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FÖRORD

Skyddsräler i spår innebär vissa olägenheter bl a med tanke på spårunderhållet. I sin tur

har detta medfört ett ifrågasättande av nyttan och behovet av skyddsräler. Problemet är

inte specifikt för det svenska järnvägsnätet utan denna typ av diskussion förekommer

även inom andra europeiska jämvägsförvaltningar.

I detta projekt belyses de frågeställningar som förekommer i diskussionerna angående

skyddsräler både inom Banverket och andra europeiska järnvägsförvaltningar.

Projektet har genomförts på uppdrag av sektionen för Bansystem vid Banverkets huvud-

kontor.
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Skyddsräler - erfarenheter och behov

av Ragnar Hedström
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

I normerna som gäller för skyddsräler finns möjlighet att göra särskild bedömning i varje

enskilt fall. Detta i kombination med att spårunderhållet försvåras på ställen där det finns

skyddsräler har medfört ett ifrågasättande av nyttan och behovet av skyddsräler. Syftet med

denna rapport har varit att försöka belysa de frågeställningar som förekommer i diskussionerna

angående skyddsräler.

Det har inte via denna studie varit möjligt att ge något entydigt vetenskapligt svar på nyttan

eller behovet av skyddsräler. I den litteratursökning som genomförts har det inte framkommit

något dokument som diskuterar skyddsräler i något annat avseende än på vilket sätt dessa skall

placeras samt den tänkta funktionen.

Kontakter har tagits med de flesta europeiska jämvägsförvaltningama för att inhämta informa-

tion om deras sätt att se på skyddsräler. Av resultatet framgår att det inte förekommer någon en-

hetlig syn på hur skyddsräler skall placeras i spåret. Orsaken till de olika synsätten har inte varit

möjligt att få fram uppgifter på. Det har dock visat sig att det inom några förvaltningar pågår

diskussioner och översyn av normer och föreskrifter för skyddsräler.

Inte heller har det varit möjligt att utifrån tillgängligstatistik ge något entydigt svar på nyttan av

skyddsräler. Inom projektets ram har kontakt tagits med samtliga bandistrikt med en förfrågan

om kända urspåringsfall på broar eller i tunnlar. Resultatet av denna förfrågan visade på fem

fall av urspåring men inget av fallen kan ge ett klart besked om huruvida skyddsrälema haft den

tänkta funktionen.

Ett annat problem som ofta framhävs i diskussionerna om skyddsräler är spårunderhållet. På

ställen där det förekommer skyddsräler innebär dessa att framförallt spårriktningen försvåras.

Orsaken är att fria utrymmen mellan farräl och skyddsräl är otillräckligt för de stoppverktyg

som finns på en vanlig linjeriktare. Visserligen går det att på dessa ställen utnyttja en växel-

riktare, men denna maskin har inte samma kapacitet som en linjeriktare och inte heller bli resul-

tatet lika bra. Ett sätt att lösa detta problem kan vara att öka avståndet mellan farräl och skydds-

räl. Rent teoretiskt går det att öka avståndet till ca 525 mm innan det finns risk för att ett ur-

spårat hjul hamnar utanför slipersänden.
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Om avståndet mellan farräl och skyddsräl Ökas kvarstår dock ett problem, nämligen då det sam-

tidigt med skyddsräler förekommer baliser i spåret. Ett alternativ i detta fall är att "kapa"

skyddsrälema i jämnhöjd med balisema vilket måste ställas i relation till sannolikheten för att

en urspåring inträffar precis i jämnhöjd med en balis.

Om olägenheten med spårunderhållet går att lösa kvarstår dock frågeställningen beträffande

nyttan och behovet av skyddsräler. Men innan någon analysmodell tagits fram kommer skydds-

räler att fylla en viktig funktion eftersom det är det redskap som idag står till förfogande för att

minska skadeverkningama vid en urspåring på bro eller i tunnel.
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1 BAKGRUND

I nuvarande BV-normer anges att skyddsräler monteras i spår för att minska skadeverkningama

vid urspåring. Syftet med skyddsräler är att de skall "styra upp" urspårade hjul och på så sätt

minska skadeverkningama genom att vagnarna stannar inom spårområdet. Enligt nu gällande

BV-normer (SJF 541.53) skall skyddsräler monteras i följande fall:

* Skyddsräler skall anordnas på stålbroar med direkt spåruppläggning (utan ballast) om den

totala brolängden är större än 30 m.

* Skyddsräler erfordras normalt ej på bro med genomgående ballast och den utformning

som tillämpas vid BV nyproduktion.

* Oberoende av brotyp och brolängd skall skyddsräler anordnas då spår på bro eller i direkt

anslutning till bro ligger i kurva med radie mindre än 300 m eller där urspåring bedöms

kunna medföra särskild risk.

* Skyddsräler anordnas i tunnel för att förhindra urspårat fordon att stöta emot tunnelns

väggar. Skyddsräler anordnas i dubbelspårig tunnel även för att förhindra kollision med

mötande tåg.

* Skyddsräler anordnas även under bro- och byggnadsställning eller invid byggnadsverk

där urspåring bedöms medföra särskild risk.

Förutom ovanstående anvisningar finns följande text i normerna:

* Om skyddsräler skall anordnas avgörs i varje enskilt fall.

* Vid befintlig bro med skyddsräler avgörs i varje särskilt fall om skyddsräler skall slopas

med åberopande av ovanstående föreskrifter.

I normerna finns dessutom anvisningar beträffande den konstruktiva utformningen avskydds-

räler. Konstruktionsanvisningarna anger tex det fria utrymmet mellan skyddsrälens och far-

rälens rälshuvud, skyddsrälens överkant i förhållande till farrälens överkant, längden på erfor-

derlig skyddsräl etc.
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2 PROBLEMSTÄLLNING

Skyddsräler innebär en viss kostnadsökning vid nyanläggning samtidigt som det innebär svårig-

heter vid framtida underhållsarbeten. För en del arbeten, tex spårriktning, kan det vara nöd-

vändigt att skyddsrälema tillfälligt demonteras, vilket innebär Ökade underhållskostnader.

Dessa olägenheter i kombination med möjligheten (enligt normerna) att göra särskild bedöm-

ning i varje enskilt fall har medfört ett ifrågasättande av skyddsräler.

Placeringen av baliser i spår med skyddsräler har också diskuterats eftersom det i vissa fall

förekommit störningar i systemet. Många broar av betong är konstruerade som ett tråg med

relativt höga längsgående sidoskydd och i sådana fall skall skyddsräler normalt ej monteras

enligt normerna. I många fall gäller att de broar som i dag byggs projekteras för höga tåg-

hastigheter och därvid har framförts krav på skyddsräler. Samtidigt har bland annat DB bedömt

det onödigt att använda skyddsräler vid höghastighetsbanor (Neu-baustrecken).

Skyddsrälers funktion kan diskuteras utifrån följande frågeställningar:

* Hur stor är nyttan av skyddsräler?

* I vilka fall är nyttan (=skyddet) av större värde än kostnaden för skyddsrälen?

* Kan skyddsräler ersättas med någon annan konstruktion?
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3 LITTERATURSTUDIER

För att få ett grepp om andra undersökningar inom detta projekts ämnesområde har två litte-

ratursökningar genomförts i följande databaser: Roadline, SJ, Raildoc, Compendex, WTIS,

Japan Technology, ABI/inform, TRIS, samt Pascal.

Första sökningen gjordes utifrån begreppen Guard rail och Führungsschiene och de referenser

som då framkom behandlade skyddsräler i växlar och korsningar och faller således inte inom

ramen för detta projekt. I en andra sökning utökades begreppen med de engelska respektive

tyska benämningama för bro respektive tunnel. Vid den senare sökningen framkom visserligen

ett stort antal referenser men inte någon som var användbart för detta projekt.

Resultatet av litteratursökningen visar således att det inte finns någon tillgänglig dokumentation

angående skyddsräler så som det definieras inom det jämvägstekniska området.
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4 URSPÅRINGSSTATISTIK

Som tidigare nämnts är syftet med skyddsräler att "minska skadeverkningarna vid urspåring".

Frågan är då vid vilken typ av urspåringsorsaker man kan förvänta sig att skyddsräler uppfyller

det primära syftet, d v 3 att hålla kvar det urspårade tåget inom spårområdet. En annan intres-

sant fråga är hur stor sannolikheten är föratt ett tåg skall spåra ur på en bro eller i en tunnel. I

följande avsnitt kommer tillgänglig statistik att diskuteras med hänsyn till ovanstående

aspekter.

I statistiken måste urspåringar för både person- och godstrañk beaktas men frågan är vilka upp-

gifter som är möjliga att få fram via det statistiska underlaget. Iden officiella statistik som varje

år ges ut av SJ finns antalet urspåringar under året angivna samt den orsak som föranlett ur-

spåringen. Utifrån denna statistik finns ingen möjlighet att erhålla uppgifter om var olyckan

inträffat eller vilken typ av vagnar som varit inblandade. (För att få reda på denna typ av upp-

gifter är det nödvändigt att studera varje enskild olycksrapport vilket i detta skede av projektet

inte ansetts vara rimligt).

Urspåringsfallen är uppdelade i två huvudgrupper, dels vid tågrörelser och dels vid

växlingsrörelser.

En annan typ av olycka där konsekvensen kan bli en urspåring är vid sammanstötning. Olycks-

statistiken med avseende på sammanstötning har dock inte beaktats i detta projekt. Anledningen

till detta är att syftet med skyddsräler inte är att förhindra sammanstötningar. Visserligen kan en

sammanstötning inträffa på bro eller i tunnel (där det är enkelspår), men det är mycket tveksamt

om skyddsrälema vid det tillfället har någon inverkan på urspåringsförloppet.

På samma sätt gäller det för växlingsrörelser. Växling förekommer inte i någon större ut-

sträckning på ställen där skyddsräler finns (så som det definierats i projektet, d v 5 på broar och

i tunnlar) varför även denna del av statistiken utgår.
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Således återstår urspåringar vid tågrörelser. Orsaken till urspåring är uppdelad i fyra huvud-

grupper inom vilka det finns ett antal definierade orsaker. De fyra huvudgruppema är:

1) fel på banan

2) fel på fordon

3) kombination av flera orsaker

4) andra orsaker

Varje huvudgrupp (1-4) är i sin tur uppdelad i ett antal orsakshändelser.

1) Fel på banan

- rälsbrott

- banarbete

- uppfrysning

- dåligt underhållen växel

- solkurva

- annat fel

Av orsakerna i grupp 1, d v 3 fel på banan kan vissa uteslutas t ex uppfrysning och dåligt under-

hållen växel eftersom dessa orsaker inte torde vara vanligt förekommande på broar eller i

tunnlar.

Solkurva torde knappast förekomma i tunnlar, möjligt att det kan förekomma omedelbart före

eller efter tunnelmynningen. Om solkurva har uppstått föreeller efter tunneln är det tveksamt

om eventuella skyddsräler kommer att fylla någon funktion. (Jämför diskussion beträffande

tunnelöppningens utformning, avsnitt 8.1).

Spår på stålbroar torde vara så styva att solkurva inte uppstår. På betongbroar med genom-

gående ballast är förekomst avsolkurva tänkbar om det inte är frågan om sådana konstruktioner

där farrälens överkant ligger i nivå med betongbrons överyta, (1 v 5 i ett "tråg". I vilket fall torde

solkurva vara av den karaktären spårfel att skyddsräler inte kommer att kunna förrnildra ur-

spåringsförloppet eftersom även skyddsrälema kommer att utsättas för påkänningar och därmed

inte kan bibehålla sin ursprungliga form och därmed sin tänkta funktion.

De orsaker som återstår inom grupp 1) "Fel på banan" är således:

- rälsbrott

- banarbete

- annat fel

VTI Notat 70- 1994



Inom grupp 2) "Fel på fordon" finns följande orsaker definierade:

- axelbrott

- fel på hjulring

- brott på helhjul

- fel på bärfjäder

- annat fel

Urspåringar p g a orsaker inom grupp 2) kan vara tänkbart att inträffa var som helst på en linje-

sträcka och då även på broar eller i tunnlar.

Den tredje gruppen 3) "Kombination av flera orsaker" har följande uppdelning:

- sliten spårväer och skarp hjulfläns

- spårets tillstånd och lastens placering

- spårets tillstånd och fordonets tillstånd

Urspåring orsakad av sliten spårväer och skarp hjulfläns torde inte vara aktuell att analysera på

ställen där skyddsräler kan tänkas förekomma. Övriga orsaker kan däremot vara tänkbara på

broar och i tunnlar.

Sista gruppen 4) "Andra orsaker" är indelad i följande orsaksgrupper:

fellagd växel

- spårspärr påkörd

- bromssko påkörd

- felaktig lastning

- is och snö

- annan fastställd orsak

- okänd orsak

Orsakerna fellagd växel, spårspärr påkörd samt bromssko påkörd kan bortses från vid en statis-

tisk analys när det gäller tågrörelser. När det gäller växlingsrörelser är nyss nämnda orsaker be-

tydligt mer förekommande men som tidigare nämnts beaktas inte urspåringsstatistiken vid

växlingsrörelser i detta projekt.

De orsaker som kan tänkas ge upphov till en urspåring på ställen där skyddsräler förekommer

kan således sammanfattas enligt följande:
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1) Fel på banan

- rälsbrott

- banarbete

- annat fel

2) Fel på fordon

- axelbrott

- fel på hjulring

- brott på helhjul

- fel på bärfjäder

- annat fel

3) Kombination av flera orsaker

- spårets tillstånd och lastens placering

- spårets tillstånd och fordonets tillstånd

4) Andra orsaker

- felaktig lastning

- is och snö

- annan fastställd orsak

- okänd orsak

Om man för de olika orsaksgruppema studerar den statistik som finns tillgänglig i enlighet med

SJs "Trañksäkerheten" för åren 81-92 erhålles följande resultat enligt tabell 4.1:
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Tabell 4.1 Urspåringsstatistik

ÅR 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

1 FEL PÅ BANAN

Rälsbrott 3 1 - 4 - 3 3 - 3 - - 2

Banarbete 4 5 - 3 - 1 1 - - - -

Annat fel 1 - 3 - 2 8 2 7 7 5 9

Summa banfel 8 6 3 5 5 1 1 6 6 10 7 5 11

2 FEL PÅ FORDON

Axelbrott 2 4 2 2 1 10 6 3 3 9 2

Fel på hjulring - 1 1 1 2 8 5 - 1 - 1 1

Brott på helhjul 1 3 2 1 - - - 1 - 1 2 -

Fel på bärfjäder 3 1 l 4 - 2 1 2 1 2 3 2

Annat fel 7 4 2 5 5 6 2 1 5 2

Summa fordonsfel 13 13 8 13 12 13 21 12 7 20 7

3 KOMB AV ORSAK

Spårtillst, lastplac 1 1 - 2 - - - - 2 - - -

Spårtillst, fordtills 2 - - 3 - 3 - - - -

Summa komb av orsak 9 - 2 3 - 3 - 2 - -

4 ANDRA ORSAKER

Felaktig lastning 4 5 2 1 4 5 5 3 1 2 1 2

Is och snö 7 l 1 1 - 2 3 2 1 2 1 1

Anna fastställd orsak 8 1 - 1 7 7 1 7 5 5 5 9

Okänd orsak 3 6 5 5 6 6 5 4 3 3 2 6

Summa andra orsaker 22 13 8 8 17 20 14 16 10 12 9 18

TOTALT/ ÅR 52 35 19 28 37 44 44 34 29 28 34 36

 

  
Anm: Markeringen - anger att ingen händelse inträffat.
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Om man tar hänsyn till det trañkarbete som utförs på det statliga jämvägsnätet och ställer det i

relation till antalet urspåringar/år kan sannolikheten för en urspåring/tågkm och år beräknas,

vilket redovisas i tabell 4.2:

Tabell 4.2 Urspåringssannolikhet

             

ÅR Ant urspår /år Ant tågkm' 106/år Ant urspår/tågkm,år' 10'6

81 52 99,5 0,52

82 35 101,1 0,35

83 19 103,7 0,18

84 28 105,8 0,26

85 37 104,8 0,35

86 44 103,7 0,42

87 44 102,3 0,43

88 34 101,7 0,33

89 29 99,8 0,29

90 28 98,6 0,28

91 34 95,9 0,35

92 36 Uppgift saknas Uppgift saknas

    

 

Sannolikheten för att en urspåring skall inträffa (enligt orsaker i tabell 4.1) och där skyddsräler

kan anses vara till nytta ligger inom intervallet (0,18 ' 10'6 - 0,52 ' 10'6) st/tågkm och år vilket

ger ett medelvärde på antalet urspåringar med 0,34 ' 10'6 st/tågkm och år och kan i princip in-

träffa var som helst på linjen. Frågan är då hur stor sannolikhet det är att en urspåring skall in-

träffa på en bro eller i en tunnel?

Totalt finns det ca 3 150 st jämvägsbroar fördelade över jämvägsnätet. Av dessa har 534 st en

längd överstigande 30 m vilka är uppdelade på 247 stålbroar och 287 st betongbroar. I be-

greppet broar ingår även de som i broregistret benämnes vägportar. Om man studerar de broar

som har en längd överstigande 30 m kommer den totala spårlängden (hänsyn tagen till ett eller

flera spår) på alla betongbroar att uppgå till 24 622 m och motsvarande värde för stålbroar är

20 979 m vilket ger 45 601 m sammanlagd spårlängd på broar.

Den totala längden på jämvägsnätet uppgår till ca 10 000 km spår. Detta betyder då att den

totala brolängden för både stål- och betongbroar kommer att utgöra ca 0,46 % av jämvägsnätets

totala längd. Sannolikheten för att en urspåring skall inträffa på en bro bli då

(0,46/100) ' 0,34 ' 10'6 = 1,6 ° 10'9 /tågkm och år. Med tanke på det trañkarbete som förekommer

varje år innebär det teoretiskt sett en urspåring vart 6:e år på bro.
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På motsvarande sätt som för bro kan sannolikheten för en urspåring i tunnel beräknas. Antalet

tunnlar på jämvägsnätet uppgår till ca 100 st varav knappt 3/4 är enkelspårstunnlar och resten

dubbelspårstunnlar. Om hänsyn tas till enkel- respektive dubbelspår är andelen spårmeter i

tunnlar ca 0,36 % av det totala jämvägsnätets längd. Sannolikheten för att en urspåring skall in-

träffa i en tunnel blir då (0,36/100)'0,34' 10'6 = 1,2' 10'9/tågkm och år vilket med hänsyn till

det årliga trafikarbetet motsvarar ca 1 urspåring vart 8:e år i tunnlar.

Den sammanlagda spårlängden för alla broar och tunnlar motsvarar 0,82 % av det totala järn-

vägsnätet. Omräknat kommer detta att motsvara 0,28 urspåringar/år, d v 8 l urspåring vart 3,6:e

år på bro eller i tunnel.

Sannolikheten för urspåring har beräknats utifrån att den inträffar på bro eller i tunnel. En fråga

som man kan ställa sig är hur stor sannolikheten är att urspåringen skall inträffa före "objektet"

d v 8 bron eller tunneln? Ett sätt att belysa detta är att beräkna sannolikheten för urspåring på en

given sträcka före "objektet" vilket visas enligt tabell 4.3. Den totala längden har beräknats uti-

från att det finns 631 st "objekt", d v 8 broar och tunnlar.

          

Tabell 4.3 Sannolikheten för urspåring före bro eller tunnel.

Sträcka Total % av jvg-nätet Sannolikhet 1 gång per X år

längd

50 31550 0,31 1,07 - 10'9 9,2

100 63100 0,63 2,14 - 10'9 4,6

150 94650 0,95 3,22 - 10'9 3,1

200 126200 1,23 4,29 - 10'9 2,3

250 157750 1,58 5,36' 10'9 1,8

300 189300 1,9 6,44' 10'9 1,5

350 220850 2,21 7,51 ° 10'9 1,3

400 252400 2,52 8,58' 10'9 1,1

      

Av tabellen framgår att sannolikheten för en urspåring ökar ju längre spårsträcka man betraktar.

Å andra sidan kan man anta att en urspåring långt innan objektet innebär ökad möjlighet för

fordonet att stanna eller till viss del reducera hastigheten innan det når fram till objektet.
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Inom projektet har till samtliga distrikt skickats ut en förfrågan om eventuellt inträffade ur-

spåringar på bro eller i tunnel. I de svar som inkommit finns fem fall redovisade från fyra

distrikt medan resterande distrikt anger att inga kända urspåringsfall på bro eller tunnel finns.
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5 HÄNDELSEFÖRLOPP

Som tidigare nämnts medger normerna att en bedömning görs i varje enskilt fall, men för att

kunna göra en relevant bedömning krävs en närmare analys av händelseförloppet vid urspåring

och samtidig förekomst av skyddsräler. Vilka faktorer som kan tänkas ha betydelse för hän-

delseförloppet kan, som en första ansats, schematiskt illustreras med hjälp av figur 5.1:
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Figur 5.1

5.1 Typ av fordon

Behovet eller nyttan av skyddsräler kan diskuteras med avseende på gångegenskaper och

hastighet för en viss fordonstyp.

Fordonets gångegenskaper återspeglar sig i om det är frågan om boggievagnar eller tvåaxliga

vagnar. Både motorvagnar och personvagnar är konstruerade med boggier medan tvåaxliga löp-

verk endast förekommer på vissa typer av godsvagnar. Enligt uppgifter från SJ Gods är fordon

med boggie mindre urspåringsbenägna än vad tvåaxliga fordonstyper är. Vidare finns anledning

att tro att tomma tvåaxliga godsvagnar har större benägenhet att spåra urän vad lastade två-

axliga godsvagnar har, speciellt gäller detta på spår med små kurvradier. Det som kan vara av

intresse att fundera över är på vilket sätt en tvåaxlig vagn respektive en boggievagn "reagerar"

när den i ett urspårat tillstånd kommer till ett ställe där det finns skyddsräler.
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När det gäller sth är det framförallt banstandarden som är en avgörande faktor och inte så

mycket fordonet. Följande hastighetsintervall kan generellt anses gälla som riktvärde för olika

fordonstyper:

- Snabbtåg> 160 km/h

- Lokdragna persontåg 100-160 km/h

- Motorvagnar < 160 km/h

- Godståg < 110 km/h

Beroende på aktuell banstandard kommer ovanstående hastighetsgränser att i de flesta fall ha

ett betydligt lägre värde. Hur kommer hastigheten att påverka urspåringsförloppet om det

inträffar vid eller före en plats där det förekommer skyddsräler? Kommer en högre hastighet att

innebära ett "våldsammare" urspåringsförlopp jämfört med om det sker vid lägre hastighet, och

var går gränsen? En annan intressant frågeställning är vilken betydelse hastigheten har med

avseende på vagnkonstruktion, d v 5 med tanke på om det är en boggie- eller tvåaxlig vagn?

5.2 Urspåring

Själva urspåringen kan i princip inträffa antingen:

I) Vid skyddsräler

H) Före skyddsräler

Det finns ett antal faktorer som kan orsaka en urspåring och beroende på orsaken kan man i

princip dela upp förloppet i "snälla" respektive "våldsamma" urspåringar. Med "snälla" ur-

spåringar menas i detta sammanhang fall där vagnen fortsätter att följa med tåget men den går

inte längre på farrälen. "Våldsamma" urspåringar kan karaktäriseras av att en eller flera vagnar

spårar ur på ett sådant sätt att tåget inte längre kan fortsätta. På vilket sätt urspåringen sker (har

skett) kommer delvis att ha betydelse för hur skyddsrälema kan påverka situationen.
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5.3 Förlopp

Den principiella konstruktionen på skyddsrälen framgår av figur 5.2.

       

| > 5000 mm |
Forröl I I

1435 mm

200-450 mm \ T

Figur 5.2

Fria utrymmet mellan skyddsrälen och farrälens rälshuvud skall enligt normerna vara:

- 200 mm på stålbro utan ballast

- 250 mm vid baliser i spår med ballast

- 450 mm i övriga fall

Enligt normema skall avståndet från brytpunkten och fram till spetsen vara större än eller lika

med 5 000 mm samt att avståndet från tunnelöppningen eller brons början/slut skall vara minst

5 000 mm. I det följande resonemanget gäller sträckan 5 000 mm eftersom detta ger den största

anslagsvinkeln som ett urspårat hjul parallellt med farrälen kan träffa skyddsrälen under och

därmed vara det mest ofördelaktiga. Vidare har antagits att spaltöppningen mellan buffertama

på två hopkopplade vagnar kan bli maximalt 50 mm under förutsättning att buffertama har

maximal längd, d v 5 inte är intryckta. Enligt uppgifter från SJ kan buffertama tryckas ihop

105 mm på äldre vagnar medan det på nyare vagnar endast går att trycka ihop buffertama

75 mm. I princip skulle spaltöppningen kunna bli större än 50 mm om buffertama är helt in-

tryckta. En antagen spaltöppning på 50 mm kommer teoretiskt att ge vagnen en möjlighet att

förskjuta sig 355 mm i sidled innan kopplet mellan vagnarna brister.

I den följande diskussionen angående händelseförloppet antas den urspårade vagnen vara en

tvåaxlig vagn.
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5.4 Händelseförlopp enligt I, d v 5 vid skyddsräler

Om urspåringen inträffar vid skyddsräler kan man i princip särskilja två fall. Det ena fallet kan

karaktäriseras som en "snäll urspåring" vilket innebär att hjulet lämnar farrälen och att det fort-

sätter sin färd mellan farräl och skyddsräl. Om denna utveckling av händelseförloppet bibehålls

kan detta bero på att skyddsrälema har fungerat som det är tänkt eller att framförvarande och

bakomvarande vagn har hjälp till att styra upp vagnen. I det andra fallet kan man tänka sig en

mer "våldsam urspåring" vilket skulle karaktäriseras av att vagnen "klättrar" över skyddsrälen.

Detta kan hända då de från hjulflänsen uppåt verkande krafterna upphäver det vertikala hjul-

trycket. Flänstryckens storlek varierar bl a med fordonstyp, flänsarnas och rälemas för-

slitningsgrad och friktionskoefñcient mellan fläns och hjul.

5.5 Händelseförlopp enligt II, (1 v 5 före skyddsräler

Under antagande att urspåringen har skett före skyddsrälema så kan några olika händelse-

förlopp vara tänkbara.

Fall 1).

Antag att det endast är en vagn som har spårat ur. Om spaltöppningen mellan buffertama antas

vara 50 mm så innebär detta att vagnen teoretiskt sett kan förskjuta sig 355 mm i sidled. Denna

förskjutning är möjlig så länge kopplet inte brister. Vad händer då när hjulet når brytpunkten?

Om avståndet mellan skyddsräl och farräl (SF-avståndet) är 450 mm kommer i princip inget

annat att hända än att vagnen går snällt vid sidan av farrälen. Skyddsrälen kommer inte att vara

till någon hjälp för att styra upp hjulet. Vagnens urspårade läge kommer att bibehållas genom

att framförvarande och bakomvarande fordon håller sig kvar på spåret. Är SF-avståndet

<450 mm kommer hjulet att träffa Skyddsrälen före brytpunkten. Om SF-avståndet är 250 mm

kommer hjulet att träffa Skyddsrälen 1 123 mm före brytpunkten med en anslagsvinkel på

5,3 grader. Vid ett SF-avstånd på 200 mm kommer hjulet att träffa Skyddsrälen 1 498 mm före

brytpunkten och med en anslagsvinkel på 5,9 grader.

Frågan som måste ställas är vad som händer med hjulet när det träffar Skyddsrälen? Avståndet

före brytpunkten torde vara av mindre betydelse jämfört med den anslagsvinkel som hjulet

träffar skyddsrälen. Vilken betydelse har anslagsvinkeln för att hjulet skall "styras upp" alterna-

tivt "klättra" över Skyddsrälen?
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Fall 2)

Antag att två vagnar har spårat ur, hur ser då händelseförloppet ut?

Ett alternativ (F2.1) är att båda vagnarna går vid sidan av spåret med ett avstånd av 355 m,

ti v 3 de går "snällt" efter varandra. I alternativ F2.1 kan det dock vara värt att fundera över hur

vagn 2 reagerar då vagn 1 träffar skyddsrälen. Sker en uppstyming av vagn l (förutsatt att SF-

avståndet är <450 mm) är det rimligt att anta att även vagn 2 styrs upp. Om vagn 1 däremot

klättrar över skyddsrälen kommer den troligtvis att dra med sig vagn 2.

Ett annat alternativ (under fall 2) är att vagn 2 förskjutit sig ytterligare 355 mm i sidled i för-

hållande till vagn 1. I förhållande till farrälen innebär detta att vagn 2 förskjutit sig totalt

710 mm. (För att detta skall vara möjligt måste även en tredje vagn ha spårat ur och förskjutit

sig 355 mm i sidled från farrälen räknat, eller så är vagn 2 = sista vagnen). Om vagn 2 har för-

skjutit sig 710 mm i sidled innebär detta att de hjul som ej befinner sig mellan farrälema har

hamnat utanför slipem. I detta läge är det inte rimligt att tänka sig att skyddsrälema helt skall

klara av att styra upp den urspårade vagn 2. Det kan kanske tänkas att vagn 2 får ett lite

"mildare" urspåringsförlopp tack vare skyddsrälema. Om vagn 1 styrs upp (helt/delvis) av

skyddsrälema kommer vagn 2att dras åt samma håll innan kopplet brister vilket kan ha en viss

bromsande effekt på vagn 2. Samtidigt kommer vagn 2 att träffa utspetsningen av skyddsrälen

och därigenom sker ytterligare en liten uppbromsning av vagn 2.

Som tidigare påpekats har händelseförloppet diskuterats utifrån att det gällt en tvåaxlig vagn

och frågan är då hur händelseförloppet kan tänkas se ut för en vagn med boggiekonstruktion.

Boggiekonstruktion förekommer på personvagnar och på en del godsvagnar. Det har tidigare

nämnts att boggievagnar är mindre urspåringsbenägna än vad tvåaxliga vagnar är och det finns

väl anledning att tro att även händelseförloppet vid urspåring kommer att skilja mellan de båda

vagntypema.

Eftersom en boggiekonstruktion har större rörelsefrihet än vad en stel axel har finns det an-

ledning att misstänka att händelseförloppet kommer att bli "våldsammare" för en boggievagn.

När det gäller urspåring vid skyddsräler kanske inte händelseförloppet blir så olikartat vid en

jämförelse mellan de båda vagntypema. Större skillnad torde det bli i det fall då urspåringen

sker före skyddsräler. Ju längre innan skyddsrälema urspåringen inträffar desto större möjlighet

finns det för boggiekonstruktionen att utveckla ett okontrollerat rörelsemönster. Detta kommer i

sin tur att betyda ökade svårigheter för skyddsrälema att fylla den funktion de är avsedda för.

Andra faktor som kan ha betydelse i sammanhanget är hastigheten samt framför- och

bakomvarande vagnars förmåga att "styra" den urspårade boggievagnen.
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6 TUNNLAR

I enkelspårstunnlar är det meningen att skyddsrälema skall förhindra urspårat fordon att stöta

mot tunnelns väggar. Med tanke på de mått som gäller beträffande fria rummet kommer hjulen

på vagnens ena sida att befinna sig utanför slipersänden innan den har möjlighet att träffa

väggen. Rent teoretiskt finns det inte möjlighet för vagnen att träffa tunnelväggen förrän hjul-

paret helt befinner sig mellan farräl och tunnelvägg. Vad som dock kommer att inträffa rent

praktiskt är att när ena vagnsidans hjul befinner sig utanför slipersänden kommer det att finnas

risk för vagnen att välta och därmed träffa tunnelväggen.

Vad gäller dubbelspårstunnlar så är syftet med skyddsräler även att förhindra kollision med

mötande tåg.

När det gäller tunnlar finns det anledning att fundera över några saker:

# Normema anger inget krav angående relationen skyddsräler och tunnellängd.

# Om vagnens ena hjulsida befinner sig utanför slipersänden hur snabbt kommer då det ur-

spårade fordonet att bromsas upp och med vilken kraft kommer det att träffa tunnel-

väggen?

# Innebär dagens teknik beträffande tunnelbygge släta eller skrovliga tunnelväggar och vad

betyder det med tanke på konsekvenserna för ett urspårat fordon?

# Kan ett alternativ till skyddsräler vara att placera någon typ av "balkar" på lämplig höjd

en bit ut från tunnelväggen som det urspårade fordonet kan "glida" mot?

# Kan ett alternativ vara att applicera ett lager av sprutbetong och på så sätt åstadkomma

"släta" tunnelväggar?
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7 BROAR

# Vad är syftet med skyddsräler på broar?

Gäller det att förhindra tåget från att "falla" ner från bron oavsett om det har spårat ur på

eller före bron?

Gäller det att förhindra att broverkskonstruktionen skadas p g a att tåget har spårat ur på

eller före bron?

En urspåring på bro kan i värsta fall leda till två typer av konsekvenser. Det ena är att det ur-

spårade fordonet faller ner från bron och det andra är att själva brokonstruktionen skadas all-

varligt.

När det gäller stålbroar är den bärande "fackverkskonstruktionen" placerad antingen på över-

eller undersidan av själva bron. I det fall fackverket är placerat på översidan gäller det primärt

att med skyddsräler skydda själva fackverket eftersom detta ingår som en viktig del i hela bro-

konstruktionen. Vid denna typ av brokonstruktion är det inte troligt att det för ett urspårat for-

don ñnns någon större möjlighet att forcera fackverket och därmed "falla" ner från bron.

I det andra fallet av brokonstruktion, d v 8 där fackverket är placerat på undersidan kan detta

principiellt jämställas med en betongbro bortsett från olikheter i material. Vid denna bro-

konstruktion är brons bärande delar placerade på ett sådant sätt att ett urspårat fordon inte har

någon större möjlighet att skada brokonstruktionen. I det här fallet torde istället det primära

vara att förhindra det urspårade fordonet att "falla" ner från bron.

Enligt normerna skall skyddsräler förekomma på stålbroar (med direkt spåruppläggning, utan

ballast) vid större brolängd än 30 m. Detta innebär att för stålbroar finns det ett visst skydd mot

avåkning ävenom fackverkskonstruktionen är placerad på undersidan av bron. På betongbroar

med genomgående ballast är inte normerna lika strikta vad gäller skyddsräler.

Beroende på utformningen av betongbron finns alltså möjlighet att slopa skyddsräler. De fak-

torer som i sammanhanget kan ha en avgörande betydelse är bl a avståndet i höjdled mellan

sliper och brons kantbalk, ballasttjockleken samt avståndet från spårets mittlinje och brons

kantbalk. Vad man kan fundera över är om de i normerna angivna gränsvärdena är tillräckliga

med tanke på t ex vältningsrisken.
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8 SKYDDSRÄLER I ÖVRIGA FALL

I normema under rubriken "Skyddsräler i övriga fall" finns angivet vad som gäller för skydds-

räler i tunnlar och detta har diskuterats i tidigare avsnitt.

Under samma rubrik i normerna finns två andra formuleringar nämligen:

* Skyddsräler anordnas även under bro- eller byggnadsställning eller invid byggnadsverk

där urspåring bedöms medföra särskild risk.

* Om skyddsräler skall anordnas avgörs i varje särskilt fall.

I följande avsnitt kommer några frågeställningar, vilka kan anses ha viss anknytning till ovan-

stående formulering, att diskuteras.

8.1 Tunnelöppning

I normerna finns inga föreskrifter angående tunnelöppningar. Visserligen skall skyddsrälema nå

minst 5 m utanför den bro eller det byggnadsverk som skall skyddas. I det här fallet kan tunnel-

mynningen anses som ett byggnadsverk men inte av den karaktären att det behöver skyddas.

Det som däremot kommer att skadas är det urspårade fordonet. Om tåget missar tunnel-

öppningen kommer det troligtvis att bli "tvärstopp" eftersom det i de flesta fall inte finns något

fritt utrymme vid sidan av tunnel-mynningen. Paralleller kan dras med påfarten till en bro men

där finns det mer fritt utrymme vid sidan av påfarten och inte lika självklart att

händelseförloppet skulle bli lika "våldsamt".

Vad som bör diskuteras är om skyddsrälema skall ha längre utsträckning vid tunnelmynningar

(kanske även vid broanslutningar)? En annan aspekt är utformningen på tunnelmynningen.

Skulle en "trattliknande" utformning vara lämpligare och hur långt ut behöver den i så fall

sträcka sig?

8.2 Bergsskärningar

Bergsskärningar kan i princip liknas vid en tunnel med undantag av "taket". Det troliga är även

att det bergmassiv som en bergsskäming passerar genom har en mindre volym än ett bergmassiv

där det förekommer en tunnel. Med mindre volym menas att en bergsskäming har kortare ut-

sträckning i längsled samt att höjden på sidoväggama inte är så höga vilket således inte moti-

verat ett tunnelbygge.
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I en bergsskäming finns en möjlighet för ett urspårat fordon att stöta emot bergväggen vilken i

likhet med tunnelväggen har en skrovlig karaktär. Rent principiellt skulle skyddsräler vara

motiverade vid bergsskärningar för att förhindra det urspårade fordonet att stöta emot berg-

väggen. Enligt normerna finns inga krav på att skyddsräler skall förekomma vid bergs-

skärningar. Anledningen till detta kan vara att om en urspåring sker vid en bergsskäming finns

bättre åtkomlighet för röjningsarbete jämfört med om olyckan inträffar i en tunnel. En annan

anledning kan vara att sannolikheten för att en olycka skall inträffa vid en bergsskäming är

mindre jämfört med vad som ansetts gälla för en tunnel. Detta kan i och för sig vara ett rimligt

antagande under förutsättning att de verkligen har en kortare utsträckning än vad många tunnlar

har. Å andra sidan kan det vara så att antalet bergsskärningar är stort vilket totalt sett kan ge en

lika stor eller rent av större andel spårmeter som passerar en bergsskäming jämfört med

tunnelpassage.

Faktum kvarstår dock att det urspårade fordonet kan stöta emot bergväggen (om inte skydds-

räler finns) och därmed orsaka person- och/eller materielskador.

8.3 Dubbelspår för övrigt

Vid dubbelspårstunnlar gäller som tidigare nämnts att skyddsräler skall förhindra kollision med

mötande tåg. Detta resonemang skulle egentligen kunna tillämpas även på vanliga dubbelspår.

Ett argument för att det inte skall gälla kan vara att konsekvenserna blir större vid en kollision i

tunnel. Till en viss del torde detta argument vara riktigt. Man kan dock tänka sig ett dubbelspår

där banvallen ligger högt i förhållande till omgivningen och där urspåring och samtidigt möte

kan komma att innebära stora konsekvenser. Även om inte banvallen är högt placerad kan kon-

sekvenserna bli stora. Om man jämför dubbelspår i och utanför tunnel så är åtkomligheten med

tanke på eventuellt röjningsarbete (vid inträffad olycka) större vid dubbelspår utanför tunnel

vilket inte skulle föranleda något behov av skyddsräler.

8.4 Enkelspår för övrigt

Vid enkelspår kan inte skyddsräler förhindra kollision med mötande fordon. En aspekt som

däremot skulle kunna föranleda skyddsräler är att förhindra ett urspårat fordon att lämna ban-

vallen speciellt vid ställen där omgivningen är lägre än själva banvallen.
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9 UNDERHÅLL

Den underhållsinsats som innebär störst olägenhet vid förekomst av skyddsräler är spårriktning.

Användandet av envanlig linjeriktare begränsas av avståndet mellan skyddsräl och farräl varför

det blir nödvändigt att använda sig av enväxelriktmaskin. Tyvärr har växelriktmaskinen inte

samma kapacitet och prestanda som en vanlig linjeriktare vilket innebär att det dels kommer att

ta längre tid samt att det inte blir samma höga kvalitet på det utförda arbetet. En annan lösning

är att utföra manuell stoppning med handhållna verktyg men resultatet av detta blir inte lika bra

som att använda linjeriktare. Spåret blir också lite styvare att baxa och lyfta då sliprama är

förankrade med ytterligare två räler.

Slipersbyte är en annan underhållsåtgärd som försvåras om det ligger skyddsräler i spåret. När

det gäller Slipersbyte är det frågan om både enstaka byten och byten över hela sträckan där

skyddsräler finns. Vid ballastkomplettering med efterföljande ballastplogning kommer skydds-

rälema att försvåra detta underhållsmoment.

Underhållsinsatser orsakade av snö och is i spåret försvåras på de ställen där skyddsräler före-

kommer, framförallt i tunnlar. Orsaken till att tunnlar kan vara mer problematiska är att det

p g a av vattentillströmningen lättare bildas svallis i spåret. Svallisen har en ganska snabb till-

växttakt vilket ökar behovet av tätare underhållsinsatser för att få bort isbildningen.
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10 MERKOSTNADER P G A SKYDDSRÄLER

Enligt uppgift gäller att kostnaden (montage och material) för att lägga in skyddsräler ligger i

storleksordningen 450 kr per spårmeter. Till detta kommer kostnaden för varje "spets" vilken

har beräknats till 7 600 kr inklusive material och montage. Kostnaden för "spetsarna" är obe-

roende av den aktuella sträckans längd. Den minsta merkostnad som skyddsräler kan förorsaka

på en brokonstruktion, med tanke på att brolängden minst måste vara 30 m, kommer med ovan-

stående värden att bli ca 28 000 kr. Nu finns det dock anledning att misstänka att de broar som

kommer att nyproduceras kommer att bli längre än 30 meter vilket i så fall skulle orsaka en

något större merkostnad.

Vad gäller tunnlar så finns som tidigare nämnts inget krav på minsta tunnellängd för att

skyddsräler skall finnas vilket i princip innebär att alla nybyggda tunnlar kommer att få en mer-

kostnad på grund av gällande krav på skyddsräler. Med tanke på den utveckling som sker vad

gäller utbyggnaden av järnvägsnätet är det troligt att det kommer att planeras för fler och längre

tunnlar.

Generellt kan man säga att den extrakostnad som skyddsräler förorsakar utgör en mycket liten

del av den totala kostnaden för att uppföra en ny bro eller ny tunnel varför det inte kan anses

speciellt relevant att kostnaden skulle vara ett argument för att inte lägga skyddsräler i spåret.

10.1 Merkostnader i samband med underhåll

De merkostnader för underhållet som skyddsräler orsakar torde vara svårare att precisera jäm-

fört med merkostnaden vid nyanläggning där skyddsräler av någon definierad anledning skall

förekomma. Generellt bör det finnas skäl att misstänka att det är arbetskostnaden som över-

väger när det gäller underhåll. I det ekonomiska redovisningssystem (både i det nya och det

gamla) som Banverket använder sig av finns ingen möjlighet att särskilja kostnaden för under-

håll av skyddsräler. Av den anledningen har det inte heller funnits utrymme inom ramen för

detta projekt att redovisa någon sådan kostnad.

VTI Notat 70- 1994



23'

11 TEKNISKA ASPEKTER

I avsnitt 9 nämndes att med skyddsräler blir spåret styvare och således svårare att baxa och lyfta

eftersom sliprama är förankrade med ytterligare två'räler. Å andra sidan kan en Ökad styvhet

innebära att spårläget blir stabilare och att insatserna med hänsyn till spårriktning kan redu-

ceras.

Det har framförts synpunkter på urspåringsrisk vid skyddsräler. Detta grundar sig på möjlig-

heten att ballast, eller andra föremål som fallit från tåg, kan komma att bli liggande mellan

skyddsräl och farräl och därmed orsaka urspåring.

En annan aspekt som är värd att beakta är placering av baliser i spåret där skyddsräler före-

kommer. Hur balisema skall placeras på bästa sätt för att undvika störningar är inte helt ut-

provat. Visserligen finns anvisningar för hur ursparingar i rälsfoten skall göras för att ge plats åt

balisen men enligt uppgift är detta förfarande inte helt tillfredsställande. Andra lösningar

diskuteras där isolerskarvar på skyddsrälema är ett alternativ. En annan möjlighet är att helt

eliminera skyddsräler mitt för balisema för att på så sätt undvika störningar i systemet. Hur den

slutliga lösningen kommer att bli visar sig då funktionsprov i spår utförts.
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12 ERFARENHETER FRÅN UTLÄNDSKA JÄRNVÄGSFÖRVALT-

NINGAR

Kontakter har tagits med SNCF, DSB, NSB, VR, DB, SBB samt BR för att få information om

vad som gäller angående Skyddsräler inom respektive förvaltning. De svar som erhållits har

varit mycket varierande i sitt innehåll och det har därför varit svårt att göra alltför ingående

jämförelser. För respektive förvaltning redovisas nedan den erhållna informationen:

SNCF

I normer och föreskrifter finns dokumenterat var Skyddsräler skall förekomma. Liksom i

Sverige finns möjlighet att göra bedömningar i enskilda fall. Normer har funnits sedan 1960.

Skyddsräler skall förekomma på broar med en längd överstigande 50 m oavsett vilken typ av

bro det är frågan om. Skyddsrälemas längd före/efter bron är inte reglerad i normerna.

I tunnlar finns generellt inte skyddsräler.

Skyddsräler förekommer även på andra ställen där urspåring kan orsaka skada eller där fara för

människor eller trafik föreligger.

Enligt SNCF föreligger inte några speciella problem med underhållsinsatser på ställen där

Skyddsräler förekommer. Inte heller nämns problem i samband med baliser.

VR

VR:s normer och föreskrifter är i överensstämmelse med de av NES-gruppen utarbetade rekom-

mendationerna R 09 samt R 11. Förutom dessa rekommendationer använder VR s k sliper-

hållare (se figur 12.1). Denna konstruktion möjliggör användning av glidande rälsbefästning på

stålbroar med hakbultsbefästning. Sliperhållaren binder sliprarna vid varandra samtidigt som

den rätta slipersdelningen bevaras. Sliperhållaren fungerar samtidigt som skyddsräl - vid

urspåring går de hjul, som hamnat på farrälens insida, längs Sliperhållaren utan att söndra

spåret.
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SLIPERHÃLLARE

1. Möjliggör användning av glidande tälsbefäscning på

scålbroar genom att sammanbinda brosliprarna. vilka

är fäst till brobalkar med hakbultar.

2. Fungerar som skzddsräl.
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NSB

Praxis vid NSB är att skyddsräler skall användas på längre stålbroar utan ballast (spännvidd

över 10m). På broar med genomgående ballast används inte skyddsräler och inte heller i

tunnlar. Till skyddsräler används begagnade räler av samma rälsproñl som farrälen. Skydds-

rälema läggs direkt på sliprama och fästes med två skruvar i varje sliper och utförs med öppna

skarvar. Längden på skyddsrälema före/efter bron är minst 10 m (inklusive utspetsningen) och

avslutas med en "uppkörsplanka" enligt figur 12.2. För övrigt kan nämnas att NSB håller på att

utarbeta nya föreskrifter för spår på broar.
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DB

Enligt DB skall skyddsräler förekomma:

* På alla broar med en längd överstigande 50 m och där inte sidokonstruktionen kan

skydda urspårat fordon från att störta ner skall skyddsräler finnas.

* Vidare skall skyddsräler finnas under broar med pelare när fria avståndet mellan pelare

och spårmitt underskrider följande värden:

- i rakspår och kurvor med R_>_ 10000 m, 3,00 m

- i kurvor med R<10000 3,20 m

* På broar i kurvor eller i anslutning till kurvor med R< 300 m

Avståndet mellan skyddsräl och farräl är i regel 180 mm. Skyddsräler får inte helsvetsas och

inte vara längre än 30 m. Skarvöppningen skall vara utförd med hänsyn till temperaturens in-

verkan med ett tillägg på 7 mm.

DSB

DSB har normer angående skyddsräler från 1959, vilka gäller än idag.

Normema säger bl a följande:

Skyddsräler utföres som regel av normal rälsproñl och anbringas på större broar (längd över-

stigande 50 m) för att hindra en urspårad vagn att skada brons bärande konstruktion eller att

störta ner från bron.

Mellan farräl och skyddsräl skall avståndet vara 220 mm. Botten av denna fördjupning skall, så-

väl som ett 200 mm brett stycke på den utvändiga sidan av farrälen, vara utformad så att ett ur-

spårat hjul kan köra där.

Utanför brons ändar skall skyddsrälema föras samman till en spets mitt i spåret och passande

ramper skall kunna leda ett urspårat hjul in mellan farräl och skyddsräl på bron.

Enligt uppgift har det inte inträffat någon urspåring på ställen där det förekommit skyddsräler.

Vid spårriktning används växelriktmaskiner istället för linjeriktare. Frånsett detta moment ser

DSB inga problem med spårunderhållet på ställen med skyddsräler.

DSB har liten erfarenhet av tunnlar. I tunnelförbindelsen under Stora Bält (av betong-

konstruktion) anser man inom DSB att skyddsräler inte är nödvändigt eftersom konstruktionen

är av sådan karaktär att den mildrar händelseförloppet vid en urspåring.
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BR

De normer som finns är ursprungligen från 1950 men håller för närvarande på att uppdateras.

Normema medger möjlighet till särskilda bedömningar när det gäller förekomsten av skydds-

räler.

Det är risken och inte typen av bro som är avgörande för om skyddsräler skall finnas, vilket

även gäller m a p brolängden. Skyddsrälemas längd före/efter bron anges inte i antal meter men

däremot görs en bedömning av "tillräckligt" avstånd. När det gäller tunnlar så förekommer inte

skyddsräler i dessa.

Skyddsräler försvårar underhållet och gör det mer kostsamt, vilket i sin tur medför att kvaliteten

på spåret försämras. Enligt uppgift föreligger inte några speciella problem med baliser. Skydds-

räler kan utföras antingen med öppna skarvar eller helsvetsas.

För närvarande förekommer en allmän diskussion inom BR angående nyttan och behovet av

skyddsräler. I detta pågående arbete görs riskanalyser för broar vilket skall leda till underlag för

klassificering av "riskfyllda" broar.Arbetet innebär att en värdering görs av de konsekvenser

och kostnader som kan uppstå p g a ett urspårat fordon. Hänsyn tas bl a till fordonstyp, spårets

tillstånd samt omgivningens känslighet.

SBB

Skyddsräler förekommer normalt enbart på broar där den bärande konstruktionen ligger högre

än själva spåret (typ bågbroar, fackverksbroar), eller på stålbroar utan ballast. I tunnlar före-

kommer inte skyddsräler.

Det ovan redovisade materialet från de olika jämvägsförvaltningama får ses som en över-

gripande information om respektive förvaltnings synsätt men man kan ändå notera att det finns

vissa skillnader i synsättet. Även på andra håll än i Sverige förekommer diskussioner angående

skyddsräler vilket kan bero på den tekniska utvecklingen i kombination med normer av äldre

datum. När det gäller skyddsräler på broar verkar det vara samma synsätt inom de flesta järn-

vägsförvaltningarna. Däremot verkar det mindre angeläget inom förvaltningarna att lägga

skyddsräler i tunnlar.
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13 DISKUSSION

Det här presenterade materialet ger inte i sin nuvarande form möjlighet att besvara de i avsnitt 2

formulerade frågeställningarna. Att utifrån det studerade materialet göra någon bedömning an-

gående nyttan eller behovet av skyddsräler är inte möjligt eftersom det rör sig om ett mycket be-

gränsat antal urspåringar som inträffat på bro eller i tunnel. Förhoppningen är dock att de fun-

deringar som tagits upp i detta arbete kan utgöra ett bidrag till en fortsatt diskussion för att så

småningom (om möjligt) kunna besvara frågeställningarna angående nyttan och behovet av

skyddsräler.

Önskvärt vore naturligtvis att utifrån tekniska/ekonomiska aspekter på ett entydigt sätt kunna

definiera nyttan och behovet av skyddsräler. Hur sådana analyser skall genomföras är inte helt

självklart. Av den information som erhållits från utländska jämvägsförvaltningar visar det sig

att det finns skillnader i synsätt beträffande skyddsräler och att det inom några förvaltningar

förekommer diskussioner och översyn av gällande normer och föreskrifter. En jämvägs-

förvaltning som tydligen kommit en bit på väg i dessa diskussioner är BR, som genom sitt på-

gående arbete med riskanalyser försöker värdera nyttan och behovet av skyddsräler i

tekniska/ekonomiska termer.

Innan det har utvecklats "modeller eller instrument" för att göra en teknisk/ekonomisk ut-

värdering av skyddsräler (om detta är möjligt fullt ut) kommer skyddsräler ändå att fylla en

viktig funktion. Skyddsräler är nämligen det redskap som idag står till förfogande för att minska

skadeverkningarna vid en urspåring på broar eller i tunnlar, vilket kommer att gälla så länge

inte annan kunskap eller andra lösningar kommer fram.

Av det presenterade materialet framgår att förekomsten av skyddsräler innebär svårigheter med

underhållsarbetet och framförallt då med tanke på spårriktning. Orsaken är att växelriktare

måste användas istället för linjeriktare vilket medför att arbetsmomentet tar längre tid samt att

resultatet på spårriktningen inte bedöms bli lika bra. En intressant fråga som det finns anledning

att studera ytterligare när det gäller spårriktningen är om spårläget skulle bli bättre om inte

skyddsräler fanns i spåret och vad skulle det i så fall ha för inverkan på risken för urspåring. Ett

annat problem av lite större karaktär gäller förekomsten av baliser i spår där det samtidigt

förekommer skyddsräler. När baliser är placerade i spåret måste avståndet mellan skyddsräl och

farräl minskas för att ge plats åt balisema. Det mindre avståndet kommer då att orsaka problem

med spårriktningen. Visserligen finns anvisningar för placering av baliser på ställen där

skyddsräler förekommer vilket innebär att urspåringar i farrälens rälsfot görs. Enligt uppgift är

dock denna lösning inte helt funktionsutprovad i spår. En annan lösning som diskuterats är att
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"kapa" skyddsrälema i jämnhöjd med balisema men detta innebär samtidigt att skyddsräler

kommer att "saknas" på vissa kortare sträckor.

Inför ett fortsatt arbete kvarstår en del frågeställningar där några kommer att belysas (utan rang-

ordning) i följande text.

# Beslutsträd för att underlätta beslutsprocessen angående skyddsräler. Avsikten med detta

skulle vara att på ett strukturerat sätt besvara ett antal frågeställningar vilket i slutänden

skulle ge ett svar på nyttan (behovet) av skyddsräler. Vid eventuella förändringar, tex i

omgivningen, trafikintensiteten på spåret, kan man gå tillbaka till tidigare beslutsträd och

med hjälp av detta se om förändringarna leder till ett annat ställningstagande angående

behovet av skyddsräler.

Vilka faktorer påverkar (ökar/minskar) sannolikheten för att urspåring skall inträffa på

bro eller i tunnel? Ãr broar/tunnlar av någon anledning känsligare än andra ställen vad

gäller urspåringsrisken. Är det mer optimalt att lägga resurser på underhåll och inspek-

tion för att på så sätt påverka sannolikheten för urspåring på bro eller i tunnel.

Enligt vad som tidigare nämnts försvåras spårunderhållet, framförallt spårriktningen, på

ställen där skyddsräler finns. Om detta problem kan lösas tex genom att öka avståndet

mellan farräl och skyddsräl, eller genom en annan konstruktion på stoppverktygen så bör

problemen med spårunderhållet kunna reduceras. Rent teoretiskt är det möjligt att öka av-

ståndet mellan farräl och skyddsräl till omkring 525 mm innan ett urspårat hjul hamnar

utanför sliperänden.

Utförligare genomgång av urspåringsolyckor. Syftet med detta skulle vara att försöka

hitta någon "gemensam nämnare" med avseende på urspåringsförloppet. Utifrån händel-

seförloppet kan man sedan diskutera vidare på vilket sätt eventuella skyddsräler skulle ha

gjort någon nytta. Utförligare information om inträffade urspåringsförlopp i allmänhet

kan kanske ge uppslag till andra lösningar än just skyddsräler.

Beräkning av de krafter som skyddsrälen utsätts för vid en urspåring. Det finns i PM

93-01 från Banverket en beräkningsmässig analys av de krafter skyddsrälen utsätts för i

samband med urspåring. Med hjälp av en sådan beräkning bör det vara möjligt att studera

uppkomna krafter beroende på om det är lok eller vagnar som spårar ur. Denna typ av

beräkning tillsammans med studier av olycksrapporter kan kanske bidra till ökad kunskap

om skyddsrälemas funktion vid en urspåring.
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