillståndsbaserat underhåll finns det mätbara parametrar som kan kopplas till
anläggningen eller enhetens nedbrytning över tiden (Ben-Daya et al. 2016). Tillståndsbaserat
underhåll definieras som förebyggande underhåll som omfattar en kombination av
övervakning eller inspektion eller provtagning, analyser och påföljande underhållsåtgärder
(SIS, 2016). För att avgöra en anläggning eller en enhets tillstånd, måste data samlas in med
lämplig övervakningsteknik och vidare analyseras för att ge information. Denna information
ligger sedan till grund för beslut om underhåll ska utföras eller inte, samt vilken typ av
underhållsåtgärd som krävs för att åtgärda det begynnande felet. Viktigt är att
felutvecklingstiden för anläggningen eller enheten inte är för kort. Detta för att tid ska finnas
att åtgärda det begynnande felet. Tillståndsbaserat underhåll skiljer sig mot förutbestämt
underhåll, då man använder anläggningen eller enhetens tillstånd som grund istället för
traditionell metod med schemalagda intervaller. På detta sätt så minimerar man alltså risken
för onödigt underhåll, t.ex. onödiga inspektioner och byten av fullt fungerande komponenter,
eller brist på underhåll, t.ex. för glest intervall mellan underhåll.

2.1.3 Degradering
En skadlig förändring i en enhets fysiska tillstånd, på grund av tid, användning eller yttre
orsaker. Vidare i ett systemsammanhang kan degradering även förorsakas av fel i systemet, då
ett degraderat tillstånd kan bero på ett funktionsfel på en avgränsad enhet på en lägre nivå. Ett
degraderat tillstånd är ett tillstånd i vilket förmågan att utföra den krävda funktionen hos en
enhet är reducerad, men inom specificerade gränser för att accepteras (SIS, 2016). I figur 4
illustreras en enhets degradering.
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Figur 4: Illustration av en enhets degradering

2.2 Tillståndsövervakning
De övervakningstekniker som användas är inspektioner, visuella vilka är subjektiva samt med
regelbundna mätningar. Det går även att övervaka anläggningen med hjälp av olika sensorer,
som accelerometer, temperaturgivare, amperegivare, lägesmätare osv. Dessa kopplas till en
hårdvara och vidare till en dator. Denna dator tar emot data och använder sedan mjukvara för
att analysera och omvandla data till information. För att mäta temperaturer i t.ex. hjullager
används temperaturgivare, som ger en indikation på när ett haveri närmar sig då temperaturen
i lagret stiger. Amperemätning används för att se strömspikar, t.ex. en motor i en
omläggningsanordning som drar mer ström än den borde göra. Detta kan vara en indikation
på för hög friktion mellan tunga och underlag, alternativt ett begynnande fel i motorn. För att
mäta t.ex. slag och vibrationer, används accelerometer. Tillsammans med noga uträknade
larmgränser för amplitud på vibrationsvåg, är detta en väldigt användbar metod för
tillståndsövervaknings.

2.3 Korsningsparti – uppbyggnad, funktion och geometri
Ett korsningsparti i en spårväxel är den del där två räler sammanstrålar. För en UIC60
spårväxel består ett korsningsparti av en korsningsspets och vingräl, vilka är helgjutna, med
rälben som svetsas på den helgjutna mangankorsningen, i manganlegerat stål, se figur 5. De
räler som ligger framför och vid sidan om korsningsspetsen är vingräl. I den främre delen av
korsningen ska vingräl bära upp tågets hjul innan korsningsspetsen där övergången sker från
vingräl till korsningsspets, och vid övergången ska bara vingrälen vara ett stöd för
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korsningsspetsen. Vidare för att kunna fånga upp och styra in hjulet, så den inte hamnar på fel
sida av en fast monterad korsningsspets, finns moträler monterade vid de yttersta rälerna i
korsningen, farrälerna. För spårväxlar av modellen UIC60 används endast U-profil, MRU,
som moträl (Vossloh Nordic Switch Systems AB, 2017). Moträlen påverkar även
styrviddsmåttet, dvs. avståndet mellan moträlen och korsningsspetsens farkant. För att
hjulaxlarna ska kunna styras genom korsningspartiet på rätt sätt, är styrviddsmåttet väldigt
viktigt. Om det måttet är för litet kan inte hjulflänsen passera genom flänsrännan, området
mellan vingräl/spetsräl och korsningsspets, och resulterar i skador på bankomponenter och i
förlängningen ökad risk för urspårning.

Figur 5: Illustration som visar korsningsparti för fast korsning (Vossloh Nordic Switch Systems AB, 2017)

2.4 Oförstörande provning – OFP
Oförstörande provning, OFP, är analystekniker som inte fysiskt förstör eller skadar provet.

2.4.1 Penetrantprov
Penetrantprov, PT-provning, är ett oförstörande prov av ytan som genom att öka kontrasten
och förstora defekten, gör det möjligt att göra en okulär inspektion (Inspecta Sweden AB,
u.å.). Om ytan inte är för grov fungerar PT-provning på i stort sätt alla icke porösa material.
Det är möjligt att upptäcka diskontinuiteter i materialets yta, som för gjutet gods t.ex. sprickor
och porositet, ned till längd av 1mm och bredd av 5m, under rätt förutsättningar samt att de
är öppna mot ytan.
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En PT-provning påbörjas med att rengöra ytan, som provet ska utföras på, för att få den är fri
från föroreningar och låter den sedan torka. För att få till ett bra PT-prov är det viktigt att
rengöringen av ytan blir bra, då de är det som skapar förutsättningar för att lyckas med resten
av provet. I nästa steg appliceras penetrantvätskan. Viktigt att hela ytan täcks med vätskan
och att den får tillräckligt lång inträngelsetid, vilket är normalt 10minuter. Dock beror tiden
på den aktuella temperaturen när provet görs, lägre temperatur förlänger inträngelsetiden.
Vidare tas överskott av vätskan bort. Sedan besprutas ytan med framkallare vilket har till
uppgift att genom omvänd kapillärverkan suga upp PT-vätskan och förstora defekten samt
öka kontrasten mellan defekten och bakgrunden, se figur 6. Slutligen kan en okulär inspektion
göras och avslutningsvis rengörs ytan.

Figur 6: Illustration som visar grunder PT-provning (Inspecta Sweden AB, u.å.)

2.4.2 Ultraljud
I en sändarkristall alstras ultraljud som, med pulser, matas av högfrekvent växelström, och går
sedan vidare in i provet i formen av en smal stråle. För att få reflektioner av ultraljudet krävs
det, mot ljudets riktning, vinkelräta eller nära vinkelräta ytor. Det reflekterande ljudet visas
som spetsar på oscillogrammet, och kan visa om och var det kan finnas eventuella fel (Leijon,
2014). När ljudet går in i provet fås från den ytan en så kallad startpuls, och från provets
motsatta sida fås en reflektion av ultraljudet som kallas botteneko. Finns ett försvagat
botteneko och ett så kallat feleko, som visas som en spets mellan startpuls och botteneko, kan
vara kännetecken för ett fel inne i provet.

2.4.3 Röntgen
Vid röntgen, eller radiografisk provning, sänds röntgenstrålar från ett röntgenrör mot provet.
Andelen röntgenstrålar som absorberas beror på tjockleken av materialet. Om fel finns i
provet, t.ex. ett hålrum i en gjutning, kommer den att absorbera mindre röntgenstrålar. Ett
kriterium för att en spricka ska ge utslag är att sprickans riktning är samma som strålarna
(Leijon, 2014). Vidare placeras en röntgenfilm under provet, där det felaktiga området
kommer att svärtas mest på denna film. Detta då de skapas minst motstånd för
röntgenstrålarna i det felaktiga området.
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2.5 Manganlegerat stål
För att räl ska få allt högre nötningsbeständighet har det genom åren utvecklats flera olika
materialblandningar. Även brottgränsen för materialen har ökat från 800N/mm2 till
1200N/mm2 idag, och det finns material men ännu högre hårdhet. Dock uppstår problem med
att svetsa i dem. Ett populärt materialval för korsningar är manganlegerat stål (Vossloh
Nordic Switch Systems AB, 2017). Den fasta korsningen som köps in av Trafikverket är av
gjutet austenitiskt manganstål. Manganlegerade stålet ska enligt EN-standard innehålla 0,95–
1,3% kol och 11,5–14% mangan (SIS, 2010). Denna legering blir, från att vara relativt mjuk
200 Brinell, en allt tåligare och hårdare yta efter härdning genom deformationshärdning.
Stålet härdas innan leverans genom explosionshärdning, med hjälp av sprängdeg. Efter
härdningen nära fördubblas hårdheten av ytan på manganstålet, till 350 Brinell, vilket
motsvarar hårdheten av en härdad räl. Vidare härdas stålet mer med trafiken väl ute på plats i
spår, och blir allt hårdare med tiden. Detta då austenitiskt manganstål kännetecknas av högt
deformationshårdnande, som sker genom deformation av kornen på ytan, i den grovkorniga
strukturen se figur 7, trycks ut till en plattare form vid härdning. Viktigt är då att korsningar i
manganstål måste kontrolleras regelbundet under men även efter härdning, och
underhållsslipas när utvalsning uppkommit av tåghjulen.

Figur 7: Struktur austenitiskt manganstål (Schilke, 2013)

Då det inte är möjligt att svetsa en vanlig räl mot en korsning i manganstål, har det tagits fram
en special skarv bestående av tre olika metaller. Denna trimetall-skarv eller inox-skarv,
inoxidable, är rostfri och möjliggör fastsvetsning av både manganstål och vanligt rälstål
(Vossloh Nordic Switch Systems AB, 2017).
De flesta metaller, inklusive manganstål, drar ihop sig vid lägre temperaturer, vilket skapar
dragspänningar i materialet. Det gör att sprickbildningen i materialet sker fortare. Kylan
påverkar dock inte slagsegheten på materialet under de temperaturförhållanden som spåret
trafikeras, ned till -35°C.
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2.6 Kontaktmekanik
Herzian kontaktspänning beskriver kontaktspänning som tryck och skjuvspänningar. En hög
kontaktspänning, som toppar några millimeter under ytan, se figur 8, är orsaken till att
sprickor uppstår precis under ytan (Skrypnyk, 2018). Detta till följd av plastisk deformation,
som förskjutning i korngränser. Sprickor precis under ytan, alternativt på ytan, är skador som
uppstår vanligtvis till följd av rullande kontaktutmatning, RCF.

Figur 8: Illustrationer som beskriver spänningar vid kontaktmekanik (Vänster bild: Wikipedia Commons,
Reibungsphysik, 2008. Höger bild: MechDesigner, u.å.)

Sprickorna initieras i olika riktningar relativt rotationsriktning och yta på räl, och då en
rullande kontakt passerar upprepade gånger sprids sedan sprickorna. Större kluster med
sprickor initieras vanligen genom plastisk utmattning. Inneslutningar eller ytskador som
uppstår på rälen kan också fungera som startpunkter för sprickbildning (Schilke, 2013). Hur
rälen belastas samt materialets plastiska deformation bestämmer sprickans tillväxtvinkel.
Sprickan kan vidare utvecklas till en större och djupare spricka, som kan leda till rälsbrott,
men sprickan kan även spridas uppåt mot ytan igen, vilket gör att små bitar av material kan
släppa. Slipning används som en förebyggande åtgärd för att minska problem med
sprickbildning.
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3 Metod
De metoder som används under arbetet är litteraturstudie, öppna intervjuer och analys av data.

3.1 Litteraturstudie
Under litteraturstudien för detta arbete används standarder för underhåll och
korsningskomponenter i austinitiskt manganstål, aktuella krav och styrande dokument,
TDOK, från Trafikverket, vetenskapliga artiklar, kurslitteratur, facklitteratur samt annan
relevant litteratur från järnvägsbranchen. För att söka fram relevanta vetenskapliga artiklar
användes databasen Scopus och Google Scholar. De sökord som används är: railway,
manganese crossing, switches and crossing, frog, common crossing, points, maintenance.

3.2 Intervjuer
Under arbetet har ett flertal öppna intervjuer genomförts, med personer hos
underhållsentreprenörer Infranord AB, VR-Track Sweden AB, Infratek Sverige AB och
Strukton Rail AB, tillverkare av bankomponenter Vossloh Nordic Switch Systems AB,
konsulter hos Sweco Rail AB, specialister hos banförvaltaren Trafikverket samt hos Luleå
tekniska universitet. Vid tillfället för den öppna intervjun så fördes en diskussion kring de
förberedda frågorna samt det ämne som var den intervjuades specialitet. Majoriteten av
intervjuerna genomfördes på plats hos den intervjuade eller på grund av avståndet via telefon
alternativt Skype. Resultatet från intervjuer redovisas på ett generellt sätt enligt
individskyddskravet kopplat till forskningsetiska principer i humanistisk- och
samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002).

3.3 Inhämtning och analys av data
För att se hur mycket korsningar som byts har ett materialuttag från Materialservice inhämtas,
och analyserats, vilket visas i figur 1. Vidare sammanställs allt material kopplat till
nulägesanalysen och hur underhållet bör utföras i framtiden, från litteraturstudie och
intervjuer.

3.4 LCC – Livscykelkostnad
En LCC har tagits fram för att undersöka om underhållsplanen är lönsam, kontra nuvarande
arbetssätt. Vid beräkning av LCC görs detta med malmbanan som exempel, med 5 års
användbar livstid på komponenten, samt med Payback-metod utan kalkylränta och utan
tidsvärde på kapital då den användbara livstiden är relativt kort.
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4 Resultat
Detta kapitel beskriver resultatet av det arbete som utförts, baserat på information som
inhämtats under examensarbetet.

4.1 Nulägesanalys
Arbetet inleddes med en nulägesanalys, avseende hur och när underhåll utförs på fasta
mangankorsningar i spårväxlar idag. Detta med samtliga arbetsmoment samt med vilken
information baseras idag beslut om de olika underhållsåtgärderna. Resultatet baseras på de
intervjuer som gjorts under arbetet.

4.1.1 Slipning
Vid inläggning är en ny korsning i manganstål relativt mjukt. Inslipning är den åtgärd som
görs för att få bort den första skäggbildningen. Detta uppkommer då korsningen
deformationshärdas av trafiken, som går över korsningen. Om denna deformation inte slipas
bort uppkommer problem med sprickor som initieras redan från början, som utvecklas till
större sprickor eller bryts tillslut av och resulterar i en skada. Beroende på trafikmängd,
framförallt tonnage, görs idag inslipning mellan 1–4 dagar, på malmbanan, och 7–14 dagar, i
Stockholmsområdet, efter inläggning. Erfarenhet och lokalkännedom om en viss del av
anläggningen, är också bidragande faktorer som påverkar när inslipningen görs. Endast
hälften av underhållsentreprenörerna utför alltid inslipningen, efter inläggning av en ny
korsning. För att förebygga övervalsning har även en underhållsentreprenör testat att runda av
något, med vinkelslip, den i regel väldigt kantiga profilen som både korsningsspets och
vingräl har när korsningen är ny. Detta görs även som en åtgärd där entreprenören anser att
inslipningen görs i förhand. Vidare efter inslipningen görs i regel inget mer med
korsningarna, utan de får vara fram tills nästa besiktning. Om de får en anmärkning så
åtgärdas den då. Åtgärden kan då vara slipning, som upptäcks vid mätning med profilmall av
korsningens profil, då vingrälens höjder mot spets, samt spetsens höjder och bredder
kontrolleras, att det ligger under en acceptabel nivå. Detta åtgärdas genom att slipa bort
övervalsningar och skäggbildning från spets och en del från båda vingrälarna, detta för att få
tillbaka korsningen till så nära ursprungsprofil som möjligt. En egen kontroll av korsningen
med åtgärd slipning, som inte kommer från en besiktningsanmärkning, görs inte som en FUåtgärd av underhållsentreprenören idag.
Slipningar över längre områden utförs vanligen med slipmaskinen Robeln, med tillbehöret
förlängningsben, vilket består av två stänger på var sida, som ersätter hjulen. Dessa stänger
ligger i sin tur på en släde med rulle på. Detta för att få Robeln hängande fritt ovanför
korsningen, med bara med slipklossen som ligger an. Detta gör att det går att få till en plan
och jämn yta, när vingräl och spetsräl formas in i höjd. Det finns de som försöker att slipa
över längre områden med vinkelslip, vilket enligt flera respondenter är i princip omöjligt att
få helt plant. Vanligt är att ytan får en vågformning, där topparna stämmer överens med de
manuella profilmallarna men med dalar mellan mätpunkterna. Vinkelslipen bör endast
används för att slipa kortare områden, samt för att forma hörnen och runda av. Vidare bör
korsningsspetsen slipas av ordentligt, och rundas som en 5-krona. Detta ses som en
förebyggande åtgärd mot skäggbildning och övervalsningar, enligt en underhållsentreprenör.
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Under slipning är det är viktigt att mäta ofta med profilmallar och inte slipa för mycket, då det
kan resultera i en påsvetsning.
Tidsåtgången för underhållsåtgärden slipning är 30–60 min, där den kortare tiden, 30 min,
avser en inslipning som oftast är mindre omfattande. Den längre tiden, 60 min, avser
slipningsåtgärder efter inslipning där arbetsinsatsen är mer omfattande.

4.1.2 Svets
Det finns två olika sorters svetsåtgärder, påsvets och reparationssvets, vilka kan vara svårt att
skilja på. Efter att ha slipat några gånger så måste en påsvetsning göras och mer material
byggs på, då det inte finns tillräckligt med material längre för att bibehålla korsningens
ursprungsprofil. Reparationssvets är en åtgärd som tar längre tid i spår, där ett längre område
ska svetsas samt att större sprickbildningar måste slipas ut vilket gör djupet på skadan är
betydande. Skadans längd och djup påverkar. En påsvetsning bör ses som FU och
reparationssvetsning som AU.
Svetsningen inleds med att slipa bort alla synliga skador, som större deformationer och
sprickor. För att säkerställa att hela skadan är bort slipad görs ett penetrantprov. Lämnas
sprickor kvar kommer de att leta sig upp till ytan igen och en ny skada uppstår. Efter godkänt
penetrantprov värms området som ska svetsas upp kraftigt handvarmt, ca 50°C, med gasol
eller propan/syrgas. Detta för att driva ut fukt, för att inte få fuktinneslutningar i svetsen. Det
gör även att materialet i korsningen inte är kraftigt nedkylt vintertid, när svetsningen påbörjas.
En underhållsentreprenör antyder att slipningen kan räcka för att få upp tillräckligt hög
temperatur för att driva ut fukten. Detta beror klart på vilket ute temperatur som råder.
Manganstål i fasta korsningar har en begränsning att temperaturen inte får överstiga 200°C.
Då påverkas härdningen och en fasomvandling sker till en kristallin struktur, som är spröd
samt kan introducera nya sprickor i materialet. Svetsning av manganstål när det är svalt ute,
gärna någon minusgrad, med smala fina svetssträngar, eller kylning av området med vatten då
det närmar sig 200°C minimerar temperaturhöjningen i materialet. Vid kylning med vatten är
det viktigt att allt vatten förångas bort. För att mäta att temperaturen inte överstiger tillåten
gräns används digital kontakttermometer eller värmekritor. Värmekritor fungerar bättre vid
högre temperaturer över 300°C.
När mangan svetsas används strängsvetsning. Mellan varje svets slås och borstas det slagg
som bildas på svetsen bort, detta för att inte få slagginneslutningar i svetsen. Om en tunn
sträng med slagg finnas kvar i kanten på svetsen, tas denna bort genom att göra ett tunt spår
med vinkelslipen. Vanligt är att det slarvas med att få bort verkligen allt slagg. Alla
underhållsentreprenörer smider svetsen. Tre av fyra underhållsentreprenörer väljer sedan att ta
en huggmejsel eller hammare/slägga och slå ut spänningar ur varje svetssträng. Medan en
underhållsentreprenör väljer att inte smida varje svets, då det kan vara svårt att komma åt,
utan väljer att smida hela reparationssvetsen på slutet. Viktigt är då att få en platt anläggning,
så inte en ny skada slås in. Anledningen till att svetsen smids, enligt respondenter, är om den
inte slås ut och minskar spänningarna finns risken att svetsen inte håller då materialet drar
ihop sig vid avsvalning. Teoretiskt skulle detta beskrivas med att tryckspänningar byggs in i
svetsen när den utsätts för slag, deformationshärdning, och dessa tryckspännngar tar sedan ut
de dragspänningar som uppstår när metallen svalnar. Enligt majoriteten av de som arbetar ute
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i anläggningen har detta en stor betydelse för svetsarbetets hållbarhet. Dock de
residualspänningar som blir i övergången mellan tillsatsmaterial och grundmaterial, går inte
att slå ut enligt specialist inom området.
Efter denna punkt är arbetsgången är det skillnader hos underhållsentreprenörerna.
Majoriteten av underhållsentreprenörerna väljer att göra påsvetsningen ovanpå
reparationssvetsningen vid samma tillfälle och sedan grovslipa till nära ursprungsprofil. Detta
följt av vidare avsvalning utan isolerfiltar, då det inte behövs för manganstål. Påsvetsning är
mycket arbete då det är viktigt att göra påsvets på både korsningsspets och vingräl, som sen
ska slipas. Vikten av att göra både vingräl och korsningsspets är då de är som ett par skor,
läggs det på den ena måste det även läggas på den andra. Annars blir övergången för hjulet
från vingräl till korsningsspets fel, då de är i olika nivåer. Avslutningsvis efter materialet har
svalat finslipas korsningen in efter profilmallar. En underhållsentreprenör uppger att endast
reparationssvetsningen och grovslipning görs första dagen. Detta för att låta trafiken gå över
reparationssvetsen och härdas av trafiken till nästa dag. Då kan lite slipning behövas av
eventuellt de utvalsningar eller skäggbildning, som uppstått vid härdningen. Sedan görs
påsvetsning och avslutas det på samma sätt som är beskrivet ovan. Erfarenheten hos de
svetsare som använder den senare metoden, är att reparationen håller bättre än om allt svetsas
vid samma tillfälle. På tungt trafikerade stråk väljer underhållsentreprenören ofta vid
påsvetsning att svetsa upp, dvs. lägga på mer svets, korsningsspetsens nivå något högre än
vingrälen. Riktvärde är att den manuella profilmallen ska vicka något på korsningsspetsen,
med ett glapp på 1–1,5 mm på sidorna, när påsvetsningen är klar. Svetsen kommer då att
valsas ut då den deformationshärdas under någon dag, och förhållandet i
överrullningsområdet mellan spets och vingräl blir perfekt. Detta minskar även onödigt slitage
på vingräl, som uppstår om korsningsspetsen blir för låg. Efter avslutat svetsarbete stämplas
vingrälen med svetsarens svetsarnummer samt en svetsrapport fylls i och lämnas in till
infrastrukturägaren. Enligt några respondenter slarvas det med stämplingen av korsningen.
Idag används även en annan metod ute i anläggningen som kallas Mekaniserad svetsning. Det
är ett automatiserat system som ställs ovanför skadan som ska svetsas, och svetsar själv.
Svetsaren styr då maskinen på håll, för att slippa stå i manganröken, och svetsaren håller även
koll på temperaturen, så den inte överstiger 200°C. När temperaturen är för hög pausas
svetsprocessen för att tillåta avsvalning. När det automatiserade systemet har svetsat upp en
nivå, måste svetsaren slå och borsta bort slagg manuellt. Eventuellt smids svetsen också. Vid
användning av denna typ av svetsmetod görs svetsningen på natten, sedan låts trafiken gå
över det under dagen för att deformationshärdas och slipas sedan nästa natt. Mekaniserad
svetsning blir så jämt, att det knappt kräver någon slipning. Enligt erfarenhet hos
underhållsentreprenör håller de korsningar som har svetsas med mekanisk svetsning en extra
påsvetsning.
Tidsåtgången för en påsvets är 3–4 timmar. Dock för reparationssvets går det inte att fastställa
en exakt tidsåtgång, då det helt beror helt på skadans storlek. Ju större skada desto längre tid
tar den att reparera den. En reparationssvetsning kan ta över 6 timmar, som ofta är maximal
tid för sent planerade underhållsarbeten.
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4.1.3 Spårriktning/stoppning
Underhållsentreprenörer uppger att det allmänt dåliga spårläget är ett problem ute i
anläggningen idag. Pump och gungningar ökar slag i korsningen då hjulen fungerar som
släggor som slår på korsningen, som resulterar i en förkortad användbar livstid för
korsningen. Vidare skapar pump och slag vid korsningen en stor påfrestning på befästningen,
då främst befästningsdetaljen sliperskruv. Klämman i befästningen kan ta upp rörelser till viss
del, men inte om de blir för stora. Om spårläget är dåligt under en spårväxel kommer
korsningen ändå att gå sönder, oavsett antal slip- och/eller svetsinsatser. Många fel i
korsningar grundas i ett dåligt spårläge. Med dåligt spårläge menas att med tiden avviker
spåret från den designade positionen, som spåret hade när banan byggdes, i alla led. Detta
skapar problem med komfort och onödigt stort slitage, men även med säkerhet då
urspårningsrisken kan öka. För att åtgärda dessa fel används underhållsåtgärden
spårrikning/stoppning, dvs. rälen lyfts och ballasten under vibreras, packas, innan rälen släpps
tillbaka. Om det behövs fylls extra ballast under slipern innan den packas. Underhållsåtgärden
spårriktning/stoppning görs med hjälp av ett speciellt spårgående fordon, som först mäter
spårläget innan och efter åtgärden är gjord. Det går även att stoppa manuellt med handverktyg
på en kortare sträcka för att t.ex. åtgärda ett punktfel. Dock enligt tillverkaren fungerar inte
handstoppning då det är det svårt att lyfta korsningen och få ballasten nog komprimerad, då
mangankorsningar är väldigt styva.
Det är viktigt att inte spårrikta/stoppa för ofta, då detta skadar och snabbar på nedbrytningen
av ballasten. Ofta behövs mer makadam vid spårriktning/stoppning, framförallt då spårläget
behöver lyftas upp i höjdled. Detta är allmänt känt hos underhållsentreprenörer och mer
makadam körs ut i förväg för att finnas när spårriktning/stoppning görs. Vid korsningen
uppstår mer vibrationer, pga. slag, vilket resulterar i att ballasten sätter sig lättare. Även
sättningar i marken uppstår ibland, med behov av mer makadam som följd.
Dåligt spårläge före och efter växeln kan skapa vibrationer som exciterar. Dessa gör att tåget
hoppar något redan innan korsningspartiet i växeln, och hoppar då mer efter slaget i
korsningen. Detta syns tydligt, som vågbildning, små väck/sättningar, på körbanan i
mangankorsningen på spetsrälar in mot och efter korsningsspets. Vidare skapar detta en
otrolig påfrestning på slipers och ballast, som ligger under korsningen.
Trafikverket beställer idag underhållsstoppning av ett visst antal växlar, och om grund finns
kan entreprenören kan lägga till fler i samråd med Trafikverket. När entreprenören beslutar
vilka växlar som är i behov av underhållsstoppning, används mätdata från spårlägesmätning.
För att upptäcka visuellt att en korsning behöver underhållsstoppning, vilket är fullt möjligt,
genom att studera korsningen när denna utsätts för belastning, ett passerande tåg, och se om
korsningen sätter sig. Att se detta utan hjälpmedel kräver erfarenhet. Enklast är dock med en
laserpunkt, som hjälpmedel, på korsningen för att vidare se om punkten förflyttar sig i höjdled
under belastning. Denna metod fungerar bra om de slipers som ligger under korsningen,
fortfarande inte har tappat sin form eller gått sönder. Om slipers är defekta läggs en laserlinje
över korsningen, och avståndet mellan linje och korsningsspets samt linje och farräl mäts. En
visuell bedömning utan hjälpmedel genom att se över farrälarna, vid moträlen, över
korsningen fungerar men kräver god erfarenhet. Vid båda metoderna går det att se om
korsningen har satt sig, och vidare genererar ett dåligt spårläge. Kan även ses som en
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indikator att korsningens slipers har tappat sin form eller gått sönder, och bör bytas. Spårläget
kan vara så dåligt att slipers under korsningen är knäckta.
Uppskattad tidsåtgång för spårriktning/stoppning, av respondenter, är en timme.

4.1.4 Shimsning av moträl
Vid mätning av styrvidden i en växel om måttet är för litet, behövs sannolikt en justering av
moträl. Detta genom att lossa de skruvar som håller fast moträl i moträlstödet, och shims, en
tunn distansbricka, läggs in mellan dem för att flytta moträl närmare farräl. Denna åtgärd
resulterar i ett större styrviddsmått. Tillverkaren uppger att shimsning kan ske upp till 8mm,
sedan ska moträlen bytas.
Uppskattad tidsåtgång för shimsning av moträl, enligt respondenter, är 30-60min.

4.1.5 Byte av korsning
Då sprickor inte tar slut vid utslipning av skada, under en tänkt reparationssvets, är skadan
sannolikt för stor att laga. Underhållsentreprenören vill vanligen inte chansa att en lagning
håller, för att sedan inte få tid i spår, att de inte går eller är lönsamt att laga. Det kan även röra
sig om en spricka som nyligen reparerats och en ny skada uppkommer tätt inpå. Detta ofta
pga. dolda sprickor. Skadan svetsas då igen temporärt och en ny korsning beställs. Byte av en
korsning beslutas av Trafikverket tillsammans med säkerhetsbesiktningsman eller av en
svetsare i samråd med svetsansvarig och arbetsledare. Vidare byts även korsningar när det är
svetsat i dem för många gånger, ca.7-8ggr, vilket framgår av antalet svetsstämplar. En
respondent uppger att det även går att det går att uppskatta, genom att se okulärt i flänsrännan
mängden påsvetsat material i korsningsspets och vingräl. Byte sker även vid tvärsprickor i
vingräl, sprickor som kommer från rälsfot och sprider sig uppåt eller längsgående sprickor i
korsningsspets, övrigt enligt Trafikverket (2015D).
En korsning byts när dess ursprungsprofil inte går att återställa. En tumregel hos
underhållsentreprenören finns om reparationen tar längre tid än två skift, 2x3-4timmar,
resulterar detta i ett komponentbyte istället för reparation. Vidare styr även den tillgängliga
tiden i spår vilken åtgärd underhållsentreprenören får tid att göra. Enligt flera
underhållsentreprenörer accepterar inte driftledningen en hastighetssänkning eller avstängning
av ett spår i väntan på underhållsåtgärd. Detta resulterar vanligen i att hålla spåret öppet så
länge som möjligt och sedan byta komponenten.
Vid leverans av en ny korsning till entreprenören utförs det oftast ingen alternativt en enklare
mottagningskontroll. Den enklare sker genom en okulär kontroll av korsningen, för att
upptäcka eventuella skador som uppstått under frakten. Det beror på flera olika faktorer. Att
entreprenören förutsätter att tillverkaren har utfört en kontroll på korsningen innan utleverans,
entreprenören saknar dokumentation från tillverkaren, att det saknas rutiner och en ansvarig
för mottagningskontroll eller bristande kravställning på entreprenören som är tydlig och följs
upp.
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Vid bytet av korsning skärs den korsning som ligger i spåret ut, vid den svets som förbinder
korsningens ben med anslutande räl, och lossar korsningens befästning innan denna lyfts ut.
Normalförfarande innebär att slipers aldrig byts på rutin vid byte av korsning. Sliprar under
korsningen kontrolleras att de inte har några synliga skador, som sprickor, samt att de inte är
tydligt missformade. Om slipers byts måste spårriktning/stoppning göras, samt att ett visst
antal bruttoton måste gå över, med sänkt hastighet, för att sedan spårrikta/stoppa ytterligare en
gång till. Detta för att få stabilitet i spåret innan det får trafikeras med full STH, Största
Tillåtna Hastighet. Vanligen byts befästning, underläggsplattor mellanläggsgummi och
korkgummi vid komponentbyte av en korsning. Med en ny korsning levereras
underläggsplattor med gummi och e-clip, skruvar och mellanläggsgummi, korkgummi,
beställs separat. För snittritning, se figur 9. En underhållsentreprenör uppger att ibland
monteras underläggsplattan på den nya korsningen lös och den befintliga underläggsplattan
med det befintliga mellanläggsgummit och korkgummit, som redan finns på slipern, samt
befästningen återanvänds vid montering av den nya korsningen. Vid tecken på tydliga
deformationer av det befintliga korkgummit, byts det oftast ut. På platser med hög STAX,
Största Tillåtna Axellast, slår de vanligen mer och korkgummit byts ut, vid korsningsbyte,
från standard tjocklek, 4 mm, till en tjockare, 6mm. Detta för att ge mer dämpning mellan
underläggsplatta och slipers.

Figur 9: Snittritning på fast mangankorsning, UIC60 (Banverket, 1995)

Sliperskruvar som går av på ungefär på samma ställe, mellan där gängen slutar upptill och 2,5
varv ner, är ett problem ute i anläggningen idag enligt majoriteten av entreprenörerna. Detta
grundas i att skruvarna är obehandlade och att dräneringshålet i plasthylsan i slipern kan sättas
igen av smuts, vilket resulterar i att skruven kommer ligga i vatten. För att få upp den nedre
delen, som är kvar i hylsan, av en trasig sliperskruv svetsas ett rör fast och kan sedan gängas
upp. Enligt flera respondenter påverkas plasthylsan med största sannolikhet negativt av
värmen från svetsningen. Underhållsentreprenörer uppger att de skruvar som levereras med
korsningen är som standard obehandlade, galvaniserade skruvar ses som specialbeställning.
Det har dock börjat komma ut korsningar med behandlade skruvar på senare tid. Tillverkare
av korsningen uppger att skruvarna inte levereras av dem, utan kommer från Trafikverket.
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Samtliga entreprenörer uppger att spårläget inte kontrolleras vid varje korsningsbyte. Detta på
grund av brist på tid i spår eller då det saknas en besiktningsanmärkning som indikerar ett
dåligt spårläge. Även om spårläget kontrolleras kan det, på grund av brist på tid i spår, inte
finnas tillräckligt med tid att hinna åtgärda det innan ett korsningsbyte. Detta resulterar i att en
ny korsning läggs in på ett dåligt spårläge, vilket leder till att den nya korsningen kommer att
härda i form av en banan. Enligt en underhållsentreprenör kan en plastskiva läggas in mellan
sliper och underläggsplatta som en kompensation för det dåliga spårläget, då det inte hinns
med eller det inte går att åtgärda t.ex. under vintern. Detta förutsätter en permanent sättning
under korsningen.
Efter att korsningen har lagts på plats svetsas, med termitsvetsning, samtliga skarvar mellan
korsningens fyra rälsben och mötande räl. På vintern är det vanligen för kallt för att utföra
denna typ av svets, då dispens krävs under -5°C. Då binds korsningens rälsben och mötande
räls ihop med skarvjärn som fästs på sidorna av rälsens liv med bultar. Standardlängd på
korsningens rälsben möjliggör byte av korsningen två gånger. Första gången fylls den smala
springan igen av svets. Andra gången, med en lucka på ca 50 mm mellan korsningens rälben
och mötande räl, fylls även denna igen med svets. Dock är avståndet mellan korsningens
rälsben och mätande räl för stort tredje gången för att använda en korsning med standardlängd
på rälben. Då behövs en specialbeställd korsning, med förlängda rälben på korsningen. Dessa
beställs via Materialservice, med en leveranstid på ca 6 månader. Alternativt används mindre
bitar räl som passbitar mellan och svetsas fast. Då krävs det åtta stycken svetsar, istället för
fyra stycken. Fler svetsar tar mer tid och genererar en ökad kostnad, samt resulterar även i en
sämre hållfasthet.
Om behovet, möjligheten och tiden finns avslutas komponentbytet av en korsning med en
spårriktning/stoppning. Detta är dock oftast en extra beställning som måste göras av
infrastrukturägaren, då det inte ingår i ett rent komponentbyte.
Uppskattad tidsåtgång för ett komponentbyte av en korsning är 4 timmar med totalt två
svetslag, ett i var ända av korsningen med två svetsar var per svetslag. Tidsåtgången
förutsätter att arbetet avslutas nästa skift och de fyra svetsar, som gjorts skiftet innan, slipas
till.

4.1.6 Hjulprofilens inverkan, dubbelfläns
Hjulprofilen, specifikt dubbelfläns på hjulringen, är ett stort problem idag. Dubbelfläns är då
det har bildats ytterligare en hjulfläns på hjulringens utsida. Detta skapar en sättning i
hjulringen mellan denna och den riktiga hjulflänsen på insidan av hjulringen. Läggs en linjal
på en hjulring och ljus kan passera under har hjulet dubbelfläns, se figur 10. Om en allvarlig
dubbelfläns träffar en vingräl, när tåget passerar med växeln över korsningen, är risken
väldigt stor att den slår sönder vingrälen. Passerar tåget mot växeln kommer dubbelflänsen,
som inte tillhör hjulringens ursprungs design, att skapa en extremt stor kraft på kanten av
vingrälen när hjulringen ska passera över till korsningsspetsen. Detta då kraften är lika stor
men kontaktytan minskar, då kraften ska ha flyttats över till korsningsspetsen. I båda
scenarierna är sannolikheten stor att vingrälen får plastiska deformationer som följd, i form av
att kanten trycks ned och i förlängningen kommer bitar att lossna. Om skadan inte har spridit
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sig, kan den åtgärdas med en påsvetsning. Enligt en respondent grundas skador i vingräl i
problemen med dubbelfläns på hjulringar.

Figur 10: Bilder föreställande dubbelfläns på hjulring och skada på vingräl

4.1.7 Tillståndsbedömning
För att undersöka tillståndet på korsningen idag görs säkerhet- och underhållsbesiktningar.
Utförande av säkerhetsbesiktning är kravställt från infrastrukturägare och intervallet mellan
besiktningar styrs av banans besiktningsklass, B1-B5. Vanligen ställs även krav, i baskontrakt
för underhållet av banan, på utförande av underhållsbesiktning. Idag baseras beslut om
underhållsåtgärder till stor del på säkerhets- och underhållsbesiktningar. Vidare utförs även
växelrevision, vilket beställs av infrastrukturägaren på ett visst antal växlar där entreprenören
väljer ut de mest belastade och prioriterade växlarna. Tillägg av fler växlar sker på samma sätt
som för underhållsstoppning. Under växelrevision kontrolleras hela växeln och
underhållsåtgärder utförs om behov uppstår. Specifikt för korsningen mäts profilen och
spårläget, samt befästningen kontrolleras. Dock ingår inte spårriktning/stoppning som
standardåtgärd i växelrevision. Säkerhets- och underhållsbesiktning kan utföras vid samma
tillfälle som växelrevisionen, då växelrevisionen kan ses som en underhållsbesiktning.
Vanligen utförs växelrevision två gånger per år. En underhållsentreprenör uppger att de utför
även systematiskt växelunderhåll där, till skillnad mot växelrevisionen, omfattningen är mer
styrd mot komponenter och stål och mindre mot mark. Dock med samma toleranser och mått
som i säkerhetsbesiktningen. Systematiskt växelunderhåll ska täcka de större hålen mellan
besiktningarna, och sker tidig vår och sen höst.
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Ultraljudsmätning på mangankorsningar utförs inte idag, utan dessa okulär besiktas av
utbildade OFP-tekniker. Detta för att upptäcka sprickor och skador i tid. Vidare utförs i
dagsläget ingen OFP på reparations- eller påsvets. Det saknas dock krav från
infrastrukturägaren att utföra det penetrantprov, även om det bör användas. På termitsvets,
mellan korsningens rälsben och anslutande räl, ska OFP-kontroll utföras med ultraljud.
Upptäckta skador registreras i BESSY och går ut till ansvarig entreprenör för basunderhållet,
som en besiktningsanmärkning. Entreprenören skickar ut tekniker som åtgärdar felet.
Intervallet för dessa OFP-kontroller styrs av banans besiktningsklass (Trafikverket, 2015C).
Majoriteten av underhållsentreprenörerna utför sällan dessa OFP-kontroller, främst på
termitsvetsning, och lämnar inte in OFP-protokoll till infrastrukturägaren. Detta kan
sammankopplas med dålig uppföljning av infrastrukturägare av OFP-kontroller med
tillhörande protokoll.
Infrastrukturägaren beställer även mätdata av Infranord, från mätvagnarna IMV200 och
IMV100. Mätningen är accelerometerbaserad, och mäter bl.a. spårläget när mättåget passerar
över korsningen. Dessa mättåg mäter i hela Sverige.
På sträckor där det går väldigt tung trafik, med hög STAX, är det av yttersta vikt att upptäcka
och åtgärda skador i tid. Detta då skadans storlek accelererar snabbt. Ledtid till haveri är
extremt kort, på väldigt tungt trafikerade sträckor t.ex. malmbanan.
Erfarenhet, god lokalkännedom och personal som känner sin anläggning väl, är idag till stor
hjälp för att ta rätt underhållsbeslut ute i anläggningen.

4.1.8 Utbildning
Idag hålls utbildning till spårsvetsare i Vansbro och på Trafikverksskolan i Ängelholm. Under
utbildning finns krav på praktik som spårsvetsare hos ett entreprenadföretag. Svetsansvarig på
företaget övervakar och avgör när samtliga delar i praktikplanen är uppfyllda, samt när
svetsaren/praktikanten är redo för att genomföra sin svetsarprövning. Godkänd praktik och
svetsarprövning ger certifikat som spårsvetsare samt ett eget unikt svetsarnummer. Vidare tar
det ca 3–4 år, ute hos en entreprenör, innan en nyanställd spårsvetsare är självgående. Det är
väldigt viktigt att överföra kunskap och erfarenhet från gammal till ung svetsare.
Enligt respondenter är det idag vanligare än tidigare för en besiktningsman att göra en felaktig
bedömning, då det saknas krav om bakgrund som spårsvetsare eller annan erfarenhet från
järnvägsanläggningen. Idag kan en nyanställd läras upp besiktningsmän. Detta resulterar i att
besiktningsmannen har t.ex. sagt byte för en korsning, som har utvalsningar och endast
behöver slipas.
Vidare tycker tillverkaren att Trafikverket, som infrastrukturägare och beställare, bör ställa
högre krav på tillverkaren, som t.ex. utbildning på deras produkter, hur de ska användas och
underhållas.
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4.2 Förslag för förbättrade arbetsmetoder
Vidare fortsätter arbetet med förslag på förbättrade arbetsmetoder, avseende hur och när
underhåll utförs på fasta mangankorsningar i spårväxlar. Detta med samtliga arbetsmoment,
samt med vilken information baseras idag beslut om de olika underhållsåtgärderna och övriga
förbättringsförslag. Resultatet baseras på de intervjuer som gjorts under arbetet.

4.2.1 Slipning
Tillverkaren samt ett flertal respondenter anser att de första slipåtgärderna är väldigt viktiga,
och avgörande för korsningens användbara livstid. Detta för att slippa skäggbildning och de
problem som följer, vilket i förlängningen leder till ett byte av korsningen. Inslipningen av
korsningen bör göras enligt föreskrivet intervall på 0,1 MBtn trafik efter inläggning av ny
korsning (Trafikverket, 2015A). Vidare bör korsningen kontrolleras och slipas efter ca 2,8
MBrt trafik har gått över korsningen. På banor med hög STAX bör även en extra kontroll och
slipning göras då ca 1 MBrt trafik har passerat. Slipning fördröjer behovet av en större åtgärd,
såsom påsvetsning. Vidare efter en reparations- och/eller påsvets bör en denna korsning ses
som en ny korsning, där inslipning ska göras enligt föreskrivet intervall samt följas upp med
kontroll och slipning enligt intervall ovan. Detta då det finns rostfritt material i
svetsmaterialet, vilket har liknande egenskaper som manganstål genom högt
deformationshårdnande. Om slipning och påsvetsning sköts, är de det enda
underhållsåtgärderna som ska behöva göras enligt tillverkaren.
Vidare för att få ett bra resultat, jämn yta, vid slipning av en korsning bör förlängningsben
användas till slipmaskinen Robel. Vinkelslip bör endast användas till att runda av och
eventuellt slipa kortare sträckor.
Svetsning är en manuell process, med belagd elektrod eller rörelektrod, vilket möjliggör
risken att tillföra porer, inneslutningar, orenheter och bindfel som försämrar hållfastheten. I
svetsprocessen finns en sannolikhet att bygga in fel i processen, och hållfastheten blir aldrig
den samma som när korsningen var osvetsad. Även materialet påverkas, grundmaterialet
försvagas och blir sprödare i skarven vilket försämrar vidhäftningsförmåga, vid svetsning.
Detta är ett starkt argument för mer slipning. Att ha ett arbetslag som åker runt och
kontrollerar ursprungsprofilen, om behovet uppstår slipas korsningen samt vidare när
påsvetsning behövs planeras detta in. De kan även kontrollera spårläge och anmäla eventuella
brister. Två arbetslag möjliggör växling mellan att jobba dag och natt.
Runt tremetallzonen, där korsningens rälsben är svetsade mot mangankorsningen, finns en
värmepåverkad zon där övervalsningar uppstår då hårdheten är något nedsatt i detta område,
relativt resterande korsning. Slipning behövs även i detta område för att få bort skäggbildning
och övervalsningar. De slag som uppstår från denna zon glöms ofta bort, även om det största
slaget sker vid överrullningsområdet i korsningen.
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4.2.2 Svets
Det slarvas mycket med stämplingen av korsningen, på vingrälen, med svetsarnummer. Detta
är dock den enda spårbarheten, och historiken, som finns idag över hur många gånger som
svetsning har utförts i korsningen. Därför är det väldigt viktigt att det görs.
Vidare anser ett flertal respondenter att smidning av svetsar kan vara bra. Det är viktigt att ta
tillvara på gamla erfarenheter och kombinera detta med ny kunskap.
Vid påsvetsning är det viktigt att tänka på bibehållet styrviddsmått enligt tillverkaren. Även
att moträlen eventuellt måste justeras för att inte få förändrat styrviddsmått. Vidare bör även
spårläget kontrolleras vid en svetsning.
Enligt respondenter är kyla en anledning till att penetrantprov inte görs, då provet är
vätskebaserat. Dock ska materialet värmas kraftigt handvarmt för att driva ut fukt. Vilket gör
att temperaturen bör vara tillräckligt hög för att kunna göra provet.

4.2.3 Spårriktning/stoppning
Ett bra spårläge är en grundförutsättning för korsningens användbara livstid. Mindre pump
och rörelser i banöverbyggnaden samt att måtten hålls bättre, grundas i ett bra spårläge. Slag
och pumpningar krossar ballasten. För att minska slag kan tester göras med under sliper pads
(USP), som idag är standard på 60E, under slipers i korsningspartiet. Det är viktigt att
säkerställa ett bra spårläge, och att det hålls bra. Om spårläget inte åtgärdas under en längre
tid, finns risken att det inte går att återställa.

4.2.4 Byte av korsning
Förlängda ben på korsning för UIC60 som reservdel bör vara standard, för att undvika fler
svetsade skarvar eller specialbeställning med förlängd leveranstid. Enligt tillverkaren är detta
inte ett aktivt val, utan de skulle med enkelhet kunna leverera reservdelskorsningar till UIC60
med förlängda ben som standard. Detta görs redan idag för SJ50. För att uppmuntra till byte
samt förbygga fel i beställningen, bör sliperskruv och korkgummi paketeras med korsningen.
Det finns inga krav idag på hur många gånger det är tillåtet att svetsa i en korsning innan den
bör bytas. Infrastrukturägare anser dock att det är dags att planera byte av en korsning efter en
större reparationssvets som utförs för andra gången.

4.2.5 Tillägg av underhållsåtgärder
Då det uppstår relativt mycket slag i fasta korsningar, kan sannolikt ett byte av korkgummi en
gång under korsningens användbara livstid, som en schemalagd underhållsåtgärd, förlänga
korsningens användbara livstid. För att detta ska ge maximal effekt bör tillverkaren
konsulteras, för att optimera elasticiteten i korkgummit. Dock klarar inte befästningssystemet
i UIC60 ett korkgummi som har mycket mer elasticitet än det har idag, då klämman, e-clip,
har en begränsad fjädringsväg. Detta är en klar begränsning om styvheten behöver sänkas. Då
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bör en undersökning utföras som visar hur mycket styvheten kan sänkas utan att belastningen
blir för stor på klämman. Bytet av korkgummi görs genom att lossa befästningen på
korsningen samt anslutande räl, en tillräcklig sträcka från korsningen. Detta för att korsningen
ska gå att lyfta utan att slipers lyfter. Viktigt att inga lösa stenar ramlar in under den första
slipern där räl sitter fast med befästning, som då kan försvåra tillbakaläggning av korsningen.
Idag är den stora mängden vatten som finns i bankroppen ett stort problem, då det bl.a. fryser
på vintern och orsakar problem med tjällyft som förändrar det designade spårläget. Även vissa
växlar som spårriktas/stoppas, för att åtgärda ett dåligt spårläge, kan väldigt snabbt återfå
problem med spårläget genom sättning av växeln. Detta kan även påverka slipers som
spricker runt korsningen på vintern. Allt detta kan grundas i slag från korsningens område
som fortplantar sig ner i ballasten, vilket påskyndar ballastens nedbrytning då makadamen
krossas av slagen och stenarna rundas. Detta gör att ballasten börjar binda vatten och den
tappar sin lastfördelningsförmåga. Vanligen är symtomen för detta en dynamisk sättning när
tåget går över, ett pumpande beteende. För att åtgärda detta bör ballastrening vara en
schemalagd underhållsåtgärd, då de dåliga stenarna tas bort vilket ökar bankroppens stabilitet.
Även det organiska material som binder vatten, renas bort och bankroppen återfår sin
permeabilitet. Ballastrening bör göras i kombination med ordentlig dikning runt banvallen,
samt tillgodose bortledning av vatten från diken då vattnet inte bör förbli stillastående vid
banvallen. Detta då vatten går in i banvallen. Samtliga underhållsentreprenörer uppger att idag
görs aldrig ballastrening som en förebyggande underhållsåtgärd, förutom vid ett
spårväxelbyte. Ballastrening kan vara en lämplig åtgärd för att få ordning på en spårväxel
med en historia med mycket fel. Idag finns en bra maskin för ballastrening ute på linjen, men
det finns ingen bra, effektiv maskin för ballastrening av växlar. Detta gör att ballastrening av
spårväxlar innebär i praktiken ett ballastbyte. Dock finns idag metoder där befintligt ballast
sugs ut, och sedan ersätts med ny. Detta gör ballastrening, ballastbyte, möjlig även mellan
spårväxelbyten, vid komponentbyte av en korsning. Ballastrening är idag mer en fråga om
avbrottstid, än ekonomi, då åtgärden idag för hela spårväxeln med schaktning kräver ca 24
timmars stopp för trafik. Efter ballastbyte bör en spårriktning/stoppning utföras i samband
med bytet. Vidare ska spårriktning/stoppning ske efter 0,1 MBrt trafik och sedan efter ca 1,2
MBrt. Mellan dessa intervall går trafik med reducerad hastighet. Allt detta för att spåret ska
stabiliseras efter ballastbyte. För att undvika tåg som hoppar då de går genom växeln, bör
ballastreningen och spårriktning/stoppning göras för hela växeln. Viktigt är att
spårriktning/stoppning görs även 50 meter före och efter i både huvudspår och grenspår. För
att lägga till ballastens renhet som en besiktningspunkt, bör riktvärden tas fram för utformning
av krav kopplat till ballastens renhet.
För att effektivisera och maximera antalet åtgärder vid varje besök i spår bör flera
underhållsåtgärder paketeras i en större underhållsbox, t.ex. ballastrening, byte av slipers,
spårriktning/stoppning Tid i spår är en klar begränsning för att utföra detta som en
schemalagd underhållsåtgärd. Detta kan såklart göras med fördel om spåret är avstängt i
samband med när ett investeringsprojekt utförs i närheten.

4.2.6 Rutiner, dokumentation och kravställning
Enligt riktlinjer från infrastruktursägare är hanteringstiden idag för ett planerat underhåll 14
dagar, för malmbanan, eller 8 veckor, för resten av banorna, för att ansöka om tid i spår. På
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banor där STAX är väldigt hög, som på malmbanan, och skadan accelererar mycket snabbt
relativ andra banor, är hanteringstiden ett problem enligt underhållsentreprenören. Med
gällande bestämmelser och kravställning som finns idag för svets i kallt klimat och en
planeringshorisont på 14 dagar, om det är för kallt när åtgärden ska utföras efter 14 dagar. Då
ska en ny ansökan om tid i spår lämnas in och åtgärdstiden förflyttas ytterligare 14 dagar. Det
kan fungera, beroende på skadans storlek. Dock om åtgärden måste förflyttas ytterligare 14
dagar, en andra gång, på grund av kallt väder får entreprenören planera in ett byte av
korsningen. Rutiner samt hanteringen av ansökningar om tid i spår bör ses över. Detta för att
möjliggöra en snabbare insats med åtgärd från entreprenören vid plötsligt uppkomna fel ute i
anläggningen, främst på banor med hög STAX.
Vid framtagandet av en föreskrift avseende underhåll av korsningar, bör den hållas på en
väldigt generell nivå. Detta då varje växel är unik, som en egen individ.
Att ta fram ett nytt underhållssystem med möjlighet att föra statistik, som när och var
slipningar, reparations- och påsvetsningar gjorts samt när korsningen är bytt, över de växlar
som entreprenören har i sitt område. Detta skulle entreprenören eller infrastrukturägaren
kunna använda som beslutsunderlag vid byte av en korsning, för att se när det inte lönar sig
att laga längre men också som argument ett komponentbyte. Systemet skulle även möjliggöra
ett mer förebyggande underhåll, då det går lättare att se när felintensiteten ökar och ett byte
kan planeras in. Vidare bör möjligheten att lägga in foto på besikningsanmärkningar samt
svets- och OFP-protokoll finnas i systemet. Ett underhållssystem med dessa funktioner skapar
bättre förutsättningar för att ta rätt underhållsbeslut, med enklare uppföljning samt historik
med åtgärder och komponentbyten. Detta innebär att samtliga system som finns idag, samlas i
ett system tillsammans med nya funktioner, bättre användarvänlighet och grafiskt typsnitt.
Systemet ska kunna utföra enklare analyser, vilket minskar tekniskt kompetenskrav på
användaren. Detta bygger även bort en del av den mänskliga faktorn vid analys av data.
Vidare för att möjliggöra en funktion för spårbarhet av korsningen som komponent, från
tillverkare ut till spår, i underhållssystemet kan t.ex. korsningens individnummer användas.
Detta behövs enligt respondenter för att börja arbeta mer kvalitetsmässigt. Korsningens
tillverkningsdatum går att få fram via individnumret, enligt tillverkaren, och vilket kan
användas till att föra statistik.
Flera respondenter förespråkar fler kontroller och mer leveransuppföljning av
infrastrukturägare, och tillika beställare, i syfte att följa upp och kontrollera att de får det som
beställts av entreprenör. Vilket även innefattar att begära in mer dokumentation över vad som
gjorts, t.ex. svetsrapporter och OFP-protokoll, som en kvalitetssäkring. Detta skulle försvåra
fusk och gör det lika för alla, samt skapar även ordning och reda ute i anläggningen. Enligt
underhållsentreprenör bidrar besök av infrastrukturägaren till en känsla att någon ser de som
arbetar ute i anläggningen och bryr sig om vad de gör. Dessa kontroller skulle med fördel
kunna göras tillsammans med arbetsledare och/eller den svetsansvarige hos entreprenören. I
förlängningen bidrar detta till en bättre arbetsplats, med bättre ordning och reda, för de som
arbetar ute i spår, samt motiverar till ett ännu bättre utfört arbete nästa gång.
Då det är väldigt mycket underhållspunkter i säkerhetsbesiktningen, bör den renodlas.
Säkerhetsbesiktningen bör endast innehålla punkter kopplade till säkerhet, kontra
underhållsbesiktningen bör endast innehålla punkter kopplade till tillgänglighet och
driftsäkerhet i syfte att förlänga anläggningens användbara livstid. Flera respondenter
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upplever det svårt idag att särskilja och göra en gränsdragning mellan de olika besiktningarna.
Vidare framkommer även önskemål att säkerhets- och underhållsbesiktningen bör utföras av
infrastrukturägare, med samma bakgrund som tas upp i avsnittet ovan om kontroller. Detta
främjar även att infrastrukturägaren lär känna sin anläggning. Dock uppger en respondent att
gällande föreskrifter för underhållsbesiktning är utdaterade, då vissa anläggningsdelar som
behandlas i föreskriften inte finns kvar i anläggningen idag. Även en del moderna
anläggningsdetaljer saknas i föreskriften för underhållsbesiktning. Detta är en klar
begränsning för en strategisk underhållsplanering, då allt ute i anläggningen inte går att
underhållsbesikta.
Vidare bör mottagningskontrollen ses över och förbättras, då det är en kvalitetskontroll.
Förslagsvis bör en checklista fyllas i av entreprenör och lämnas in till infrastrukturägare. Det
bör även finnas krav på en ansvarig för mottagningskontroll hos entreprenören, som tillser att
mottagningskontroll görs samt att protokoll lämnas in. Kontrollen är viktig för att säkerställa
korsningens kondition, att den inte har skadats under frakt eller har uppenbara skador
och/eller fel. Detta genom enklare mätningar och okulär besiktning. En mottagningskontroll
bör även infrastrukturägaren utföra när komponenten ankommer till dem. Idag kontrolleras
endast att dokumentationen, som ska följa med, finns med korsningen av Materialservice.
Detta då det, enligt infrastrukturägare, krävs väldigt hög kompetens hos personal för att göra
en bra mottagningskontroll, vilket inte finns idag.
Förutom en mottagningskontroll behövs även en leveranskontroll från tillverkare, för att
säkerställa god kvalité på komponenter. Infrastrukturägaren bör ställa högre krav på
leveranskontroll från tillverkare, då grunden till en lång användbar livstid på komponenten
startar redan från tillverkare. Idag görs leveranskontrollen enligt EN-standard (SIS, 2010).
Underhållsentreprenörer uppger att det har levererats nya korsningar, från tillverkare, med
slagginneslutningar och hålrum. De håller inte mer än ett par veckor efter inläggning i spår
med hög STAX. Det har även levererats korsningar där profilen inte håller sig inom
kravställda toleranser. Vidare ska dokumentationen från leveranskontrollen följa med
korsningen, hela vägen ut till entreprenören. Idag försvinner dokumentationen på vägen ut.
Enligt tillverkaren röntgas 1 av 50 korsningar, enligt gällande regler. Dock är varje korsning
unik då de gjuts, vilket gör att röntgen enligt gällande regler inte ger en verklig bild. Ska varje
produkt säkerställas att de är bra måste samtliga kontrolleras. Röntgenutrustning är dock dyr
och utrymmeskrävande, samt att priset för korsningen skulle med största sannolikhet öka. Det
finns en klar utvecklingspotential för OFP-kontroll med ultraljud hos tillverkaren, då
utrustningen är billigare och inte lika utrymmeskrävande.
För att kunna underhålla och upprätthålla status på anläggningen, måste vetskapen finnas om
hur anläggningen ska underhållas. Flera respondenter anser att det är en god idé att ta fram
drift- och underhållsinstruktioner, som fanns tidigare under SJs, SJH, och Banverkets, BVH,
tid. Dessa beskriver hur anläggningen och dess komponenter fungerar, samt hur de ska
underhållas. För att skapa en större förståelse hos entreprenören, är det viktigt i dessa att
belysa varför komponenten ska underhållas. Underhållsinstruktioner bör vara tydliga, med
definierade krav och råd. Dessa instruktioner bör tillhandahållas av infrastrukturägare till
entreprenör, som tydligt förmedlar hur anläggningen fungerar och ska underhållas.
Entreprenören bör fritt kunna ta fram egna arbetsmetoder för att uppnå samma resultat med
sitt underhåll som beskrivs i underhållsinstruktionen. Dock bör resultatet från arbetet vara
kravställt, med mät- och uppföljningsbara krav. Infrastrukturägaren ser en klar
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utvecklingspotential för bättre handböcker eller kunskapsdokument, och att de måste arbeta
mer med dessa. Idag finns endast ett rådsdokument som beskriver hantering och underhåll av
mangankorsningar, men de saknar kravställda resultat. Vilket grundas i att entreprenören ska
ta fram egna godkända arbetsinstruktioner. Detta för att värna om entreprenörens innovationer
och kreativitet, få tänka själv och upprätthålla deras kompetens. Om det ställs för mycket krav
blir de väldigt stelbent och väldigt mycket att följa upp. Frihet under ansvar, gäller för
entreprenören.
Vidare för att uppnå en användbar livstid på över 200 MBrt krävs ett mycket mer omfattande
underhåll, än det som utförs idag. Vilket omfattar både att entreprenören måste leverera, men
även att infrastrukturägaren beställer i tillräcklig mängd och i rätt tid. Detta säkerställs genom
uppföljning. Det är betydande att flera parter inkluderas. Investering bör beställa i syfte att
höja nivån på anläggningen, genom investerings- eller reinvesteringsprojekt, och inte bara
upprätthålla anläggningens nivå. Detta bygger på strategisk underhållsplanering, med god
framförhållning och vetskap om vad som händer i anläggningen under flera år framöver. För
att planeringen ska vara klar i god tid, krävs att anläggningens status höjs till en nivå där
underhållsbesiktning resulterar i lägst års anmärkningar. Vidare krävs aktiv banförvaltning för
att uppnå en längre användbar livstid. Detta genom att banförvaltaren bevakar anläggningens
ålder, går in och gör riktade tillståndsbedömningar, underhållsbesiktningar, med tätare
intervall när anläggningen blir äldre. Dock påverkar inte åldern i sig t.ex.
säkerhetsbesiktningen, då en gammal anläggning kan vara välskött. Arbetet bör påbörjas med
växeltyp, för att sedan arbeta vidare mot individnivå. Dock är det mest avgörande för att
uppnå en längre användbar livstid, enligt infrastrukturägare, en bättre helhetsbild för att lättare
förstå hur allt hänger ihop.
Med gällande besiktnings toleranser, gränsvärden, för en viss typ av besiktningsanmärkning
håller inte skadan den åtgärdstiden som är föreskriven idag. På banor med hög STAX, t.ex. på
malmbanan, håller majoriteten av de skador som uppstår på korsningar inte i tre månader,
som är åtgärdstiden för en månadsanmärkning. Spannet mellan anmärkning V, två veckor,
och M, tre månader, är alldeles för stort. Dessa gränsvärden, vilka är kopplade till en viss
åtgärdstid, behöver utredas och brytas ner mer och även anpassas mot gällande STAX på
banan. Idag kan fokus ligga lite för mycket på den förskriva åtgärdstiden, utan hänsyn till
skadans acceleration. Detta lämnas vanligen till en erfaren besiktningsman, som gör en egen
bedömning. En skada ger alltid en anmärkning, dock beroende på aktuell trafiksituation och
STAX behöver anmärkningar hanteras olika. Att vara flexibel och inte fastna i de satta
åtgärdstiderna, utan åtgärda felet i tid. Vidare är en klassning av besiktningsanmärkning A
och V som AU och M som FU ett föråldrat sätt att tänka. Besiktningsanmärkningar från en
säkerhetsbesiktning är ett avhjälpande underhåll, AU. Ytterligare en brist som kan ses med
gällande besiktningsklasser är att de inte tar hänsyn till STAX och antal axlar, då STAX är en
av de mest påverkande faktorerna på korsningens användbara livstid. Det pågår ett arbete för
att förändra synen på besiktningsklasser, samt hur de kan anpassas till andra parametrar än
idag.
Underhållsentreprenörer uppger att den avsevärt största begräsningen i dagens underhåll av
korsningar är temperaturregleringen, krav från infrastukturägaren, som finns för svets i kallt
klimat. Enligt Trafikverket (2015B) är på- och reparationssvetsning inte tillåten i räl- och
manganstål under -10°C. Detta gör att skador på korsningen, under vintern, oftast hinner bli
för stora innan det är tillåtet att svetsa, vilket resulterar i ett komponentbyte. Enligt
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infrastrukturägare är anledningen till att svetsning inte tillåts under -10°C att TDOK inte tar
hänsyn till om det är rälsstål eller manganstål. Manganstål ska svetsas kallt och det går att
svetsa kallare, än -10°C, då det gynnar lägre mellansträngstemperatur. Vidare behöver inte
manganstål förvärmas på samma sätt som rälsstål, vilket förenklar arbetsgången vid svets i
kallt väder. Infrastrukturägaren menar att vid svetsning under -10°C måste entreprenören
kunna kvalitetssäkra svetsarbetet och säkerställa en god arbetsmiljö för svetsare. Således
skulle det vara möjligt att särskilja manganstål från reglerna om svetsning i kallt klimat. Detta
kräver vidare utredning av infrastrukturägare. Tillverkaren uppger att inget i materialet
påverkas som skulle göra att det inte är svetsbart även när det är kallt på vintern. Materialet
bör inte svetsas i när materialet i sig är för kallt. Dock elimineras risken då materialet värms
kraftigt handvarmt, för att få bort fukt, innan svetsning påbörjas.

4.2.7 Tider i spår
Minskad möjlighet att arbeta proaktivt, med t.ex. slipning, påsvetsning, shimsning m.m., är ett
resultat av brist på tid i spår. Även att entreprenören inte hinner göra större
underhållsåtgärder, utan komponenten byts istället då det går fortare grundas i brist på tid i
spår. För att entreprenören ska hinna utföra en förebyggande underhållsåtgärd som
påsvetsning, bör servicefönster i tidtabellen vara 3–4 timmar. Förutom påsvetsning skulle
även befästning och styrvidd kunna kontrolleras oftare. Om samtliga servicefönster är kortare
räcker inte tiden till mer än slipning samt några kontroller och mätningar.
Underhållsentreprenörer anser vidare att vissa bansträckor, framförallt med hög STAX, skulle
även ej bokningsbara tider behövas i tidsplanen, då mindre skador accelererar snabbt i
storlek. Dessa bör vara öronmärkta för skyndsamma, ej förutsedda, underhållsåtgärder, dvs.
AU. Tiden bör vara tillräckligt för att utföra en svetsåtgärd. Om det idag uppstår ett behov av
en skyndsam underhållsåtgärd, får entreprenören försöka diskutera med trafik- och
driftledning för att få den tid de behöver. Detta gäller både för att få utföra
underhållsåtgärden, och även få göra färdiga åtgärder. Fördelen med mangan är dock att det
inte behöver förvärmas, som rälsstål behöver. Det gör att entreprenören kan utföra svetsningar
under korta tider i spår, mellan tåg som passerar. Dock med begränsningen att inget tåg får
köra över svetsningen arbetet är klart. Trafikverket som infrastrukturägare kan behöva gå in
och främja samarbetet mellan entreprenör och trafik- och driftledning.
Vidare bör entreprenören få mer tid vid större skador, som behöver reparationssvetsning.
Detta för att göra reparationssvetsning och påsvetsning olika dagar, för att öka hållbarheten på
reparationen. Allt enligt metod beskriven i punkt 4.1.2 i avsnittet 4.1 Nutidsanalys, i kapitlet
Resultat.
Då det är svårt för entreprenören att få in personal och bara jobba t.ex. helger men inget under
veckan, bör de även få tillgång till anläggningen under andra tider än helger.

4.2.8 Tillståndsbedömning
Spårlägesdiagram som verktyg skulle kunna förenkla planering av spårriktning/stoppning. För
att vidare förenkla planering av mer riktade insatser för att bibehålla ett bra spårläge, behövs
en möjlighet att bryta ner spårlägesmätningen till en växel. Detta för att kunna visa hur
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spårläget är kring ett begränsat område som t.ex. korsningen. Resultatet från dessa riktade
insatser skulle kunna visas genom minskat pump och slag från korsningen. Vidare bör
entreprenören få veta hur många bruttoton som passerar växlarna inom kontraktets område
samt vilken typ av trafik, i syfte att förbättra entreprenörens underhållsplanering för växlar.
Idag utförs majoriteten av samtliga mätningar i växeln då den är obelastad, av
besiktningsmannen. Maskinell mätning då växeln är under belastning bör göras i större
utsträckning, då dessa mätningar då kan jämföras för att på ett enklare sätt se typ av fel.
Det finns maskiner på marknaden idag, t.ex. Hedwig, som bl.a. ska kunna mäta styrvidd och
spårvidd i belastat läge, samtidigt som den fotograferar av hela växeln och mäter korsningens
profil med hjälp av laserscanning. Data presenteras i form av ett diagram. Mätning av
korsningens profil bör automatiseras, med t.ex. laserscanning och datorprogram med
algoritmer. Detta för att få bort manuella mallar och den mänskliga faktorn, som kan bidra till
felaktiga mätningar och bedömningar. En utveckling av detta kan vidare användas som
beslutstöd för när en underhållsåtgärd ska utföras. Vidare att ta mätdata från STRIX är viktigt
för att hitta rätt larmgränser där fel går att detektera, innan ett fel uppstår.
Inom automatisk mätning bör fokus ligga att få till hjulprofilsmätning i större skala då detta
skulle förebygga skador relaterade till hjulring, som t.ex. dubbelfläns. Att skapa förutsättning
för detta kräver dock mer arbete kring hur kommunikation bör ske mot fordonsägare och
framtagande av kravställning kring hjulprofil för bibehållet trafikeringstillstånd i spår för
fordonet.
Vidare anser flera respondenter att det bör det finnas en schemalagd översyn på växeln, för
samtliga entreprenörer, på hösten och våren. Där kontroller, mätningar och underhållsåtgärder
utförs. Kopplat till detta bör försök göras att hitta problemområden och rotorsaker till fel.
Detta för att sedan bygga bort fel, utföra en systemoptimering, eller på annat sätt åtgärda dem.
Kopplat till problemområden är det viktigt att följa utvecklingen av lösningar som går framåt,
t.ex. slipers med underpads, armerade plastslipers osv.
Metod för OFP-kontroll med ultraljud är enligt infrastrukturägare möjlig, även om
mangankorsningen med sin struktur är svår. Signalen är dock svår att tolka, är reflektionen
från en svets eller en spricka. Denna metod för OFP-kontroll med ultraljud används idag i
Finland och Tjeckien. Infrastrukturägaren menar att metoden dock måste vidareutvecklas för
att kunna implementeras även i Sverige. Även forskare inom området hävdar att det finns en
klar utvecklingspotential för OFP-kontroll med ultraljud på mangankorsningar.
Tillverkaren menar att utvecklingspotentialen finns att se på nedbrytningshasigheten av en
korsning. Detta genom att mäta sättning och acceleration vid korsningen. För att sedan ta fram
ett samband mellan detta och mätning av korsningsspetsens profil, styrviddsmått och
flänsrännsmått. Att kunna se nedbrytningshastigheten skulle möjliggöra en högre grad av
planerat underhåll, FU, och inte ständigt ligga steget bakom, AU. Men även möjliggöra att ta
fram en ledtid till fel, för att se när ett fel går att upptäcka. Är denna ledtid för kort, är det inte
möjligt att planera in underhåll.
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4.2.9 Utbildning
Utbildningen till spårsvetsare borde utformas i ett samarbete mellan entreprenörer,
Trafikverket och tillverkare. Detta för att säkerställa att den blir korrekt samt att utbildning av
nya svetsare görs genom en blandning med gamla och nya erfarenheter/kunskaper.
Vidare bör kraven för att få bli säkerhetsbesiktningsman ses över och eventuellt skärpa dessa.
Respondenter menar att den optimala bakgrunden för en säkerhetsbesiktningsman är att denne
har varit spårsvetsare, då det ger en ökad förståelse för anläggningen. Genom yrkeserfarenhet
möjliggörs en mer korrekt bedömning samt även en bedömning av hur länge en skada håller
innan den behöver åtgärdas. Dock oavsett tidigare yrkeserfarenhet bör en
säkerhetsbesiktningsman definitivt ha erfarenhet, genom tidigare arbete, inom
järnvägsanläggningen. Lärare på denna utbildning har, enligt respondent, för liten egen
erfarenhet, och att de bör ta in mer rutinerade lärare.

4.2.10 Framtidens tillståndsbedömning
Forskning bedrivs idag för att, i största möjliga utsträckning, få bort den mänskliga faktorn,
vid tillståndsmätning av mangankorsningar. Detta för att mätningar ska bli reproducerbara
och mätdata går att trenda i syfte att gå mot ett mer förutbestämt underhåll. För att möjliggöra
detta bedrivs forskning på automatiska system, där maskinen installeras på samma läge varje
gång. Den gör mätningen och analyserar mätdata automatiskt. För att upptäcka fel idag finns
är videoinspektion, för okulär kontroll av skador. Dock undersöks idag mättekniker på
forskningsnivå gällande ultraljudsmätning på mangankorsningar Mangan har en väldigt
grovkornig struktur och ger mycket reflektioner vid mätning med ultraljud, vilket medför
svårigheter att detektera sprickor. Metod för att detektera djupa sprickor i manganstål, med
ultraljud, finns idag. Ett flertal projekt rörande mätning med ultraljud på manganstål har
genomförts. Exempelvis SAFT (SoftApertureFocusingTechnic) Inspect, ett EU finansierat
projekt. I detta projekt undersöks om en 3D-bild av sprickor i en korsning kan tas fram, med
hjälp av mätning med ultraljud och algoritmer i ett datorprogram. Metoden möjliggör mätning
i material med väldigt mycket brus, då ett flertal mätningar görs och med hjälp av
medelvärdesbildning tas brussignalen bort.
Vidare på forskningsstadie undersöks mätning av strukturdynamik, för att undersöka en
korsnings tillstånd. Även undersökningar kring laserscanning av korsning pågår idag, där
möjlighet finns att se plastiskdeformation samt sprickbildning vid en viss deformation.
Fordonsmonterad laserscanningsutrustning finns idag. Att montera sensorer på fordon är efter
strävans värt, då de kan mäta över ett större område och säkerställa att mätsystemet inte
förstörs. Idag finns ett problem med entreprenörer som förstör anläggningsmonterade
sensorer, av misstag eller på grund av oaktsamhet. Det är viktigt att gömma
anläggningsmonterade sensorer väl, vilket skyddar dem. Kopplat till anläggningsmonterade
sensorer uppstår ett annat problem, att de krävs specialutbildad personal för att utföra
underhåll i den delen av anläggningen. Detta för att inte förstöra sensorer. Då
fordonsmonterade sensorer är efter strävans värt, är detta inte alltid möjligt på väldigt högt
trafikerade spår. På dessa platser kan anläggningsmonterade sensorer vara den bästa och/eller
enda lösningen.
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5 Diskussion
I kapitlets första del förs en diskussion kring underhållsåtgärderna från kapitlet Resultat.
Vidare i kapitlets andra del förs även en diskussion kring resultatet utifrån forskningsfrågorna,
samt avslutningsvis förs en diskussion kring implementering av underhållsplan.

5.1 Underhållsåtgärder
5.1.1 Slipning
Slipning är en viktig och grundläggande underhållsåtgärd, för att få en lång användbar livstid
på en fast mangankorsning. Detta framgår tydligt från de intervjuer som gjorts under arbetets
gång. När intervallet mellan slipningar beräknas, måste aktuell STAX på bandelen tas i
beaktning. Bara gå efter besiktningsklass verkar inte rimligt då, som ett exempel, skulle
centrala Stockholm, B5, och malmbanan, B5, ha samma intervall. På malmbanan går ungefär
samma mängd hjulaxlar som i Stockholm per dygn, dock är STAX det dubbla på malmbanan.
Att göra den första inslipningen efter entreprenörens erfarenhet känns rimligt, då det även
överensstämmer med det föreskrivna intervallet från infrastrukturägaren. Detta genom att
tiden från respondenter räknas om till trafikmängd, med den aktuella trafikmängden i
entreprenörens område. Inslipningen bör således utföras efter 0,1 MBrt trafik, och intervallets
längd i tid varierar beroende på trafik och STAX på banan. Det kan även vara en god idé att
utreda vidare om avrundning av, den i regel, kantiga profilen vid inläggning av en ny
korsning förebygger övervalsningar och skäggbildning. Detta skulle även kunna ge en
mjukare övergång för hjulet mellan korsningsspets och vingräl, vilket både minskar slitage på
korsning och hjulring samt bidrar till ökad komfort. Dock ska avrundningen inte ersätta
inslipningen.
Vidare bör inte korsningen bara lämnas till nästa besiktning då, beroende på STAX och
besiktningsklass, kan degraderingen passerat den gräns, underhållsgräns, då slipning fungerar
som förbyggande underhållsåtgärd. Efter inslipning bör en kontroll och slipning utföras vid ca
2,8 MBrt. Denna kommer t.ex. att ske mellan inslipning och första säkerhetsbesiktningen på
malmbanan, dock i Stockholmsområdet kommer en säkerhetsbesiktning förmodligen att äga
rum mellan inslipningen samt den andra kontrollen och slipningen. Detta förutsatt att
säkerhetsbesiktning gjordes i närtid då korsningen byttes. För att uppnå rätt resultat av
slipningen bör Robel med förlängnings ben användas samt vinkelslip, enligt 4.2.1 i Resultat.
Vidare om slipningen av korsningen sköts på rätt sätt, kan antalet svetsningar minimeras.
Vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö för svetsare med flera korta åtgärder, slipning, istället
för stora och långa, svetsning. Detta gynnar både korsningens användbara livstid då svetsning
påverkar materialet i korsningen på ett negativt sätt, som tas upp i 4.2.1 i Resultat, samt att det
bidrar även till en ökad tillgänglighet för anläggningen.

5.1.2 Svetsning
När svetsning utförs bör penetrantprov alltid göras efter utslipning av skada, för att säkerställa
att hela skadan är borta, samt efter svetsning, för att säkerställa att inga nya skador eller
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sprickor har uppstått. Detta bör vara en grundläggande del i ett kvalitetssäkrat svetsarbete.
Vidare bör värmningen innan svetsning, till ca 50°C, som görs för att driva ut fukt ur
materialet, vara ännu viktigare under vintern då det får materialet att svälla lite innan
svetsabetet utförs. Detta bidrar till att de dragkrafter som blir i svetsen då materialet sväller
när det blir varmare ute, blir mindre då temperaturen var närmare den varma temperaturen vid
tidpunkten för svetsarbetet. Det blir en typ av neutralisering.
Vidare utifrån de intervjuer som genomförts under arbetet, som presenterats i kapitel 4
Resultat, bör kravet på svetsning i kallt klimat för manganstål ses över. Om kravet skulle
tillåta svetsning vid kallare temperaturer än -10°C, skulle betydligt fler korsningar kunna
räddas. Framför allt på banor med högre STAX, som malmbanan, där degradering sker
mycket snabbare. Även en undersökning bör göras om Mekaniserad svetsning skulle vara en
metod att rekommendera för svetsning i kallt klimat. Detta då arbetsmiljön i kallt klimat för
svetsaren skulle förbättras, då svetsaren inte behöver sitta still och svetsa samt ha på sig en
friskluftmask som blåser in kalluft direkt utifrån. Dock krävs att detta testas i kallt klimat samt
utveckling av en tillförlitlig metod där materialets temperatur kan mätas på avstånd, t.ex.
inifrån ett fordon. Mekaniserad svetsning skulle även kunna vara med i ett råd, som en
alternativ svetsmetod för bättre hållbarhet på svetsarbetet samt minimera den mänskliga
faktorn. Under intervjuer uppger respondenter att mekaniserad svetsning håller en extra
påsvets.
Det är viktigt att ta tillvara på gammal kunskap och erfarenheter. Hur väl smidning av svetsar
fungerar, rent hållbarhetsmässigt i teorin, är mindre intressant. Detta då mycket erfarna
svetsare hävdar att denna metod gör att deras svetsarbete håller bättre, än om de inte smider
svetsen. Om deras erfarenhet är att det gör tillräckligt stor skillnad för att öka hållbarheten på
svetsen, räcker det. Framförallt då det saknas utförda försök som skulle hävda motsatsen.
Viktigt är dock att det görs på rätt sätt, vilket tas upp i 4.1.2 i Resultat. För att vidare öka
hållbarheten vid en större svetsåtgärd bör arbetet delas upp på två dagar med reparationssvets
och grovslipning dag 1, samt påsvets och finslipning dag 2 enligt metod beskriven i 4.1.2 i
Resultat. Detta då reparationssvetsen får en deformationshärdning, extra smidning, av trafiken
innan en påsvetsning läggs på. Det bör även minska mängden skäggbildning och
övervalsningar, enligt erfarenhet från respondenter.
Påverkan på grundmaterialet blir större och större, ju fler gånger en svetsåtgärd utförs. En
påverkan av en större och större yta, ger ökad risk för defekter i detta område. Detta medför
att mer måste slipas ut, mindre grundmaterial att ta av, för att den nya svetsen ska kunna fästa.
En respondent uppger att det fungerar på likande sätt som vid lagning av tänder.
Felintensiteten börjar öka från första svetsningen, och ökar vidare med antalet svetsningar.
Degradering sker även snabbare för varje svetstillfälle. Svetsning är en påverkande process, i
negativt avseende. Tillförning av värme vid svetsning påverkar grundmaterialet negativt.
Svetsningen bör därför hållas till ett minimum, och slipning är att föredra för en lång
hållbarhet på korsningen.

5.1.3 Spårriktning/stoppning
Ett bra spårläge är grundförutsättningen för att få en lång användbar livstid på en fast
mangankorsning. Pump och för mycket rörelse ökar den dynamiska kraften på korsningen,
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samt försvårar att upprätthålla kravställda mått i växeln. Av detta krossas ballast och även
slipers och befästning påverkas negativt av ökade dynamiska krafter. Vidare förstörs rälens
yta samt ytan på korsningen av tåg som hoppar över växeln, på grund av dåligt spårläge innan
och i spårväxeln. Spårläget bör således kontrolleras med jämna mellanrum, och åtgärdas om
det inte är bra. Dock på flera platser är det enda alternativet för att åtgärda ett dåligt spårläge,
att komplettera med åtgärden ballastrening. Vilket i praktiken betyder ett ballastbyte, då det
inte går idag att ballastrena en spårväxel. Detta då degraderingen har gått för långt, under
underhållsgräns, och ballasten är i för dåligt skick. Det betyder att stenarna i ballasten har
förlorat sin kantighet, och kan inte längre kan greppa varandra då de är runda. Detta beror
vanligen på att ett dåligt spårläge inte åtgärdas i tid, utan nedprioriteras. Ballastreningen/byte
förbygger även att bankroppen binder vatten på grund av för mycket organiskt- och fin
material, vilket resulterar i problem med tjällyft när temperaturen faller under vintertid. Det är
viktigt att dika ordentligt vid banvallen, för att få bort vattnet från banvallen och vidare diken
som leder bort vattnet från diken intill banvallen. Diken kan liknas med en hängränna på ett
hus, de ska bara ta emot vatten men fortfarande behövs stupröret som leder bort vattnet från
hängrännor.
Vidare om profilen på korsningen bibehålls, ger det en mjukare överrullning med mindre slag,
och detta resulterar i att antalet underhållsstoppningar/spårriktningar bör minska. Idag
används 65 MBrt som riktvärde, av infrastrukturägaren, för intervall mellan
spårrikting/stoppning. Dock i praktiken tas beslut om spårriktning av entreprenören, vilket
medför stora variationer i hur ofta en spårväxel spårriktas. Detta då ballasten tar mindre stryk
och spårläget hålls upp bättre under korsningen, om spårriktning/stoppning sker med fastställt
intervall. Dock grundas detta i att ballasten är i god kondition från början. För att utföra
ballastbyte mellan spårväxelbyten, kan Railvac från företaget Railcare användas för att suga
ut befintlig ballast och ersätta med ny.

5.1.4 Shimsning av moträl
Att upprätthålla rätt styrvidd är viktigt, för att minska det onödiga slitaget på
korsningsspetsen. Även vid påsvetsning bör rutinen finnas, i ett råd eller krav, att styrvidden
mäts. Detta då spårvidden kan påverkas när nytt material läggs på vid påsvetsning. Har
spårvidden påverkats löses detta med underhållsåtgärden shimsning av moträl. Vidare bör
även mätning av spårvidd göras oftare maskinellt, på liknande sätt som spårläget som mäts
med IMV-mätvagn. Detta för att upptäcka felaktiga spårvidder i tid, under ledtid för
degradering, och åtgärda felet innan kritisk nivå nås, där urspårningsrisken ökar.

5.1.5 Byte av korsning
Bakgrunden till beslut om byte av en korsning, från intervjuer, är väldigt olika. Dock är brist
på tider i spår samt att laga är en chansning, stora bidragande faktorer till att en korsning byts
idag innan de uppnått sin förväntade användbara livstid. En underhållsentreprenör uppger att
de alltid reparerar så långt det är möjligt. De förutsättningar som krävs för att fler korsningar
ska repareras och få en lägre användbar livstid, grundas i att få tid i spår. Både för större
reparationer, men även för att färdigställa svetsarbeten. Infrastrukturägaren bör även främja
samarbetet mellan drift- och trafikledning och entreprenör. Även upplysa och informera
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trafikledningen om varför underhåll av anläggningen är viktig, samt att drift- och
trafikledning informerar entreprenör om hur och varför de fattar beslut. Detta för att skapa en
förståelse för varandra. Dock är känslan hos flera respondenter att generellt sett vill man bara
köra tåg, och inte underhålla anläggningen. Detta grundas förmodligen i en bristande
förståelse om varför underhåll görs, samt att anläggningens tillgänglighet kommer sjunka om
underhållspersonal inte får tider i spår. Brist på tid i spår påverkar även andra förebyggande
åtgärder som slipning och påsvetsning. Drift- och trafikledningen, med dess styrning, har
således en stark påverkan på en fast mangankorsnings användbara livstid.
Vid ett byte av en korsning bör det finnas en rutin att kontrollera spårläget, samt om behovet
finns åtgärda ett dåligt spårläge. Tid i spår till detta bör ges. Om detta inte görs, vid dåligt
spårläge, kommer den nya korsningens användbara livstid förkortas, oavsett antalet insatser
med slipning och svets.
Vidare för att effektivisera arbetet kring bytet av en korsning bör en korsning till spårväxel av
modell UIC60, som reservdel, ha förlängda rälsben som standard från tillverkare. Detta
eliminerar ett extra moment med special beställning av denna, samt en förkortad väntetid, från
6 månader, till normal leveranstid. Även se till att tillgången till korsningar med förlängda ben
finns i försörjningsförråd, ute i Sverige. Vidare bör samtliga delar till ett byte av en korsning
paketeras, istället för att dessa beställs separat. Korsningen skickas då ut komplett med
befästning, skruvar, underläggsplattor med mellanläggsgummi samt korkgummi, i syfte att
uppmuntra till byte av samtliga delar vid ett komponentbyte. Detta förebygger problem med
för stora skillnader i användbar livstid mellan de olika komponenterna. Förutom att alla delar
byts, måste samtliga delar vara utformade för att klara den miljö de ska verka i. Kopplat till
detta bör även en utredning göras av infrastrukturägare för att ta reda på varför det levereras,
har levererats, obehandlade sliperskruvar, då miljön som de ska verka i kräver behandlade
skruvar.

5.2 Dagens information för underhållsbeslut
Idag baseras beslut om underhåll av besiktningsanmärkningar från säkerhets- och
underhållsbesiktning, växelrevisioner och systematiskt växelunderhåll. Vidare idag utförs inte
OFP-kontroll med ultraljudsmätning, specifikt ultraljudtåget från Sperrys Rail, på
mangankorsningar. Denna kontroll ersätts av en okulär besiktning utförd av en utbildad OFPtekniker. Anmärkningar från denna besiktning registreras som en besiktningsanmärkning i
BESSY. Entreprenörer använder, i olika utsträckning, även mätdata från mätvagnarna
IMV100 och IMV200, vilka gör en accelerometerbaserad mätning som ger information om
bl.a. spårläget. Dock den avsevärt största informationskällan idag, som grundar
underhållsbeslut, är erfarenhet, god lokalkännedom och god kännedom om anläggningen.

5.3 Uppföljning av utförda åtgärder
Leveransuppföljning ute i spår görs idag i viss utsträckning av infrastrukturägaren. Dock
behövs mer omfattande leveransuppföljning av infrastrukturägaren, än den som görs idag.
Fler besök och kontroller av infrastrukturägaren ute i anläggningen bidrar till ordning. Det
bidrar även till att kunskapen om anläggningen och dess status finns kvar hos
infrastrukturägaren, som vidare hjälper att ta beslut gällande åtgärder i anläggningen. Efter en
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korsning är bytt och den nya är insvetsad bör kravet på OFP-kontroll, beroende på
besiktningsklass, av termitsvetsar framgå tydligare. Detta då OFP är en kvalitetssäkring av det
utförda arbetet, och är en grund för en lång användbar livstid. För att infrastrukturägaren ska
kunna säkerställa att kraven flöjs, är det mest grundläggande för uppföljningen att begära och
få in mer dokumentation som OFP-protokoll.
Vidare efter inslipning av en korsning låter entreprenören oftast korsningen vara till nästa
besiktning. Om entreprenören får en besiktningsanmärkning åtgärdas den. Det är således
besiktningsmannen som gör uppföljningen av åtgärden. Övrigt görs generellt sett ingen
uppföljning av entreprenören, utan de arbetar avhjälpande och åtgärdar
besiktningsanmärkningar. Dock skulle det kunna ses som uppföljning när en större
svetsåtgärd delas upp på två dagar. Då följer entreprenören upp att reparationssvetsningen blir
bra innan de gör en påsvets. En entreprenör för egen statistik över de åtgärder som görs på
korsningar i syfte att se när MTBF blir kortare, dvs. felintensiteten ökar. Detta är klart en typ
av uppföljning på utförda åtgärder, med fokus att planera byte. Dock får de som arbetar ute i
spår en egen erfarenhet över om åtgärder ger önskat resultat.

5.4 Informationsbehov för bättre planering
För att få en bättre uppfattning om degradering av profilen för en fast mangankorsning behövs
metoder för tillståndsbaserat underhåll tas fram. Detta för att, på sikt, möjliggöra framtagning
av en degraderingsmodell för fast mangankorsning. Med en sådan modell skulle underhållet
kunna planeras med betydligt längre planeringshorisont, strategisk underhållsplanering.
Metoder som föreslagits under intervjuer är fordonsmonterad laserscanning av korsningens
profil, mätning av styrmått och flänsrännemått samt fotografering av korsningen med
höghastighetskamera. Även en automatisk laserscanning på en fast rigg i syfte att kunna
ersätta de manuella profilmallarna som besiktningsmannen har idag. Riggen monteras i ett
visst läge och korsningens profil scannas. Mätvärden analyseras automatiskt med hjälp av
algoritmer, och information presenteras. I största möjliga utsträckning få bort den mänskliga
faktorn vid mätning av korsningens tillstånd, genom automatisk maskinell mätning. Detta för
att få mätdata som går att trenda, och vidare använda som grund för ett mer förutsägbart
underhåll.

5.5 Underhållskostnad för korsningar
Idag rapporteras endast de underhållsåtgärder som utförts för att åtgärda en
besiktningsanmärkning i BESSY, och underhållsåtgärder för akuta fel rapporteras i Ofelia.
Dock rapporteras de förebyggande underhållsåtgärder som gjorts av entreprenören ingenstans
idag. Detta medför att den exakta underhållskostnaden för en specifik korsningsindivid inte
går att redovisa idag. Vidare ingår även vissa mindre åtgärder, som t.ex. inslipning, i den
större åtgärden korsningsbyte. Dock går det inte att få fram om inslipningen har gjorts eller
inte, då det saknas krav på återrapportering för slipning genom en typ av sliprapport. Detta
medför således att kostnaden för detta inte går att få redovisad idag. Slutligen kan det antas att
entreprenören inte är villiga att uppge den exakta underhållskostnaden, då det anses som
affärshemligheter och ska ge övertag i en upphandling om basunderhållskontrakt.
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5.6 Implementering av underhållsplan
I en traditionell utförandeentreprenad styr beställaren, i det här fallet infrastrukturägaren, och
ansvarar för beställning av samtliga underhållsåtgärder som ska göras ute i anläggningen.
Fördelen med detta är att beställaren säkerställer kontroll över vad som görs, samt att de har
full insikt i vad som görs ute i anläggningen. Nackdelen är om de missar att beställa något,
görs det inte. Utförandeentreprenad främjar inte entreprenörens egna innovationer och
möjlighet att tänka själv. Trenden är att gå över mer till totalentreprenad, med funktionskrav.
Då ligger ansvaret för underhållet hos entreprenören, och kan då välja mer vad de vill göra för
underhåll. Beställaren ställer då endast krav på att funktionen farbart spår ska vara uppfylld.
Totalentreprenad används mer idag för att främja entreprenörens innovationer och kreativitet,
att få tänka själv och upprätthålla deras egna kompetens. Nackdelen är att beställaren inte kan
styra underhållet på samma sätt, och inte har samma insikt i vad som görs ute i anläggningen.
Värt att ta i beaktning vid införande av en underhållsplan är entreprenadformen, då
entreprenören ska styras att utföra vissa åtgärder med visst intervall. Dock får inte detta
inskränka på entreprenörens innovationer och möjlighet att komma på bättre arbetssätt.
Framförallt då en bedömning är nödvändig för vissa underhållsåtgärder som tillståndsbaserat
underhåll, och inte schemalagt underhåll. Även för hur underhållet ska utföras, framförallt då
det saknas en instruktion för detta idag. Infrastrukturägaren har inte bara en underhållsskuld,
utan även en dokumentationsskuld. Värt att tänka på är att se över nya arbetssätt från
entreprenören, för att säkerställa att de bidrar till en bättre järnvägsanläggning i första hand,
och inte en högre vinst för entreprenören. Vidare vid implementering av underhållsplan är det
inte hållbart att entreprenören ska göra separata ansökningar för varje underhållsåtgärd, på
samtliga korsningar i sitt område. För detta bör nya rutiner tas fram som möjliggör att få in en
hel underhållsplan i tågplanen. Detta blir annars ett enormt arbete och är i så fall en klar
begränsning för implementering på bred front av underhållsplan för fasta korsningar.
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6 Underhållsplan för fast mangankorsning
I underhållsplanen nedan så redovisas de olika underhållsåtgärderna som ska utföras, med
intervall mellan dem och vilka resurser som krävs. Sammanställning visas nedan i tabell 1.

Byte av korsning
•
•
•
•

Tidsåtgång: Fyra timmar
Resurser som krävs: Traktor med förare, två svetslag med två svetsare i varje lag, ett
normalstort arbetsfordon
Görs enligt intervall
Byte av slipers görs vid behov

Inslipning
•
•
•

Tidsåtgång: En halv timme
Resurser som krävs: Två bantekniker med vana att slipa, vanligen svetsare, ett
normalstort arbetsfordon
Görs enligt intervall

Slipning
•
•
•

Tidsåtgång: En timme
Resurser som krävs: Två bantekniker med vana att slipa, vanligen svetsare, ett
normalstort arbetsfordon
Görs enligt intervall.

Påsvets
• Tidsåtgång: Tre till fyra timmar
• Resurser som krävs: Ett svetslag, med två personer och minst en svetsare, ett
•

normalstort arbetsfordon
Görs enligt intervall

Spårriktning/Stoppning
•
•
•

Tidsåtgång: En timme
Resurser som krävs: En spårgående spårriktarmaskin, med tillhörande besättning för
växelriktning
Görs enligt intervall

Shimsning av moträl
•
•
•

Tidsåtgång: En halv timme
Resurser som krävs: Två bantekniker, ett normalstort arbetsfordon
Görs vid behov
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Byte av korkgummi
•
•
•

Tidsåtgång: Svårt att säga då det aldrig gjorts förut, ca en till två timmar
Resurser som krävs: Traktor med förare, tre bantekniker, ett normalstort arbetsfordon
Görs enligt intervall

Ballastrening
•

Görs enligt intervall

Tabell 1: Underhållsplan för fast mangankorsning
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7 LCC – Livscykelkostnad
För beräkning av total livscykelkostnad används uppskattade kostnader, vilka kan variera
beroende på situation och oönskade omständigheter. Då ballastrening med Railvac endast
görs på prov idag, exkluderas denna kostnad från LCC då kostnad för detta är svårt att
uppskatta. Vidare varierar kostnaden för ballastrening mellan olika spårväxlar, då den
befintliga ballastens och dess undergrund styr dess kondition vilket styr mängden ballast som
behöver bytas. Även en kostnad för miljöprovtagning samt deponi av förorenad ballast
tillkommer, vilket varierar beroende på föroreningsgrad. Beräkning av LCC för arbete efter
nutid, se bilaga 2, och arbete efter underhållsplan, se tabell 1, redovisas i tabell 2 och 3 nedan.

7.1 Förutsättningar
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Normalt 10–15 km mellan varje driftplats, vilket ger ca 30 min restid
Då flera mindre åtgärder som inslipning, slipning, shimsning av moträl, byte av
korkgummi görs, bör göras, på flera växlar i samma område. Vilket medför att endast
enkel restid räknas för dessa åtgärder
500 kr/tim för varje person och varje normalstort arbetsfordon
Större arbetsfordon, som traktor med förare, 1000 kr/tim
Kostnad för korsningsbyte, med de resurser som krävs, uppskattas till 500 000 kr
Idag finns ett riktvärde, av infrastrukturägaren, för intervall mellan
spårrikting/stoppning. Dock tar entreprenören själv beslut om spårriktning vilket
medför stora variationer i hur ofta en spårväxel spårriktas. Åtgärden utesluts därför i
beräkning av total livscykelkostnad.
Reparationssvets
o Tidsåtgång: Sex timmar plus restid en timma
o Kräver samma resurser som vid påsvets
o Kostnad inkluderar påsvets nästkommande skift
Vid beräkning av kostnad för underhållsplan antas att då korsningens profil
upprätthålls på ett bättre sätt, genom regelbunden slipning, tar påsvetsning kortare tid,
tre timmar, mot fyra timmar vid beräkning av kostnad för nutid
Användbar livstid för den fasta korsningen är 160 MBrt vid beräkning av
livscykelkostnad, för både nutid och underhållsplan
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7.2 Nutid
Tabell 2: Beräkning av livscykelkostnad, nutid

Åtgärd
Byte
Inslipning
Slipning
Påsvets
Reparationssvets

Antal
2
2
2
2
4

á pris
500 000 kr
1 500 kr
2 250 kr
7 500 kr
16 500 kr
Totalt

Summa
1 000 000 kr
3 000 kr
4 500 kr
15 000 kr
66 000 kr
1 088 500 kr

á pris
500 000 kr
1 500 kr
2 250 kr
6 000 kr
7 500 kr
Totalt

Summa
500 000 kr
7 500 kr
36 000 kr
24 000 kr
7 500 kr
575 000 kr

7.3 Underhållsplan
Tabell 3: Beräkning av livscykelkostnad, Underhållsplan

Åtgärd
Byte
Inslipning
Slipning
Påsvets
Byte av korkgummi

Antal
1
5
16
4
1
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8 Slutsats
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur de förebyggande underhållet av fasta
korsningar i spårväxlar bättre kan planeras, utföras och följas upp för att förlänga dess
användbara livstid. Målet med arbetet är att genom en nulägesanalys, som innefattar dagens
erfarenheter,
förslag
till
förbättrade
arbetsmetoder
och
morgondagens
informationsinhämtning, fastställa vilka underhållsåtgärder som är nödvändiga samt vilken
information som krävs för att på ett bättre sätt planera underhållet av fasta korsningar i
spårväxlar. Detta ligger till grund för utformningen av en underhållsplan, med önskvärd
längd, och tillhörande LCC. Slutligen ska samtliga underhållsåtgärder i underhållsplanen ha
en planeringshorisont på minst 3 månader.
Detta resulterar i att metoder för tillståndsbaserat underhåll behövs tas fram, för att få en
bättre uppfattning om degradering av profilen för en fast mangankorsning. Mätningar bör ske
med automatiskt maskinell mätning för att minimera den mänskliga faktorn, vilket gör
mätningar reproducerbara samt mätdata går att trenda. Vidare behövs mer omfattande
uppföljning av infrastrukturägare genom registrering av samtliga förebyggande
underhållsåtgärder, som entreprenören utför. För att förenkla och höja kvalitén på
uppföljningen av slipningsåtgärder bör en sliprapport, likartad den svetsrapport som redan
finns idag, tas fram. Även, förutom svetsrapport, bör även OFP-protokoll från besiktning med
ultraljud av termitskarvar begäras in. Allt detta möjliggör även en mer strategisk
underhållsplanering genom högre kännedom om anläggningens status. Nödvändiga
underhållsåtgärder för det förebyggande underhållet av fasta korsningar i spårväxlar är byte
av korsning, inslipning, slipning, påsvets, spårriktning/stoppning, shimsning av moträl, byte
av korkgummi samt ballastrening. En kalkyl för livscykelkostnad, LCC, visar att det är
mindre kostsamt att arbeta efter underhållsplan kontra arbete efter nuläge, även om antalet
underhållsåtgärder ökar. Arbete efter underhållsplan för fasta korsningar i spårväxlar bör
förlänga dess användbara livstid, från 100 MBrt till 160 Mbrt.
Resultatet från arbetet visar att information från säkerhets- och underhållsbesiktningar,
växelrevision, systematiskt växelunderhåll, okulär besiktning av OFP-tekniker samt
accelerometerbaserad mätning, som ger information om t.ex. spårläget, ligger till grund för
beslut om underhåll av fasta korsningar i spårväxlar idag. Dock är erfarenhet, god
lokalkännedom och god kännedom om anläggningen den avsevärt största informationskällan
idag. Vidare är uppföljning av utförda underhållsåtgärder bristfällig, både av entreprenören
och infrastrukturägaren. En viss leveransuppföljning sker av infrastrukturägare, dock inte i
tillräcklig utsträckning för att säkerställa att de får det som beställts. Entreprenör arbetar
avhjälpande, åtgärdar endast besiktningsanmärkningar. Den bristfälliga återrapporteringen av
förebyggande underhållsåtgärder i kombination med att den exakta underhållskostnaden ses
som en affärshemlighet av entreprenörer, resulterar i att underhållskostnaden för korsningar
inte kan redovisas på en aggregerad och individuell nivå.
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9 Fortsatt arbete
•
•
•
•
•
•
•

Implementering av föreslagen underhållsplan.
Arbeta vidare med att få fram en modell som beskriver nedbrytningen av en fast
mangankorsning.
Kravställning som finns idag för OFP, Svets i kallt klimat, leveransuppföljning,
mottagningskontroll måste ses över om de behöver ändras eller läggas till information.
Se över punkter i säkerhet- och underhållsbesiktning. Renodla varje typ av besiktning.
Utveckla bättre underhållsinstruktioner/handböcker för de olika komponenterna i
järnvägsanläggningen.
Se över klassificeringen av besiktningsanmärkningar, samt även se över åtgärdstiderna
för de olika besiktningsanmärkningarna som är kopplade till dess gränsvärden.
Se på kontraktsformen som finns idag. Det måste göras lönsamt för entreprenören att
arbeta med FU och dyrare att arbeta med AU.
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Vossloh

Stefan
Kallander

Teknisk specialist svets

Trafikverket

Matti Rantatalo

Biträdande professor,
drift- och underhåll

Luleå tekniska universitet

Roger
Söderström
Jan Lundberg

32 år

Trafikverket, f.d. VR-Track

Teknisk specialist stål

Björn Lundvall

År erfarenhet inom
järnvägen
18 år

10 år
37 år
35 år
38 år
17 år
10 år
1 år, men 20 år inom
produktion och
produktutveckling
36 år

Sweco Rail / Trafikverket
16 år
Luleå tekniska universitet

30 år
12 år
8 år

B.2 Grafer som beskriver underhåll, nutid och underhållsplan
Grafer som beskriver underhållet av fasta mangankorsningar på malmbanan, samt hur tekniskt
tillstånd sänks med övergången trafik.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Streckade lodräta linjer är säkerhetsbesiktningar
Heldragna gröna lodräta linjer är underhållsbesiktningar
Streckad röd vågrät linje, underhållsgräns
Grön punkt, byte av korsning
Ljusorange, inslipning
Orange punkt, slipning
Ljusblå punkt, påsvetsning
Röd punkt, reparationssvets
Svart punkt, byte av korkgummi

Graf föreställande hur underhållet kan utföras idag

Tekniskt tillstånd, fast korsning

Trafik [MBrt]

II

Graf föreställande hur underhållet utförs enligt underhållsplan

Tekniskt tillstånd, fast korsning

Trafik [MBrt]

III

B.3 Förberedda frågor, som användes vid de öppna intervjuerna
Till entreprenörer, arbetsledare
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vilka arbetsmoment ingår i respektive underhållsåtgärd, i en underhållscykel för en
fast korsning?
Vad är tidsåtgången, ungefär, för respektive åtgärd?
Slipas korsningen in av er som entreprenör, eller hur hanteras det?
Hur görs bedömningen för om en fast korsning ska repareras eller bytas?
Hur ofta görs en annan åtgärd än den som är föreslagen av besiktningsman? Varför i
så fall?
Finns den någon av dessa åtgärder som är schemalagt underhåll med intervall? Med
vilken information baseras detta intervall?
Vilken information skulle kunna läggas till för att ta ett bättre beslut?
Om visionen är att den användbara livstiden (från i dag cirka 120 MBrt) för fasta
korsningen skulle dubbleras, hur tänker du kring det?
Hur skiljer sig underhåll sommar mot vinter, planering av åtgärder?

Till entreprenörer, svetsansvariga
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vilka arbetsmoment ingår i respektive underhållsåtgärd slipning och påläggsvetsning
för en fast mangan-korsning?
Vad är tidsåtgången, ungefär, för respektive åtgärd?
Slipas korsningen in av er som entreprenör, eller hur hanteras det?
Hur görs bedömningen för om en fast korsning ska repareras eller bytas?
Hur ofta görs en annan åtgärd än den som är föreslagen av besiktningsman? Varför i
så fall?
Hur utbildas svetsare idag? Vid förändringar i material, till mangan från rälsstål,
kompletteras utbildning eller hur sker informationen?
Finns den någon underhållsåtgärd som är schemalagt underhåll med intervall? Med
vilken information baseras detta intervall?
Vilken information skulle kunna läggas till för att ta ett bättre beslut?
Om visionen är att den användbara livstiden (från i dag cirka 120 MBrt) för fasta
korsningen skulle dubbleras, hur tänker du kring det?
Hur skiljer sig underhåll sommar mot vinter, planering av åtgärder, material osv.?

IV

Till konsult, Sweco Rail / Byggledare och besiktningsman, Trafikverket
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vilka arbetsmoment ingår i respektive underhållsåtgärd slipning och påläggsvetsning
för en fast mangan-korsning?
Vilken information baserar man beslut om respektive underhållsåtgärd i
underhållscykeln för en fast mangan-korsning?
(Vad är tidsåtgången, ungefär, för respektive åtgärd?)
Hur görs bedömningen för om en fast korsning ska repareras eller bytas?
Hur ofta görs en annan åtgärd än den som är föreslagen av besiktningsman? Varför i
så fall?
Finns den någon underhållsåtgärd som är schemalagt underhåll med intervall? Med
vilken information baseras detta intervall?
Vilken information skulle kunna läggas till för att ta ett bättre beslut?
Om visionen är att den användbara livstiden (från i dag cirka 120 MBrt) för fasta
korsningen skulle dubbleras, hur tänker du kring det?
Hur skiljer sig underhåll sommar mot vinter, planering/förslag av åtgärder, material
osv.?

Till teknisk specialist stål, Trafikverket
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vilken/vilka underhållsåtgärder är de viktigaste för att den fasta mangan-korsningen
ska få en lång användbar livstid?
Vilken information skulle kunna läggas till för att ta ett bättre beslut om underhåll?
Om visionen är att den användbara livstiden (från i dag cirka 120 MBrt) för fasta
korsningen skulle dubbleras, hur tänker du kring det?
Finns det uppdaterade handböcker för hur underhållet bör utföras på fasta mangankorsningar? Om inte varför?
Varför levererar Trafikverket obehandlade skruvar till befästningen för UIC60?
Då järnvägsanläggningen är väldigt långlivad anläggning i stort, varför har man
besiktningsklasser som bara bygger på parametrarna hastighet och trafikbelastning?
Borde inte ålder också vara en väldigt viktig faktor?
Finns det krav på entreprenören att utföra en mottagningskontroll? Om inte, skulle
man kunna ställa krav på entreprenören att den svetsansvarige är ansvarig för att se till
att mottagningskontroll av korsning görs?
Vilka krav ställer Trafikverket på tillverkaren att utföra kvalitetskontroll på de
korsningar som levereras till Materialservice?
Gör Materialservice någon mottagningskontroll?
Hur skulle man kunna göra komponenten korsning spårbar, från tillverkare ut till spår?

V

Till teknisk specialist svets, Trafikverket
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vilken/vilka underhållsåtgärder är de viktigaste för att den fasta mangan-korsningen
ska få en lång användbar livstid?
Vilken information skulle kunna läggas till för att ta ett bättre beslut om underhåll?
Om visionen är att den användbara livstiden (från i dag cirka 120 MBrt) för fasta
korsningen skulle dubbleras, hur tänker du kring det?
Finns det uppdaterade handböcker för hur underhållet bör utföras på fasta mangankorsningar? Om inte varför?
Varför levererar Trafikverket obehandlade skruvar till befästningen för UIC60?
Då järnvägsanläggningen är väldigt långlivad anläggning i stort, varför har man
besiktningsklasser som bara bygger på parametrarna hastighet och trafikbelastning?
Borde inte ålder också vara en väldigt viktig faktor?
Finns det krav på entreprenören att utföra en mottagningskontroll? Om inte, skulle
man kunna ställa krav på entreprenören att den svetsansvarige är ansvarig för att se till
att mottagningskontroll av korsning görs?
Vilka krav ställer Trafikverket på tillverkaren att utföra kvalitetskontroll på de
korsningar som levereras till Materialservice?
Gör Materialservice någon mottagningskontroll?
Hur skulle man kunna göra komponenten korsning spårbar, från tillverkare ut till spår?
Varför tillåts inte svetsning vid temperatur under -10°C?
Finns det något krav på hur många gånger det är tillåtet att svetsa innan mangankorsningen måste bytas?
Ska manganstål värmas kraftigt handvarmt, ca.50–70°C, för att få bort ytfukt innan
svetsning påbörjas? Om ja, varför står det i krav, TDOK 2013:0392, att förvärmning
av manganstål inte är tillåtet?
Vilken temperatur är rätt temperatur att svetsa i, så man inte får varken dragkrafter
eller utvidgning när det blir kallt respektive varmt?
Hur ser du på att smida svetsar för att minska på spänningar i materialet? Har det
någon effekt?
Hur många gånger är det lämpligt att svetsa i en korsning innan man bör byta den?

VI

Till teknisk specialist manganstål, Trafikverket
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finns den någon underhållsåtgärd som är schemalagt underhåll med intervall? Med
vilken information baseras detta intervall?
Vilken information skulle kunna läggas till för att ta ett bättre beslut?
Om visionen är att den användbara livstiden (från i dag cirka 120 MBrt) för fasta
korsningen skulle dubbleras, hur tänker du kring det?
Finns det uppdaterade handböcker för hur underhållet bör utföras på fasta mangankorsningar? Om inte varför?
Då järnvägsanläggningen är väldigt långlivad anläggning i stort, varför har man
besiktningsklasser som bara bygger på parametrarna hastighet och trafikbelastning?
Borde inte ålder också vara en väldigt viktig faktor?
Hur stor last klarar en fast korsning i manganstål?
Hur påverkar sträng kyla manganstål och varför?
Innehåller mangankorsningar mer tillsatser idag eller har man ersatt något material i
den? De gamla mangankorsningarna upplevs som att de höll bättre, så kvalitén är
sämre idag.
Vilka krav ställer Trafikverket på tillverkaren att utföra kvalitetskontroll på de
korsningar som levereras till Materialservice?
Gör Materialservice någon mottagningskontroll?
Finns det något krav på hur många gånger det är tillåtet att svetsa innan mangankorsningen måste bytas? Annars, hur många gånger är det lämpligt att svetsa i en
korsning innan man bör byta den?
Hur skulle man kunna göra komponenten korsning spårbar, från tillverkare ut till spår?
Varför har man inte krav på att ta in OFP-protokoll?
Är korsingsspetsen lägre än vingrälarna?

VII

Till produktutvecklare, Vossloh
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

Vilka underhållsåtgärder rekommenderar ni under en fast mangan-korsnings
användbara livstid samt med vilken typ av underhåll, schemalagt eller
tillståndsbaserat?
Fråga om inkörningsperioden?
Finns det någon typ av servicemanual för fasta korsningar för att den ska fungera
optimalt och förlänga dess användbara livstid?
Hur lång är garantin på en fast korsning?
Vad ifrågasätts vid ett garantiärende (t.ex. vissa åtgärder), och hur kontrolleras detta?
Vilka krav ställs för att garantin ska gälla?
Vilka åtgärder är viktigast för att förlänga den användbara livstiden på en fast
korsning?
Hur tänker ni kring variation av hjulprofiler? (skiljer mellan person- och godstrafik)
Optimering utifrån normalläge?
Om visionen är att den användbara livstiden (från i dag cirka 120 MBrt) för fasta
korsningen skulle dubbleras, hur tänker du kring det?
Vad bör man ta i beaktning vid underhåll av fasta mangan-korsningar på vintern?
Hur ser ni på ett utbytessystem med spårväxlar, mot att laga dessa i spår? Då lagas
alltid spårväxeln i en verkstad.
Hur kontrolleras kvalitén på fasta mangan-korsningar innan leverans till
Materialservice?
Vid ensidig trafik, vilket alternativ är bäst med (fr. BKS till FSK) eller mot (fr. FKS
till BKS) växel?
Hur mycket vikt klarar en fast korsning i manganstål?
Påverkar sträng kyla materialet på något sätt, då främst negativt? (t.ex. skörare?)
Hur ser ni på att ändra så att den fasta korsningen, UIC60, levereras med färdigslipad
profil, på samma sätt som 60E?
Varför levereras inte bara behandlade skruvar? (Franskor)

VIII

Till tekniskchef, Vossloh
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vilka underhållsåtgärder rekommenderar ni under en fast mangan-korsnings
användbara livstid samt med vilken typ av underhåll, schemalagt eller
tillståndsbaserat?
Vad är era rekommendationer angående inkörningsperioden av den fasta mangankorsningen?
Finns det någon typ av servicemanual för fasta korsningar för att den ska fungera
optimalt och förlänga dess användbara livstid?
Hur lång är garantin på en fast korsning?
Vad ifrågasätts vid ett garantiärende (t.ex. vissa åtgärder), och hur kontrolleras detta?
Vilka krav ställs för att garantin ska gälla?
Vilka åtgärder är viktigast för att förlänga den användbara livstiden på en fast
korsning?
Om visionen är att den användbara livstiden (från i dag cirka 120 MBrt) för fasta
korsningen skulle dubbleras, hur tänker du kring det?
Vad bör man ta i beaktning vid underhåll av fasta mangan-korsningar på vintern?
Hur ser ni på ett utbytessystem med spårväxlar, mot att laga dessa i spår? Då lagas
alltid spårväxeln i en verkstad.
Hur kontrolleras kvalitén på fasta mangan-korsningar innan leverans till
Materialservice?
Vid ensidig trafik, vilket alternativ är bäst med (fr. BKS till FSK) eller mot (fr. FKS
till BKS) växel?
Hur mycket vikt klarar en fast korsning i manganstål?
Påverkar sträng kyla materialet på något sätt, då främst negativt? (t.ex. skörare?) Om
ja hur tar man detta i beaktning vid dimensionering av korsningen, så den ska fungera
även där den utsätts för hög belastning i sträng kyla?
Hur ser ni på att ändra så att den fasta korsningen, UIC60, levereras med färdigslipad
profil, på samma sätt som 60E?
Varför levereras inte UIC60-korsningar med behandlade skruvar till befästningen?
(Franskor)
Vilka arbetsmoment ingår i underhållsåtgärden slip och påläggssvetsning? Hur
rekommenderar ni att man gör, dvs. ert utbildningsmaterial.
Hur tänker ni kring variation av hjulprofiler? (skiljer mellan person- och godstrafik)
Optimering utifrån normalläge?

IX

