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Förord 
Föreliggande rapport utgör slutredovisning av förstudien ”Kriterier för byte 
alternativt fortsatt underhåll av spårväxlar”. Projektet har finansierats med FoU-
medel från Banverket. Kontaktperson för Banverket har varit Bengteric Lundberg, 
sektionen för Vidmakthållande inom avdelningen Marknad och Bana. Projektet 
har genomförts inom FoU-enheten Trafiksystem vid Statens väg- och 
transportforskningsinstitut, VTI i Linköping. Projektledare har varit Ragnar 
Hedström som även skrivit rapporten.  

Med hänsyn till det informationsmaterial som denna studie bygger på har de 
bandelar som ingår i projektet avidentifierats och redovisas i texten med löpande 
bandelsnummer från 1–26.  

Ett varmt tack riktas till alla som medverket i projektet och genom besvarandet 
av enkäten och via kompletterande telefonintervjuer bidragit med värdefulla 
synpunkter för projektets genomförande.  
 
 
Linköping i maj 2001. 
 
 
Ragnar Hedström 
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Kriterier för byte alternativt fortsatt underhåll av spårväxlar 
av Ragnar Hedström 
Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI 
581 85  Linköping 
 
 
Sammanfattning 
De bedömningskriterier som i dagsläget utnyttjas för beslut om spår-
växelbyte bygger på en sammanvägning av flera faktorer men utnyttjar inte 
på ett systematiskt sätt den information som finns lagrad i Banverkets olika 
informationssystem. Genom kontinuerlig uppföljning och därmed ökad 
kunskap om spårväxlars tillståndsförändring finns en stor potential för att 
förbättra beslutsunderlaget vad gäller byte alternativt fortsatt underhåll av 
spårväxlar.  
 
Denna rapport redovisar ett projekt vars syfte varit att kartlägga och sammanställa 
vilka kriterier som i den praktiska underhållsverksamheten ligger till grund för 
beslut om byte alternativt fortsatt underhåll av spårväxlar. Rapporten bygger i 
första hand på material från en genomförd enkätundersökning. Totalt har 76 
spårväxlar fördelade på 14 banområden och 31 bandelar studerats.  

Även om det inom projektets ram inte varit möjligt att ge en heltäckande bild 
av de beslutskriterier som använda kan följande noteringar göras: 

• Det finns inga entydiga kriterier som ligger till grund för byte av spårväxlar 
utan det är frågan om en sammanvägning av såväl tekniska som ekonomiska 
aspekter av relativt allmän karaktär. En urspårning där skadans omfattning 
är av sådan karaktär att spårväxeln inte går att reparera är det enda entydiga 
skälet till när ett spårväxelbyte måste ske. Detta är dock en typ av händelse 
där beslut fattas utifrån en klart avgränsad situation. 

• Två övergripande skäl till spårväxelbyte har identifierats där det ena kan 
hänföras till bangårdsombyggnad. Det andra skälet är föranlett av ”teknisk 
orsak” dvs. då nödvändiga toleranskrav (enligt gällande föreskrifter), trots 
insatta underhållsåtgärder, ej kan upprätthållas. Bedömningskriterierna i 
dessa båda fall har helt olika karaktär.  

• Spårväxelbyte vid bangårdsombyggnad är ofta föranlett av förändrade krav 
beträffande t.ex. sth, stax, komfort, spårgeometriska förhållanden vilka 
befintlig spårväxel ej kan uppfylla. I vissa fall förekommer dock byte på 
grund av ”teknisk orsak” även vid bangårdsombyggnad.  

• Byte av ”teknisk orsak” görs utifrån en sammanvägning av flera faktorer 
som oftast inte inträffar samtidigt. Det övergripande beslutsunderlaget 
bygger på konstaterandet att resultaten av fortsatta underhållsåtgärder på 
befintlig spårväxel inte är tillräckliga för att upprätthålla nödvändiga 
toleranskrav och att detta genererar kostnader för såväl underhåll som 
driftstörningar. De faktorer som detta övergripande ställningstagande 
bygger på är av karaktären: 
- Växel utsliten, klarade ej toleranserna. 
- På grund av den legat i spår länge och blivit påsvetsad ett stort antal 

gånger samt att sliprarna var slut. Återkommande justering av spåret 
p.g.a. att träväxlar är mindre stabila än betongväxlar.  

- Växelmaterialet var uttjänt. 
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- Tungorna ej godkända (tappar och nedsmidningsställen). 
- Slitna far- och mellanräler samt dåliga sliprar. 
- Rälsmateriel hårt nedslitet. 
- Samtliga växlar var föremål för ” tapphål” och ”nedsmidning”. 
- Hårt nedsliten både stålet och sliprarna. 
- Tungorna med i utbytesprogram på grund av felaktiga tapphål och  
 nedslitningsställen. 
- Spårväxeln var av dålig kvalitet och ligger i mycket starkt trafikerade 

spår. 
- Höga underhållskostnader. 

 
• Vidare kan konstateras att teknik och ekonomi behöver integreras i större 

omfattning. Det förekommer ingen systematisk uppföljning på individnivå 
(dvs. för varje enskild spårväxel) vare sig utifrån ett tekniskt eller 
ekonomiskt perspektiv. Förbättrade uppföljningsrutiner ger ökad kunskap 
om spårväxlars nedbrytningsprocess och skapar därmed bättre möjligheter 
att definiera relevanta beslutskriterier för spårväxelbyten. Speciellt viktigt 
blir detta med tanke på det stora bytesbehov som föreligger i kombination 
med begränsade ekonomiska resurser.  

• Framkomna resultat tyder på att det finns en stor potential för att förbättra 
det beslutsunderlag som bör ligga till grund för beslut om spårväxelbyte. 
Ett beslutsunderlag som bygger på uppföljningsinformation för varje 
enskilds spårväxel bör ge bra förutsättningar för jämförelseanalyser. Sådan 
jämförelseanalyser kan göras med avseende på vilka spårväxelbyten som 
skall prioriteras, prognostisera framtida bytesbehov, öka kunskapen om 
hur olika variabler påverkar spårväxelns tillståndsutveckling och därmed 
analysera såväl tekniska som ekonomiska konsekvenser av genomfört/ej 
genomfört spårväxelbyte.  

• Helhetsperspektiv, systematik och kontinuitet är aspekter som måste 
beaktas i det fortsatta arbetet för att utveckla informationsunderlag för 
jämförelseanalyser. Ett sådant informationsunderlag kan lämpligen utgå 
från en fördjupad och systematisk sammanställning av hur faktorer som 
exempelvis trafikbelastning, underhållskostnader, driftstörningar, besikt-
ningsanmärkningar och komponentbyten, är kopplade till hur länge 
spårväxeln varit inlagd i spåret. Som en första ansats i ett sådant 
kartläggningsarbete kan lämpligen den information som finns tillgänglig i 
Banverkets olika informationssystem utnyttjas.  

• Incitamentet för att upprätta ett beslutsunderlag bör ur ett förvaltar-
perspektiv vara att kunna skapa förutsättningar för ett effektivare 
utnyttjande av befintliga tekniska och ekonomiska resurser, minskade 
driftstörningar, ökad tillgänglighet för tågtrafiken, objektivare bedöm-
ningskriterier för att nämna några exempel. Att skapa ett så relevant 
beslutsunderlag som möjligt torde även vara angeläget mot bakgrund av 
den utveckling som sker vad gäller konkurrensutsättning av underhålls-
verksamheten.  
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1 Inledning 
Det finns ca 11 200 spårväxlar inlagda i det svenska spårvägsnätet vilka 
representerar ett stort kapitalvärde. En ny spårväxel kostar mellan 0,5–0,8 
miljoner SEK i material och motsvarande för inläggning, dvs. en totalkostnad på 
ca 1–1,6 miljoner SEK per spårväxel.  

Enligt BVH 106 är den ekonomiska livslängden satt till 20 år. Detta skulle ge 
ett årligt bytesbehov på ca 550 spårväxlar till en kostnad av ca 550–880 miljoner 
SEK/år vilket i sin tur motsvarar ca 30–50 % av Banverkets årliga budget för drift 
och underhåll. Av Banverkets årsredovisning för 1999 framgår att kostnaden för 
förebyggande underhåll avseende ”revision av växlar m.m.” samt ”slipers och 
växelbyten m.m.” varit i storleksordningen 136–207 miljoner SEK/år under åren 
1999–1997. Detta indikerar att de ekonomisk ramarna inte tillåter spårväxelbyten 
i den omfattning som vore önskvärt. Förväntad effekt av denna situation är ett 
accelererat bytesbehov inom en snar framtid där behovet av bytesplaner utifrån ett 
väl underbyggt beslutsunderlag kommer att få allt större betydelse.  

Problemet är att det inte finns några klart uttalade riktlinjer beträffande byte 
alternativt fortsatt underhåll av spårväxlar. Begränsade ekonomiska resurser i 
kombination gör det därför angeläget att utarbeta en hållbar strategi för byte 
alternativt fortsatt underhåll av spårväxlar.   
 
 
1.1 Bakgrund och syfte  
De övergripande skälen till varför det är aktuellt med någon typ av åtgärd (byte 
eller fortsatt underhåll) av spårväxlar kan illustreras enligt figur 1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.1 Övergripande skäl till byte alternativt fortsatt 
 

”Tekniskt sliten” och ”förändrade krav” är två
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plats i infrastrukturen, t.ex. inom det kapillära bannätet eller på någon 
lågtrafikerad bana.   

Ett spårväxelbyte föranlett av förändrade krav kan även innebära en förändring 
av spårväxelns placering i spåret.  

Tekniskt sliten innebär att befintlig spårväxel inte uppfyller toleransvärdena i 
enlighet med gällande tekniska normer och föreskrifter. Skälet till byte kan vara 
att det via genomförda underhållsåtgärder inte är möjligt att upprätthålla en 
tillfredställande nivå på spårväxelns funktion. Driftstörningar, dålig komfort, 
försämrad säkerhet är exempel på följdverkningar som kan uppstå.  

Även om det är möjligt att via lämpliga underhållsåtgärder upprätthålla en 
acceptabel nivå på spårväxelns funktion kan detta innebära att höga 
underhållskostnader.  

De många olika typer av spårväxlar som är inlagda i järnvägsnätet är anpassade 
och utsatta för olika trafiksituationer vilket försvårar en helhetsbedömning. Detta 
gör att det är svårt att generalisera hur tillståndsförändringen ser ut för respektive 
spårväxel. Vilka beslutskriterier som är relevanta får därför bedömas från fall till 
fall. Att betrakta spårväxlar på individnivå blir därför av stor betydelse  
 
 
1.2 Metod och avgränsning  
De spårväxlar som studerats i projektet är sådana som beställts eller levererats 
under 1998 och 1999. Information om vilka dessa var har inhämtats från 
Materialservice i Nässjö. Det faktum att de beställts eller levererats under denna 
tidsperiod innebär dock inte att de har bytts under motsvarande tidsperiod. I några 
fall har själva bytet skett under år 2000 och i några fall har byte ännu inte skett. I 
och med att beställning på ny spårväxel har lagts har dock någon form av 
bedömning gjorts vilket innebär att de varit kvalificerade för att ingå i denna 
studie.  

Inom ramen för projektet har en enkätundersökning och kompletterande 
telefonintervjuer genomförts. Enkäterna har skickats ut via e-post. Enkät-
undersökningen redovisas utförligare i kommande avsnitt.  
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2 Allmänt om spårväxlar 
2.1 Huvudgrupper för spårväxelgeometri 
Det finns ett antal olika typer av spårväxlar vilka grupperas med hänsyn till 
funktion enligt figur 2.1. 
 
 

 
Figur 2.1 Exempel på några olika växeltyper (källa: Kaviani, 1996). 
 

Växlar kan även grupperas med hänsyn till rälstyp, vinkel och radie. Dessa 
parametrar är i sin tur kopplade till största tillåtna hastighet (sth) och största 
tillåtna axellast (stax) i växeln. Om en växel är placerad i kurva talar man om 
innerbågväxel eller ytterbågväxel. Innerbågväxel innebär att växelns grenspår 
kröker åt samma håll som stamspåret men för ytterbågväxel gäller det motsatta 
förhållandet, dvs. växelns grenspår och stamspår kröker åt motsatt håll. Materialet 
i korsningen dimensioneras av hastigheten, dvs. olika typer av metallegeringar 
(t.ex. mangankorsning) är nödvändig vid höga hastigheter.  
 
2.2 Spårväxelkomponenter 
I Banverkets föreskrift BVF 811 (”Banverkets anläggningsstruktur”) finns 114 
olika spårväxeltyper redovisade. Dessa är i sin tur uppbyggda av ett antal 
spårväxelkomponenter av olika modeller. I tabell 2.1 redovisas några exempel 
beträffande antalet varianter som kan förekomma på olika spårväxelkomponenter.  
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Tabell 2.1 Antal modellvarianter på några spårväxelkomponenter 
Spårväxelkomponent Antal modellvarianter 
Räl 8 
Sliper 5 
Befästning 9 
Skarv 9 
Ballast 4 
Korsningsparti 6 
Omläggningsanordning 7 
Kontrollanordning 4 
Låsanordning 5 

(Anm: Vad gäller tunganordning finns ej någon modellvariant angiven i BVF 811) 
  

Det finns alltså ett stort antal komponenter som ingår i en spårväxel. Med tanke 
på växelns komplicerade konstruktion och att det finns ett antal olika typer är det 
svårt att generalisera tillståndsutvecklingen och därmed växelns funktion. Detta 
faktum måste beaktas vid beslut om byte alternativt fortsatt underhåll.  
 
 
2.3 Några aktuella begrepp 
Nedan redovisas betydelsen av några aktuella begrepp som används i efterföljande 
text. Vissa uttryck är allmänt vedertagna medan andra definieras för den betydelse 
de har i detta dokument.  
 
Växelbyte innebär byte av hela den befintliga växeln.  
 
Växelrevision syftar i detta sammanhang till att, genom lämpliga insatser i 
tillräckligt tidigt skede, öka växelns tekniska/ekonomiska livslängd. Arbetet 
omfattar bl.a. påläggssvetsning, slipning, skruvdragning, rengöring och smörjning 
samt uppmätning så att erforderliga toleranser uppfylls. Vid behov ingår även byte 
av sliprar och växelkomponenter. (Inledningsvis görs dock en uppmätning av 
spårväxeln för att analysera om det är möjligt att genomföra en växelrevision eller 
om den är så sliten att det inte går). 
 
Ny växel är en växel som ersätter befintlig växel i samma läge eller i dess 
omedelbara närhet vilket kan vara aktuellt i samband med bangårdsombyggnad. 
Ny växel kan vara av samma typ som befintlig växel eller av helt annan typ än 
den befintliga.   
 
Nyinlagd växel avser i detta dokument en växel som inte ersätter någon befintlig 
växel.  
 
Byte av teknisk orsak innebär att byte sker på grund av att toleranskraven på 
befintlig spårväxel ej kan upprätthållas på ett acceptabelt sätt trots återkommande 
underhållsinsatser. 



VTI notat 20-2001 11

 
Teknisk livslängd bestäms främst av förslitningen på komponenterna samt av 
materialets åldrande. Den tekniska livslängden är i detta sammanhang även 
kopplad till möjligheten att få tag på utbytesdelar för den aktuella spårväxeln. Det 
finns dock inget entydigt enskilt gränsvärde för när en spårväxel måste bytas. Det 
är snarare frågan om en samlad bedömning av ett flertal faktorer som ett beslut 
grundar sig på. Teknisk livslängd anses uppnådd när man kan konstatera att 
nödvändiga underhållsåtgärder inte kommer att ”hålla” i längden och att det 
genererar såväl kostnader som driftstörningar. I vid mening är således den 
tekniska livslängden flytande.  
 
Ekonomisk livslängd avser den enligt BVH 106 definierade avskrivningstiden på 
20 år.  
 
 
2.4 Besiktning av spårväxlar 
Besiktning av spårväxlar skall göras i form av dels säkerhetsbesiktning dels 
underhållsbesiktning. Syftet med dessa besiktningar är enligt BVF 807 att 
tillgodose kraven på hög säkerhet, optimal teknisk och ekonomisk livslängd. 

Behovet av säkerhets- och underhållsbesiktningar är bl.a. beroende av följande 
faktorer:  

Tåghastighet, trafikbelastning, typ av trafik (t.ex. farligt gods), klimat och 
miljöförhållanden, geotekniska förutsättningar, teknisk uppbyggnad, inbyggd 
funktionssäkerhet samt ålder och kvalitet. (BVF 807).  
 

Vilka besiktningsklasser som gäller under vilka förutsättningar framgår av 
figur 2.2. 
 

Trafikbelastning 
(Miljoner bruttoton/spår och år) 
 
 

≤ 30       
 

B3 B4 B5 

  

≤ 8 B1 

B2 B3 B4 

 

       ≤ 40 ≤ 80 ≤ 140 ≤ 150 

 Hastighet 
 Sth (km/h) för 
 Tågkategori A 

 
 
Figur 2.2 Besiktningsklasser och deras användning (källa BVF 807) 
 

Antalet besiktningstillfällen och besiktningsklass med avseende på säkerhets-
besiktning för spårväxlar framgår av tabell 2.2. 
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Tabell 2.2 Antalet säkerhetsbesiktningar per år för spårväxlar och besiktnings-
klass.  

 Antal säkerhetsbesiktningar/år 
Besiktningsklass B1 B2 B3 B4 B5 
Spårväxlar 0,51 2 3 5 5 
(Anm: 1 vartannat år säkerhetsbesiktning vartannat år underhållsbesiktning för 
besiktningsklass B1). 
 

Underhållsbesiktning genomförs enligt BVF 807.30 
Säkerhetsbesiktning genomförs enligt BVF 807.2 

 
Vid såväl säkerhetsbesiktning som underhållsbesiktning skall anläggningen/-

komponenten bedömas utifrån två aspekter: 
− det aktuella tillståndet 
− risken för att anläggningen/komponenten ej kommer att kunna uppfylla 

tänkt funktion fram till nästa säkerhets- eller underhållsbesiktning. 
 

Dessa två bedömningar tillsammans med säkerhetsbesiktningens huvudsyfte 
avgör om en besiktningsanmärkning skall göras samt prioriteten (allvarlighets-
graden) på anmärkningen.  
 

Följande prioriteter skall användas: 
A (akut) = anmärkningen är av sådan art att den medför en omedelbar 

risk för olycka eller tågstörning. 
 
V (vecka) = Anmärkning som skall åtgärdas inom 1 till 2 veckor från 

besiktningsdatum. 
 
M (månad) = Anmärkning som skall åtgärdas inom 1 till 2 månader från 

besiktningsdatum. 
 
Å (år) = Anmärkning som skall åtgärdas inom 1 år från 

besiktningsdatum. 
 
Ö (övrigt) = Anmärkning som ej innebär någon risk för olycka eller 

driftstörning men som bör åtgärdas vid tillfälle. (OBS; denna 
prioritet förekommer endast i samband med underhålls-
besiktning). 

 
I de fall där notering görs om akutanmärkning skall lämpliga säkerhetsåtgärder 

(inkl. eventuell avstängning av spår) vidtas omedelbart.   
 



VTI notat 20-2001 13

 
3 Redovisning av datainsamling 
Information om vilka bedömningskriterier som i den praktiska verksamheten 
utnyttjas i samband med beslut om byte av spårväxlar har huvudsakligen 
inhämtats via en enkätundersökning. Information rörande kostnader för 
underhållet på aktuella bandelar och spårväxlar har inhämtats från Banverket. 
Information om bandelslängder har inhämtats via Banverkets 
”BanInformationsSystem” (BIS). Trafikbelastningen för i sammanhanget aktuella 
bandelar har inhämtats från SJ.  
 
3.1  Enkätundersökningen  
Samtliga 16 banområden inom Banverket deltog i enkätundersökningen. Totala 
antalet spårväxlar som ursprungligen ingick i undersökningen var 76 stycken 
fördelade på 14 banområden och totalt 31 bandelar. Inom två banområden hade 
ingen beställning eller spårväxelbyte gjorts. Till dessa två banområden skickades 
en något modifierad enkät, vilket innebär att total 16 enkäter skickats ut. I fem fall 
har påminnelse skickats ut vilket inneburit att alla 16 enkäterna har besvarats. För 
två bandelar var det på grund av personalomflyttning svårt att få fram uppgifter 
om på vilka grunder beslut tagits om spårväxelbyte. Detta medförde ett bortfall på 
3 stycken spårväxlar.  

Till de 14 banområden där spårväxelbyte var aktuellt skickades ett 
frågeformulär med nedanstående fem frågor. De två första frågorna var direkt 
kopplade till den aktuella spårväxeln medan de tre avslutande frågorna var av mer 
allmän karaktär: 

1) Vilket var det huvudsakliga skälet till att ovanstående spårväxel byttes? 
2) På vilket sätt har den gamla spårväxeln tagits omhand? 
3) Fanns det vid samma tidpunkt behov av att byta fler spårväxlar än vad de 

ekonomiska ramarna tillät?  
4) Hur gjordes i så fall prioriteringen? 
5) Har det inom Ert banområde lagts in någon begagnade växel under åren 

1998 och 1999? 
 

De två banområden där spårväxelbyte ej var aktuellt fick avge tänkbara svar på 
ett frågeformulär innehållande följande frågor:  

a) Vilka huvudsakliga skäl finns till byte av spårväxel? 
b) På vilka sätt kan gamla spårväxlar tas om hand? 
c) Om det finns behov av att byta fler spårväxlar än vad de ekonomiska 

ramarna tillåter, hur görs då prioriteringen? 
d) I vilka fall kan begagnade spårväxlar läggas in och var läggs då dessa in? 

 
Inledningsvis skall påpekas att i efterföljande text görs endast en redovisning 

av inkomna enkätsvar. En fördjupad diskussion om erhållna enkätsvar redovisas i 
avsnitt 4.  

De svar som erhållits av utskickade enkäter var i flera fall av mycket allmän 
karaktär vilket medfört att kompletterande telefonintervjuer har gjorts i vissa fall.  
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Fråga 1: Vilket var det huvudsakliga skälet till att ovanstående spårväxel 

byttes? 
Två generella svar erhölls på fråga 1. Det ena var att det fanns ingen befintlig 
spårväxel som skulle bytas ut, dvs. det var frågan om att lägga in en helt ny 
spårväxel. Ny växel har i detta sammanhang varit aktuellt i samband med 
bangårdsombyggnad och då ny station etablerats. Det andra generella svaret var 
att spårväxelbytet genomförts ”i samband med” eller ”på grund av” bangårds-
ombyggnad. Övriga svar som inte var direkt kopplade till nyinlagd spårväxel eller 
bangårdsombyggnad framgår av följande svarsexempel:  
• Helt utsliten, låg i kurva (innerbågsväxel) med mycket dålig geometri och 

komfortupplevelse. Ny växel fick nytt läge. 
• SJ 50 – växel – utsliten. Klarade ej toleranserna. 
• På grund av den legat i spår länge och blivit påsvetsad ett stort antal gånger 

samt att sliprarna var slut. Återkommande justering av spåret p g a att 
träväxlar är mindre stabila än betongväxlar.  

• Klarade ej toleranserna, utsliten. 
• Växelmaterialet var uttjänt. 
• Tungorna ej godkända (tappar och nedsmidningsställen). 
• Slitna far- och mellanräler samt dåliga sliprar. 
• Rälsmateriel hårt nedslitet. 
• Samtliga växlar var föremål för ”tapphål” och ”nedsmidning”. 
• Hårt nedsliten både stålet och sliprarna. 
• Tungorna med i utbytesprogram på grund av felaktiga tapphål och 

nedslitningsställen. 
• Spårväxeln var av dålig kvalitet och ligger i mycket starkt trafikerade spår. 
 

Utifrån erhållna svar på fråga 1 har en indelning gjorts i följande tre 
orsaksgrupper: nyinlagd spårväxel, bangårdsombyggnad samt teknisk orsak. 
Nyinlagd spårväxel ersätter per definition inte någon befintlig växel och kommer 
därför inte att beröras i efterföljande text.   
 
 
Fråga 2: På vilket sätt har den gamla spårväxeln tagits omhand? 
Skrotning och återanvändning är de alternativ till svar som erhållits på fråga 2. I 
de fall hela spårväxeln återanvänts har detta skett genom att den lagts in i annat 
spår, sålts till entreprenör eller lämnats till växelrevisionsverkstad. I gruppen 
”skrotade” ingår i enstaka fall viss form av återanvändning genom att reservdelar 
har tagits från den utbytta spårväxeln.  

Antalet spårväxlar i respektive orsaksgrupp utifrån erhålla svar på fråga 1 
framgår av tabell 3.1. I denna tabell redovisas även svaren på fråga 2 där en 
liknande gruppering gjorts i form av; skrotade, återanvända samt obekant.  
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Tabell 3.1 Antal spårväxlar som bytts av olika orsaker och antalet gamla 

spårväxlar som på olika sätt omhändertagits.  
Fråga 1: ”Bytesorsak” Fråga 2: ”Omhändertagande” 

 Antal bytta/nya Skrotade Återanvända Obekant 
Nyinlagd växel 17 0 0 0 
Bangårdsombyggnad 31 18 13 0 
Teknisk orsak 25 20 4 1 
Summa 73 38 17 1 
 

Av tabell 3.1 framgår att av totalt 56 bytta spårväxlar har 38 stycken (68 %) 
skrotats och 17 stycken (30 %) återanvänts.  
 
 
Fråga 3: Fanns det vid samma tidpunkt behov av att byta fler spårväxlar än 

vad de ekonomiska ramarna tillät? 
Övervägande antalet inkomna svar anger ett större bytesbehov än vad det fanns 
utrymme för inom befintliga ekonomiska ramar. Om bytesbehovet endast avser de 
aktuella bandelarna eller om bytesbehovet avsett hela banområdet har inte gått att 
utläsa av svaren. Om svaren endast avsett aktuella bandelar finns sannolikt ett 
ännu större bytesbehov om hela banområdet inkluderas.  
 
Fråga 4: Hur gjordes i så fall prioriteringen? 
Nedan redovisas ett antal exempel på inkomna svar rörande fråga 4: 
• Man har bytt de spårväxlar som ligger i huvudtågväg och som på grund av 

sina lägen genererar mer underhåll och även ger trafikanterna största fördelen.  
• Tillstånd, trafikbelastning, hastighet, typ av trafik samt tillgänglighetskrav.  
• Växelbyten prioriteras utifrån hastighet och trafikbelastning. Till detta 

kommer analyser av besiktningar och driftstörningsstatistik.  
• När det gäller drift och underhåll är hastighet, kvalitet och säkerhet avgörande. 

Antalet påläggssvetsningar är också begränsande.  
• Prioritering görs i samband med att tekniska kravspecifikationer upprättas i 

inledningen av systemhandlingsskedet.  
• Den spårväxel som används mest.  
• Den mest slitna spårväxeln byttes.  
• Trafikmängd (bruttoton), spårväxlarnas kvalitet, underhållskostnader för att 

upprätthålla säkerhetskraven.  
• Ekonomisk och säkerhetsmässig bedömning. 
• Prioritering görs via besiktningar och tillståndsbedömning. 
 
 
Fråga 5: Har det inom Ert banområde lagts in någon begagnad spårväxel 

under åren 1998 och 1999? 
Inom 8 banområden har begagnade spårväxlar lagts in under åren 1998 och 1999. 
Svaren indikerar dock att det finns önskemål om att lägga in fler begagnade 
spårväxlar. Problemet är dels att få tag på begagnade spårväxlar dels att de 
ekonomiska ramarna är begränsande även när det gäller att lägga in begagnade 
spårväxlar.  
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3.2 Underhållskostnad för spårväxlar 
För att få en uppfattning om vilka underhållskostnader som är kopplade till 
spårväxlar redovisas i figur 3.1 såväl budgeterade kostnader för åren 1994-1998 
som det verkliga utfallet under åren 1994 till och med 1999. Den något korta 
tidsperioden vad gäller kostnaderna beror på att ett nytt ekonomiskt 
redovisningssystem infördes under 1993 vilket medfört svårigheter att få 
ekonomiska uppgifter för åren före 1994.  
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Figur 3.1  Total underhållskostnad för alla spårväxlar i järnvägsnätet. Avser 

åren 1994 till och med 1999. 
 

Den genomsnittliga underhållskostnaden under åren 1994–1999 för alla 
spårväxlar i järnvägsnätet är 184.6 miljoner kronor/år vilket motsvarar ca 12 % av 
Banverkets totala kostnader för underhållsverksamheten. Som tidigare nämnts 
finns ca 11200 spårväxlar inlagda i järnvägsnätet. Detta ger en genomsnittlig 
underhållskostnad på 16 400 kr/växel och år.  

Den totala växelunderhållskostnaden för varje enskild spårväxel fördelas på 
olika typer av underhållsåtgärder vilka redovisas i tabell 3.2.  
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Tabell 3.2 Redovisning av olika åtgärdstyper kopplade till underhåll av 

spårväxlar.  
Fram till och med 1998 Från och med 1999 

Kod Åtgärdstyp Kod Åtgärdstyp 
11 Felavhjälpning B08 Underhåll 
12 Snöröjning B0801 Akut felavhjälpning 
13 Skador, bandelsanknutna B0802 Åtgärder efter besiktning 
14 Övrigt felavhjälpande underhåll B0803 Skador 
21 Inspektion, besiktning B0804 Säkerhetsbesiktning  
22 Slopning B0805 Underhållsbesiktning 
23 Revision B0806 Tillståndsbedömning, Inspektion 
24 Byte B0807 Slutbesiktning 
25 Riktning B0808 Slopning, skrotning, rivning 
26 Vegetationsbekämpning B0809 Byte 
27 Periodiskt underhåll B0810 Riktning 
28 Övrigt förebyggande underhåll B0815 Slipning 
  B0825 Revision/reparation 
  B0826 Övrigt underhåll 
 

För de specifika bandelar som studerats i detta projekt har information även 
inhämtats för den totala underhållskostnaden (inklusive kostnaderna för 
spårväxlar), vilket redovisas i figur 3.2.  
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Figur 3.2 Totala underhållskostnaden (inklusive spårväxlar) i Mkr för alla 

studerade bandelar, 1994–1999. 
 

Totala underhållskostnaden för de studerade bandelarna ligger i intervallet 
239-316 miljoner kronor under den studerade tidsperioden. Genomsnittlig årlig 
total underhållskostnad är 274.6 miljoner kronor per år.   
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I figur 3.3 redovisas den totala kostnaden för växelunderhållet för de bandelar 
som studerats.  
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Figur 3.3 Totala växelunderhållskostnaden (Mkr) för alla studerade bandelar, 

1994–1999. 
 

Totala underhållskostnaden för spårväxlarna på de studerade bandelarna ligger 
inom intervallet 40–47 miljoner kronor med en genomsnittlig kostnad på 
44,5 miljoner kronor per år under åren 1994–1999.  

Antalet spårväxlar på de studerade bandelarna är 2292 stycken. Dessa är 
fördelad på 951 stycken i huvudtågspår (htsp), 509 i sidotågspår (stsp) samt 832 
övriga spårväxlar. Under antagande att antalet spårväxlar varit konstant under åren 
1994–1999 blir den genomsnittliga underhållskostnaden i storleksordningen 
19400 kronor/spårväxel och år. Detta är något högre än genomsnittlig underhålls-
kostnad för alla spårväxlar i järnvägsnätet.  

I figur 3.4 redovisas växelunderhållskostnaden i procent (%) av den totala 
underhållskostanden för alla studerade bandelar.  
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Figur 3.4 Växelunderhållskostnaden i procent av den totala underhålls-

kostnaden för alla studerade bandelar. Avser åren 1994–1999. 
 

Som framgår av figur 3.4 utgör kostnaden för växelunderhållet 14–18 % av 
totala underhållskostanden. Antalet bandelar där spårväxelbyte skett på grund av 
bangårdsombyggnad och/eller av teknisk orsak är 26 stycken. Den totala 
växelunderhållskostnaden/år för dessa 26 bandelar ligger inom intervallet 
33.5-44 miljoner kronor under perioden 1994–1999 med en genomsnitlig årlig 
underhållskostnad på 39.6 miljoner kronor. Totala antalet spårväxlar på de 26 
bandelarna uppgår till 1732 stycken. Antalet spårväxlar på respektive bandel 
ligger inom intervallet 7–186 stycken. Den genomsnittliga underhållskostnaden 
per spårväxel uppgår till 22 900 kronor/år. Sett till respektive bandel ligger den 
årliga genomsnittliga underhållskostnaden per spårväxel inom intervallet 
2 300-75 500 kronor. En tydligare bild av kostnadsfördelningen per bandel och 
spårväxlar redovisas i figur 3.5.  
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Figur 3.5 Antalet spårväxlar (st) och genomsnittlig årlig underhållskostnad 

(kkr) per spårväxel för de 26 bandelarna. Avser åren 1994–1999 
 

Resultatet i figur 3.5 indikerar en lägre underhållskostnad per spårväxel ju fler 
spårväxlar som förekommer på den aktuella bandelen. Sannolikt är detta en följd 
av att de ekonomiska ramarna inte medger andra underhållsinsatser än de mest 
akuta vilket i sin tur innebär ett reducerat förebyggande underhåll. På sikt kommer 
detta att leda till ett ökat bytesbehov vilket även understryks av inkomna 
enkätsvar.  
 
 
3.3 Trafikbelastning 
Information om trafikbelastningen på de bandelar som studerats i projektet har 
inhämtats från SJ. Informationen avser i vissa fall tidsperioden 1991–1999 och i 
andra fall tidsperioden 1995–1999. Vilka tidsperioder som gäller för vilka 
bandelar framgår av texten. Trafikbelastningen har erhållits med avseende på 
person-, godstrafik, tjänstetåg, okänt ej SJ, okänt samt posttåg.  

När det är frågan om nyinlagd växel är inte trafikbelastningen av intresse 
eftersom trafikbelastningen ej varit ett argument för spårväxelbyte. Detta förklarar 
varför inte alla bandelar redovisas. Den trafikbelastning som redovisas avser hela 
bandelen. Detta innebär att det inte är självklart att den aktuella spårväxeln 
verkligen har utsatts för den trafikbelastning som redovisas. Trafikbelastningen 
som exponeringsmått måste därför användas med viss försiktighet.  
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Figur 3.6 Genomsnittliga trafikbelastningen (Mbrt/år) för de bandelar där 

spårväxelbyte skett i samband med bangårdsombyggnad eller av 
teknisk orsak. Avser åren 1991–1999 och 1995–1999.  

 
I den totala trafikbelastningen inkluderas all tågtrafik, dvs. person-, och 

godstrafik, tjänstetåg, etc. Person- och godstrafik tillsammans utgör ca 95 % av 
den totala trafikbelastningen där godstrafiken svarar för ca 63 % och 
persontrafiken för ca 32 %. För bandel 17 är persontrafiken det klart dominerande 
trafikslaget. För övriga bandelar gäller att godstrafiken är det dominerande 
trafikslaget. Information om trafikbelastningen har ej varit möjlig att få fram för 5 
stycken bandelar. Av dessa är två rangerbangårdar.  
 
 
3.4 Trafikbelastning kontra byte av teknisk orsak 
Spårväxelbyte på grund av teknisk orsak anses vara kopplat till trafikbelastningen. 
Av den anledningen har trafikbelastningen sammanställts endast för de bandelar 
där teknisk orsak angetts som skäl till spårväxelbyte, se figur 3.7. 
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Figur 3.7 Genomsnittlig trafikbelastning (Mbrt/år) för de bandelar där 

spårväxelbyte skett av teknisk orsak. Avser åren 1991–1999 och 
1995-1999. 

 
Information om trafikbelastningen har ej varit möjlig att få fram för 4 bandelar 

av vilka en är rangerbangård.  
Det finns idag ingen gräns för hur mycket trafikbelastning en räl får utsättas för 

så länge den ligger inlagd i spåret. Om den däremot tas ur anläggningen och skall 
återanvändas måste vissa kriterier enligt BVF 524.1 vara uppfyllda. Av denna 
föreskrift framgår att: ”Räler som skall återanvändas måste vara i sådant skick att 
det är ekonomiskt och säkerhetsmässigt försvarbart att återinlägga dessa i härför 
lämpliga spår. Om den sammanlagda trafikbelastningen (gäller för sort 1 och 2) 
uppgår till max 300 Mbrt och rälerna bedöms vara återanvändbara, kan de efter 
bedömning och provning enligt gällande krav omdisponeras inom regionen eller 
sändas till Sannahed för revidering. Räler med sammanlagd trafikbelastning > 
300 Mbrt och som bedöms vara i sådant skick att återanvändning är 
ekonomiskt/säkerhetsmässigt försvarbart skall alltid sändas till Sannahed för 
bedömning/revidering innan rälerna får återanvändas. Gäller även vid 
omdisponering inom en region”. 

I figur 3.8 redovisas hur många år spårväxlar, som bytts av teknisk orsak, varit 
inlagda i spåret innan byte skett.  
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Figur 3.8 Liggetid i spår för spårväxlar som bytts av teknisk orsak.  
 

Som framgår av figur 3.8 har flertalet spårväxlar som bytts av teknisk orsak 
legat inlagda i spåret mer än 20 år vilket enligt BVH 106 är den ekonomiska 
livslängden för spårväxlar. Varje stapel i diagrammet representerar en spårväxel.  

Respektive spårväxels liggetid i spåret måste kopplas ihop med vilken 
trafikbelastning den varit utsatt för under dess liggetid i spåret. Det har dock inte 
varit möjligt att inom projektets ram ta fram exakt information om vilken 
trafikbelastning respektive spårväxel varit utsatt för. Den trafikbelastning som 
redovisas i figur 3.7 har därför antagits gälla under de år den aktuella spårväxeln 
legat inlagd i spåret. Den genomsnittliga trafikbelastningen under åren 1991–1999 
respektive 1995–1999 för de aktuella bandelarna har således multiplicerats med 
antalet år spårväxeln legat inlagd i spåret. Resultatet av detta antagande redovisas 
i figur 3.9. 

Det bör dock påpekas att den trafikbelastning som respektive spårväxlar 
antagits varit utsatt för måste tolkas med viss försiktighet. Anledningen är att en 
bandels totala trafikbelastning inte nödvändigtvis behöver ha förekommit på hela 
bandelssträckan utan endast på vissa stationssträckor. Vidare gäller att den exakta 
positionen för respektive spårväxel inte har definierats i detta projekt. 
Sammantaget innebär detta att antagen trafikbelastning för respektive spårväxel 
ligger i överkant.  
 



24 VTI notat 20-2001 

64

250

210

177

567

42

188

64

567

48 46

0

100

200

300

400

500

600

4 11 12 13 17 22 24 BDL

Mbrt

Total trafikbelastning per spårväxel

 
Figur 3.9 Antagen total trafikbelastning för respektive spårväxel under dess 

liggetid i spåret. Avser spårväxlar som bytts av teknisk orsak. 
 

Som tidigare nämnts gäller att persontrafiken är det dominerande trafikslaget 
på bandel 17 vilket kan förklara den höga trafikbelastningen spårväxeln varit 
utsatt för innan ett spårväxelbyte genomfördes. För övriga bandelar gäller att 
godstrafiken är det dominerande trafikslaget. Detta kan indikera att det i huvudsak 
är godstrafiken som genererar det verkliga slitaget på spårväxlarna.  
 
 
3.5 Trafikbelastning kontra byte på grund av bangårds-

ombyggnad 
Skälet till att spårväxelbyte görs på grund av bangårdsombyggnad är som tidigare 
nämnts att det uppstått förändrade krav, i form av sth, stax, komfort- och/eller 
spårgeometriska aspekter, som befintlig spårväxel inte kan uppfylla. I detta fall 
blir därför trafikbelastningen av sekundärt intresse. Med tanke på att en spårväxel 
som byts på grund av bangårdsombyggnad skulle kunna återanvändas på annan 
plats i järnvägsnätet blir däremot trafikbelastningen av intresse.  

I figur 3.10 redovisas genomsnittlig trafikbelastning för de bandelar där 
spårväxelbyte skett på grund av bangårdsombyggnad.  
 



VTI notat 20-2001 25

6,53

5,24

3,82 3,68

3,03

1,23

2

9,80
10,16

0,59

2,26

3,17

0

2

4

6

8

10

12

1 3 4 5 6 7 8 10 15 18 25 26

 Avser perioden 1991-1999
 Avser perioden 1995-1999

Genomsnittlig trafikbelastning under angiven period (Mbrt/år)

Bangårdsombyggnad

BDL

 
Figur 3.10 Genomsnittlig trafikbelastning (Mbrt/år) för de bandelar där 

spårväxelbyte skett på grund av bangårdsombyggnad. 
 

Information om trafikbelastningen har ej varit möjlig att få fram för 2 bandelar 
varav 1 är rangerbangård.  

Liggetid i spår för gamla växlar bytta på grund av bangårdsombyggnad 
framgår av figur 3.11. Varje stapel i diagrammet representerar en spårväxel. Även 
i detta fall gäller att den ekonomiska livslängden i flera fall överstiger 20 år.  
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Antagen trafikbelastning per spårväxel under dess liggetid i spår framgår av 
figur 3.12. 
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Figur 3.12 Antagen total trafikbelastning för respektive spårväxel under dess 

liggetid i spåret. Avser spårväxlar som bytts på grund av 
bangårdsombyggnad. 

 
De spårväxlar som bytts på grund av bangårdsombyggnad har i flertalet fall 

varit utsatta för en lägre trafikbelastning än vad som gäller för de spårväxlar som 
bytts av teknisk orsak. Detta kan förklaras av att det huvudsakliga skälet till byte 
inte är föranlett av att spårväxeln är sliten utan det finns andra bakomliggande 
faktorer, t.ex. spårgeometriska. Att så är fallet förstärks av det faktum att betydligt 
fler spårväxlar bytta på grund av bangårdsombyggnad har kunnat återanvändas än 
vad som är fallet då bytet skett av teknisk orsak.  
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4 Analys och diskussion av bedömningskriterier 
Den genomförda enkätundersökningen indikerar att det inte finns några entydiga 
riktlinjer för vilka kriterier som skall ligga till grund för bedömning av 
spårväxelbyte. Vad gäller det huvudsakliga skälet till spårväxelbyte har, som 
tidigare nämnts, en grov indelning gjorts med avseende på ”helt ny spårväxel”, 
byte ”i samband med”/”på grund av” bangårdsombyggnad eller byte av ”teknisk 
orsak”. För dessa orsaksgrupper har bedömningskriterierna helt olika karaktär. De 
svar som erhållits via enkätundersökningen innebär sannolikt samma sak men 
utrycks på olika sätt. Detta ger utrymme för olika tolkningar vilket på sikt  
försvårar möjligheten att öka förståelsen om spårväxlarnas nedbrytningsprocess.  

När ett spårväxelbyte genomförts skall denna information läggas in i BIS 
(BanInformationsSystem). Ett problem i sammanhanget är att informationen om 
den ”gamla” spårväxeln raderas, vilket innebär att information om den gamla 
växelns liggetid i spåret inte kan erhållas via BIS. Kompletterande förfrågningar 
har därför varit nödvändiga att göra men trots detta har det inte varit möjligt att få 
fram information om alla gamla spårväxlars liggetid i spåret. Även om inte 
lämpligheten av att ha ”historisk” information tillgänglig i BIS är självklar är det 
angeläget att historisk information finns tillgänglig. Behovet av historisk 
information skall ses mot bakgrund av möjligheten att analysera växelns 
nedbrytningsförlopp bl.a. i relation till den trafikbelastning spårväxeln utsatts för. 
Detta angreppssätt skulle kunna ge information om den tekniska livslängden för 
olika typer av spårväxlar.  

Spårväxlar måste besiktigas enligt gällande föreskrifter och den 
besiktningsinformation som erhålls finns numera lagrad i informationssystemet 
”BESSY”. Detta system togs i bruk för ca två år sedan vilket innebär att 
information om ”gamla” spårväxlar inte finns lagrade i detta system. 
Föregångaren till ”BESSY” var informationssystemet ”VXL” där information om 
gamla växlar fortfarande finns lagrad. Problemet är att ”VXL” har tagits ur bruk 
vilket i sin tur innebär svårigheter och är förenat med kostnader att aktivera för 
informationsinhämtning. Motivet för att analysera informationen i VXL är att det 
bör vara möjligt att öka kunskapen spårväxlars tillståndsförändring vilket i sin tur 
skulle ge bättre underlag för att definiera lämpliga (och mätbara) kriterier för 
spårväxelbyte. I ett vidare perspektiv bör det vara möjligt att med hjälp av 
besiktningsinformation analysera frågeställningar av karaktären;  

• är vissa växeltyper mer felbenägna än andra? 
• hur förändras olika toleransmått (bl.a. enligt BVF 523.51) och av vilken 

orsak? 
• kan antalet besiktningstillfällen minskas?, etc.  

 
4.1 Spårväxelbyte i samband med bangårdsombyggnad 
I 31 fall har spårväxelbyte skett ”i samband med” eller ”på grund av” bangårds-
ombyggnad. Anledningen till bangårdsombyggnad kan vara kapacitetsproblem, 
dvs. det är frågan om att öka tillgängligheten för tågtrafiken. Sth och stax (största 
tillåtna axellast), önskemål om förbifartsspår, spårväxelns geometriska läge, dålig 
komfort i samband med växelpassage är exempel på faktorer som skäl för 
bangårdsombyggnad och därmed spårväxelbyte.  

Primärt är det alltså inte frågan om att byte sker på grund av att växeln är 
utsliten. Detta innebär att det primära beslutskriteriet inte går att hänföra till själva 
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spårväxeln. Sekundärt kommer dock spårväxelns funktion att vara avgörande för 
om byte sker eller ej. Om skälet till byte är föranlett av att växeln ej uppfyllt 
förändrade krav eller att byte gjorts av teknisk orsak (dvs. utsliten) i samband med 
bangårdsombyggnaden har inte varit möjligt att utläsa av inkomna enkätsvar.  

Bangårdsombyggnad är en komplex och kostsam åtgärd och kräver en mycket 
noggrann planering för att det inte skall bli oacceptabla störningar i tågtrafiken. I 
samband med bangårdsombyggnad krävs ett omfattande arbete vad gäller 
signalsystemet vilket är kostsamt och komplicerat med nya signalställverk och 
ledningsdragningar. I samband med bangårdsombyggnad tittar man på hela 
systemet. Hastighet och trafikbelastning är faktorer som beaktas i samband med 
bangårdsombyggnad. Klarar växeln nya krav vad gäller sth och stax är det inte 
självklart att byta växeln. Om växeln inte klarar kraven är däremot ett byte 
nödvändigt. Vad gäller trafikbelastningen beaktas ackumulerad trafikbelastning 
och framtida belastning.  
 
 
4.2 Spårväxelbyte av teknisk orsak 
I 25 fall har spårväxelbyte skett på grund av teknisk orsak. Ålderstiget material, 
tungor ej godkända, hårt nedsliten, klarade ej toleranskraven, växelmaterialet 
uttjänt, dålig kvalitet, växeln utsliten, teknisk livslängd förbrukad, utmattning i 
materialet är exempel på skäl till spårväxelbyte i detta sammanhang.  

De skäl som anges är inte entydigt avgränsade utan mycket allmänt 
formulerade. En anledning till detta är att många av de spårväxlar som studerats i 
detta projekt har legat i spåret i ca 30 år under vilken tid det skett en kontinuerlig 
nedbrytning av spårväxeln. Även om ett antal underhållsåtgärder har genomförts 
har man kommit till det stadium där spårväxelns allmänna funktionstillstånd är av 
sådan karaktär att byte anses motiverat. Det är alltså frågan om en kombination av 
ett flertal faktorer som ger upphov till ett spårväxelbyte.  

Ett rimligt antagande i detta sammanhang är att det övergripande kriteriet för 
spårväxelbyte hänförs till att toleranskraven inte uppfylls. Dessa toleranskrav 
återfinns i BVF 523.51 ”Spårväxlar, normalvärden och toleranser” och utgörs av 
ett antal olika mått på olika ställen i spårväxeln. Enstaka avvikelser från dessa 
normalmått är i sig inget skäl för byte av spårväxel. När återkommande avvikelser 
från normalvärdena inträffar och det inte genom rimliga underhållsinsatser finns 
möjlighet att hålla sig inom givna toleransmått ökar motivet för att byta spårväxel.  

Avsaknaden av reservdelar är ett i vissa fall angivet bytesskäl. Det är då frågan 
om spårväxlar av äldre modell för vilka det inte finns reservdelar att tillgå. Att 
nytillverka reservdelar innebär höga kostnader och sannolikt även långa 
leveranstider innan montering kan göras vilket ger upphov till oacceptabla 
störningar i tågtrafiken.  

Många spårväxlar är uppbyggda på träsliprar. När träsliprarna är uttjänta är det 
svårt att hålla ett acceptabelt spårläge för växeln ifråga. Enstaka träslipersbyten 
kan dock vara ett rimligt alternativ. Det har dock framkommit att om träsliprarna 
börjar bli dåliga är det endast en temporär lösning att byta enstaka sliprar innan 
det är nödvändigt att byta alla. Det finns dock inget gränsvärde för hur många 
träsliprar som kan vara skadade innan ett växelbyte är nödvändigt. Egentligen är 
det inte själva träslipern som är problemet utan det är befästningens klämkraft och 
infästning som inte uppfyller de kraven enligt Banverkets föreskrifter för 
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säkerhetsbesiktning av fasta anläggningar (BVF 807.2) respektive underhålls-
besiktning av banöverbyggnad (BVF 807.30). 

En annan faktor av betydelse i sammanhanget är att om slipersbyte utförs 
måste stoppning och växelriktning utföras. Detta innebär att man rör om i 
ballastbädden vilket medför att området blir oroligare och växeln instabil. 
Efterstoppning är ett måste men görs sällan. Det har även framkommit att 
betongslipersväxlar är stabilare jämfört med träslipersväxlar.  

Ej godkända tungor är ett annat skäl som anges. Aktuella tungmått erhålls 
genom uppmätning i samband med underhålls- och säkerhetsbesiktningar. 
Tänkbara åtgärder är slipning och/eller påläggssvetsning. Dock får ej för många 
påläggssvetsningar göras. Antalet påläggssvetsningar är begränsat till 3 stycken 
innan byte av växeltungan måste göras. Anledningen är att stålet försämras vid 
varje svetstillfälle och efter fler än 3 påläggssvetsningar uppfylls inte 
materialkvaliteten i tungan. Slitna tungor och korsningar är dock enskilt inget skäl 
för byte av hela spårväxeln.  
 
4.3 Bedömning av spårväxelbyte utifrån underhålls-

kostnader 
Av inkomna enkätsvar kan konstateras att underhållskostnaderna utgör en bland 
flera bedömningsfaktorer. Kompletterande telefonintervjuer indikerar dock att det 
förekommer stora brister vad gäller ekonomisk uppföljning av underhållskost-
naderna för spårväxlar. Speciellt gäller detta på individnivå. Detta faktum 
återspeglas i den bristande samstämmigheten vad gäller budgeterade kostnader 
jämfört med verkligt utfall. Det bör därför finnas en stor potential för att förbättra 
det ekonomiska beslutsunderlaget. I samband med spårväxelunderhåll genomförs 
ett antal olika åtgärdstyper. En bättre uppföljning på individnivå och åtgärdstyp 
skulle tydliggöra dels vilka spårväxelkomponenter som är mest underhålls-
krävande dels vilka underhållskostnader dessa åtgärdstyper genererar.  

Som tidigare redovisats ligger, för de bandelar som studerats i detta projekt, 
den genomsnittliga underhållskostnaden per spårväxel och år i intervallet 
2 300-75 500 kr under åren 1994–1999. Den genomsnittliga underhållskostnaden 
per spårväxel och år ligger på 22 900 kr under samma period. Verkligt utfall för 
de aktuella spårväxlar som blivit utbytta har inte varit möjligt att analysera inom 
ramen för detta projekt. Vad som är att anse som rimlig nivå på 
underhållskostnaden för spårväxlar är utifrån detta material svårt att uttala sig om. 
Den ekonomiska livslängden är enligt BVH 106 satt till 20 år. Under antagande 
att den genomsnittliga underhållskostnaden är 22 900 kr/år innebär detta att 
ackumulerad underhållskostnad för en spårväxel under en 20 års period skulle 
vara 458 000 kr. Med tanke på att många av de utbytta spårväxlarna legat inlagda 
i spåret längre tid än 20 år kan man förmoda att ackumulerad underhållskostnad i 
vissa fall har legat på en högre nivå. Eftersom det inte förefaller vara gängse 
rutiner att göra ekonomisk uppföljning av underhållskostnaderna för spårväxlar på 
individnivå har det inte heller varit möjligt att analysera vilken kostnadsnivå det är 
frågan om när bedömning görs med hänsyn till ”höga underhållskostnader”.  
 
 
4.4 Bedömning av spårväxelbyte utifrån trafikbelastning 
En ofta återkommande bedömningsfaktor är trafikbelastningen. Kompletterande 
telefonintervjuer indikerar dock att systematisk uppföljning av trafikbelastning är 
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inte vanligt förekommande trots att trafikbelastningen anses vara starkt kopplad 
till spårväxelns tillståndsförändring. Det har dock varit svårt att få information om 
trafikbelastningen för perioden före 1991. Den totala trafikbelastning som 
spårväxeln varit utsatt för blir då svår att värdera eftersom flertalet spårväxlar har 
legat inlagda i spåret längre än 10 år. En annan aspekt är att den trafikbelastning 
som redovisas gäller för hela bandelen och bandelen i sin tur består av ett antal 
stationssträckor. Detta innebär att den aktuella spårväxeln som skall bedömas med 
hänsyn till utbyte inte nödvändigtvis har blivit utsatt för den trafikbelastning som 
enligt statistiken gäller för aktuell bandel.  

Trafikbelastning på de bandelar som studerats i detta projekt har funnits 
tillgänglig för en begränsad tidsperiod. Under antagande att den genomsnittliga 
trafikbelastningen förekommit under hela spårväxelns liggetid i spåret visar det 
sig att det inte är frågan om några anmärkningsvärda trafikbelastningar. Ett 
undantag finns däremot, bandel 17 där den antagna trafikbelastningen totalt 
uppgått till knappt 600 Mbrt. I detta fall har det under den tidsperiod för vilken 
information finns tillgänglig i huvudsak varit frågan om persontrafik. 

I statistiken är trafikbelastningen i huvudsak uppdelad i person- och godstrafik. 
Förhållandet mellan dessa trafikslag kan ge viss vägledning i analysen av 
spårväxelns tillståndsförändring vilken anses vara kopplad till hur den totala 
trafikbelastningen genereras, dvs. av tung godstrafik eller lätt persontrafik. Det 
bör även vara av intresse att kunna analysera förhållandet mellan i spårväxeln 
genomgående och avvikande tågtrafik eftersom detta sannolikt kan påverka 
spårväxelns tillståndsförändring.  
 
 
4.5 Återanvändning av spårväxlar 
Återanvändning av spårväxlar är egentligen inget kriterium för spårväxelbyte men 
frågan är om det inte bör beaktas, speciellt med tanke på det bytesbehov som 
anses föreligga.  

Återanvändning kan vara ett tänkbart kriterium för spårväxelbyte i samband 
med bangårdsombyggnad. Som framgår av tidigare redovisat material har 18 av 
31 spårväxlar som bytts på grund av bangårdsombyggnad skrotats. En anledning 
till den höga skrotningsfrekvensen kan vara att spårväxeln faktiskt är bytesmogen. 
En annan tänkbar anledning är att vetskapen om en förestående bangårdsom-
byggnad ger signaler om att prioritera ner underhållet fram till den aktuella 
bytestidpunkten. Om underhållet inte försummas kan det vara tänkbart att den 
gamla spårväxeln kan utnyttjas på annat ställe i infrastrukturen, t.ex. länsbana. I 
detta fall är det frågan om kriteriet för att byta spårväxel i samband med 
bangårdsombyggnad är att man kan återanvända den gamla spårväxeln. 
Tankesättet kan innebära att bangårdsombyggnaden kan tidigareläggas samt att 
det även kan utnyttjas för att prioritera föreslagna bangårdsombyggnader. Om det 
på två bangårdar där skälen till spårväxelbyte är likartat kan det vara lämpligast att 
börja med det ställe där man kan konstatera att den gamla spårväxeln kan 
återanvändas.  
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Figur 4.1 Schematisk bild av nedbrytningsförloppet för en spårväxel på 
stomjärnväg respektive länsbana. 

 
Antag att en spårväxel inlagd på en stomjärnväg har ett nedbrytningsförlopp 

enligt den heldragna kurvan i figur 4.1. Tidpunkten T2 representerar den tidpunkt 
då ett spårväxelbyte av olika anledningar måste ske vilket även innebär att 
spårväxeln inte kan återanvändas. Om man istället byter vid tidpunkten T1 bör det 
finnas möjlighet för fortsatt utnyttjande av spårväxeln. Om spårväxeln läggs in på 
en bandel med mindre trafik kanske det fortsatta nedbrytningsförloppet 
karaktäriseras av den streckade kurvan i figur 4.1.  

Detta angreppssätt innebär att man med endast en ny spårväxel får en 
förbättrad standard på två ”växelställen”. Tankesättet förutsätter att befintlig 
spårväxel på länsbanan är i sämre skick än den begagnade som läggs in. 
Problemet är att den begagnade spårväxel som skall läggas in på länsbanan måste 
”passa” vad gäller geometriska egenskaper. Det får i alla fall inte vara en sämre 
spårgeometriskt utformad spårväxel som läggs in på länsbanan. För att ett 
bytesförfarande enligt ovanstående skall fungera måste det finnas någon typ av 
”begagnatregister” för spårväxlar. Ett sådant register bör relativt lättvindigt kunna 
upprättas genom att utnyttja befintlig information som finns registrerad i BIS.  

Enligt de samhällsekonomiska kalkylerna som görs i samband med 
järnvägsinvesteringar räknar man med en ekonomisk livslängd på 20 år för 
spårväxlar. Om den ligger mer än 20 år bör det innebära att man förväntar sig en 
högre förhöjd underhållskostnad som inte är försvarbar ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv. Det bör betyda, enligt tankesättet om 20 år, att det inte är 
samhällsekonomiskt motiverat att ha dessa spårväxlar kvar i spåret. Trots detta 
kan man utifrån de spårväxlar som studerats i detta projekt konstatera att många 
spårväxlar har legat inlagda i spåret längre tid än 20 år.  

Om man lägger in en 20 år gammal spårväxel på länsbana kommer enligt 
ovanstående resonemang en underhållskostnad att genereras. Denna underhålls-
kostnad kommer sannolikt inte att ligga på samma nivå på länsbanan som på 
stomjärnvägen eftersom det är mindre trafikbelastning.  

Om befintlig spårväxel på länsbanan är äldre än den spårväxel på 
stomjärnvägen som skall bytas innebär det att vi får en ”yngre” (dock ej helt ny) 
spårväxel på länsbanan. Samtidigt erhålls med stor sannolikhet en spårväxel av 
högre standard rent tekniskt sett. Antag att befintlig spårväxel på länsbanan vid 
bytestillfället har en ålder av 25 år och att den begagnade spårväxel (tagen från 

T1 T2 År 

X 

100 Stomjärnväg 

Länsjärnväg 

% av livslängden 



32 VTI notat 20-2001 

stomjärnvägen) som skall läggas in på länsbanan har en ålder av 20 år. Det 
innebär att vi har ”tjänat” 5 år innan vi behöver fundera på ett byte bara på 
länsbanan. Om ”åldersskillnaden” mellan de båda spårväxlarna är större innebär 
det att fler år ”tjänats” in.  

Vilken ”åldersskillnad” som är lönsam beror på hur andrahandsvärdet på 
begagnade spårväxlar beräknas. Om spårväxeln från stomjärnvägen är 20 år 
innebär det teoretiskt att den är avskriven och bör således inte innebära någon 
kapitalkostnad för länsbanan. Inläggningskostnaden på länsbanan måste dock 
beaktas. Är spårväxeln från stomjärnvägen yngre är 20 år bör viss kapitalkostnad 
påföras länsbanan. I den totala lönsamhetsbedömningen för detta tankesätt måste 
även underhållskostnadernas förändring både på stomjärnvägen och på länsbanan 
beaktas. Underhållskostnaderna på stomjärnvägen kommer rimligtvis att bli lägre 
för en ny spårväxel jämfört med om den ”gamla” legat kvar i spåret. Samma sak 
bör även gälla för situationen på länsbanan genom att en ”yngre” men ej helt ny 
spårväxel lagts in. Totalt sett bör en lägre underhållskostnad erhållits för både 
stomjärnvägen och länsbanan.  
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5 Resultat från tidigare genomfört grupparbete 
I detta avsnitt redovisas resultatet av ett tidigare genomfört men ej publicerat 
grupparbete som genomfördes i samband med ett spårteknikmöte våren 1997 
inom dåvarande Östra Banregionen. Ett 25-tal personer fördelade på 4 arbets-
grupper deltog i detta arbete.  

Avsikten med att redovisa materialet är att det skall utgöra ett komplement till 
föreliggande studie rörande bedömningskriterier för spårväxelbyte. Det material 
som redovisas i detta avsnitt har en något annorlunda karaktär jämfört med den 
tidigare redovisade enkätundersökningen.  

De frågeställningar som arbetsgrupperna diskuterade var: 
 
Fråga A:  Vilka förhållanden är avgörande vid ställningstagandet om befintlig 

spårväxel skall underhållas även fortsättningsvis eller bytas ut 
(förnyas)? 

 
Fråga B: Vilka faktorer påverkar en växels livslängd? 
 
Fråga C: Vilka underhållsåtgärder är vanligast förekommande och på vilka 

växelkomponenter? Nämn och rangordna ca 5 st.  
 

De svar som erhölls på fråga A redovisas i tabell 5.1. Utifrån de svar som 
erhölls har en gruppering gjorts i 6 stycken huvudgrupper vilket motsvarar den 
vänstra kolumnen. I den högra kolumnen återges de svar som grupperna avgav 
och som kan hänföras till huvudgrupperna i vänstra kolumnen. Redan på denna 
övergripande nivå kan man konstatera att det finns ett flertal aspekter som anses 
viktiga att beakta. Vidare kan man konstatera att den information som är 
nödvändig för att kunna besvara de frågeställningar som återfinns i vänstra 
kolumnen måste hämtas från olika informationskällor.  
 
Tabell 5.1 Bedömningsvariabler angående fortsatt underhåll alternativt byte av 

spårväxel. 
Byte eller fortsatt underhåll Bedömningsvariabler 
* Behövs växeln Planerad ombyggnad på bangård 

Eventuell framtida ombyggnad 
Växelns strategiska läge 
Kapacitetshöjning 

* Driftsäkerhet Antal funktionsstörningar 
BAFE/SIFE/OFP 

* Ekonomi 
 

Underhållskostnad per år 
Gör kostnadskalkyl 
Kostnad i förhållande till ålder/kondition 

* Reservdelar 
 

Svårt med reservdelar t. ex S49 
Utbyteskomponent saknas 
Gammal typ, stort slitage 

* Besiktningsunderlag Antal felanmärkningar 
* Trafikbelastning 
 

Trafikeringsförhållanden t. ex. ökad sth 
Trafiksäkerhet 
Trafikintensitet, bruttoton 

 



34 VTI notat 20-2001 

I samband med fråga B som gällde ”Vilka faktorer påverkar växelns livslängd” 
bör noteras att det inte gavs någon definition på begreppet ”livslängd”. De svar 
som erhölls på fråga B redovisas i tabell 5.2. Någon rangordning av framkomna 
synpunkter har inte gjorts.  
 
Tabell 5.2 Bedömningsvariabler vad gäller ”Vilka faktorer som påverkar en 

växels livslängd”. 
* Vid inläggning Byggförutsättningar 
* Geometri Rakspår eller kurva, VXL-typ 
* Underhåll Underhållsinsatser - årliga/periodiska 
* Trafikbelastning Hastighet, Stax, Bruttoton,  

Trafikintensitet 
Ensidig körning i växel 

* Banunderbyggnad  
* Materialval  
* Ekonomi  

 
Frågeställning C gällde ”Vilka underhållsåtgärder är vanligast förekommande 

och på vilka växelkomponenter? Nämn och rangordna ca 5 stycken”. Svaren på 
fråga C redovisas i tabell 5.3. 
 
Tabell 5.3 Rangordning av vanligast förekommande underhållsåtgärder och på 

vilka växelkomponenter dessa förekommer. 
Rangordning Underhållsåtgärd på respektive växelkomponent 

1 Schimsa - moträl  
Påläggning - tunga/stödräl/korsning  
Stagjustering 

2 Slipning - tunga/stödräl/korsning  
Påläggning – korsning 
TKK 

3 Påläggning – korsning/tunga/stödräl  
Justering – moträl 
VX-riktning + makadam komplettering 

4 Justering/byte – moträl  
Stoppning – korsningsparti 
Påläggning/slipning/byte – tunganordning 

5 Åtdragning – befästningar, Spårriktning 
6 Slipning/byte – isolerskarvar  

Byte - tunga/stödräl/korsning 
 

Resultatet i tabell 5.3 visar på en viss samstämmighet vad gäller vilka 
underhållsåtgärder som utförs på vilka växelkomponenter men att det råder olika 
uppfattningar om hur vanliga underhållsåtgärderna är på respektive växel-
komponent. Detta faktum beror troligen på olikheter vad gäller faktorer som 
växeltyp, trafikbelastning, tillgängliga tekniska och ekonomiska resurser, 
strategiska bedömningar, etc.  

I tabell 5.4 har resultatet från tabell 5.3 sammanställts med avseende på 
kopplingen mellan växelkomponent och vilka underhållsåtgärder som 
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förekommer på respektive växelkomponent (dock ej rangordnade) för att 
tydliggöra bilden ytterligare. 

 
Tabell 5.4 Sammanställning av vilka underhållsåtgärder som förekommer på 

vilka växelkomponenter – dock ej rangordnade.  
Växelkomponent Underhållsåtgärd 
Korsning  Slipning, påläggning, stoppning, byte 
Tunga/ stödräl Slipning, påläggning, byte 
Moträl Justering/byte, schimsa 
Befästning Dragning 
Isolerskarvar Slipning, byte 
TKK --- 
Sliprar Skruv och mutter 
  
-- Stagjustering 
-- VX-riktning + makadamkomplettering 
 [Streckmarkeringen (--) innebär att kommentarer saknas.] 
 

Övriga synpunkter som framkom i samband med grupparbetet var att det 
förelåg ett behov av att sanera antalet spårväxlar och att minska antalet 
spårväxeltyper. Ytterligare en synpunkt som kom fram var att man inte skulle 
pruta på det planerade underhållet.  
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6 Förslag till beslutsunderlag för spårväxelbyte 
Utifrån tidigare redovisade avsnitt kan konstateras att de kriterier som utnyttjas 
för beslut om spårväxelbyte är av varierande karaktär. Även om det i grund och 
botten är samma saker som avses ger avsaknaden av en enhetlig begreppsapparat 
utrymme för olika tolkningar. Variation tycks även förekomma beträffande vilka 
informationskällor och i vilken omfattning dessa utnyttjas som underlags-
information. Detta faktum indikerar att det sannolikt finns en potential för att 
utveckla ett beslutsunderlag som kan ge en enhetligare grund för beslut om 
spårväxelbyte. Det övergripande syftet med ett beslutsunderlag är att kunna 
säkerställa att rätt åtgärder görs vid rätt tillfälle för ett optimalt utnyttjande av 
spårväxlar.  

Ett viktig steg i denna utvecklingsprocess är att klargöra vilken information ett 
beslutsunderlag förväntas generera för vilka beslut (tekniska/ekonomisk/-
strategiska) och på vilken nivå (central/regional/lokal). Detta är av intresse både 
ur ett förvaltar- och utförarperspektiv. Problemet är inte att det saknas information 
utan att det saknas en samlad helhetsbild. Vidare att den information som finns är 
spridd på flera informationssystem och att det inte sker någon systematisk 
uppföljning av förhållandena.  

För att göra en utvärdering huruvida spårväxelbyte skall göras eller ej måste 
visst informationsunderlag finnas tillgängligt, se figur 6.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6.1 Nödvä
 

Det bör redan hä
möjligt. Det är allts
befintliga register 
bakgrundsinformati
BESSY, Agresso m
spårväxel exempli
växeltyp, var i s
Bakgrundsinformation
Enskild  

Bandel 
spårväxel 

Uppföljnings- 
information 
Jämförelseanalys
ndi

r på
å in
ska
on 
. fl
fier
påre
Utvärdering
VTI notat 20-2001 

gt informationsunderlag för utvärdering. 

pekas att befintlig information skall utnyttjas så långt som 
te frågan om att ”nya” register är ett måste utan snarare att 
ll utnyttjas för samkörning och informationsutbyte. Den 
som avses finns redan i dag tillgänglig i bl.a. BIS, Ofelia, 
. Den allmänna bakgrundsinformationen kan för respektive 
as med information avseende; bandel, inläggningsår, 
t växeln är placerad (dvs. geometriska förhållanden), 
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korsningstyp, besiktningsklass, trä- eller betongsliprar, etc. Denna typ av 
information kommer inte att ändras under årens lopp och innebär därför ingen 
större insats vad gäller uppdatering. 
 

 
6.1 Förslag till uppföljningsinformation 
Behovet av uppföljningsinformation skall ses mot bakgrund av de svar som 
erhållits på fråga 1 (det huvudsakliga skälet till byte) och fråga 4 (hur 
prioriteringen gjordes). Enligt enkätsvaren och kompletterande telefonintervjuer 
har det visat sig att exempelvis trafikbelastning, underhållskostnader och 
information från besiktningsprotokoll utnyttjas som bedömningsunderlag. Det 
sker dock inte någon systematisk uppföljning av denna information trots att 
informationen finns tillgänglig.  
 
En första ansats till uppföljningsinformation redovisas i tabell 6.1. 
 
Tabell 6.1 Exempel på allmän uppföljningsinformation för enskild spårväxel. 
ÅR 1 2 3 4 N Summa 
Trafikbelastning (Mbrt/år) 8,5 9,7 8,8 9,2  36,2 
Underhållskostnad (kkr/år) 24 18 20 22  84 
Antal & typ av besiktnings-
anmärkningar /år 

      

A-fel 2   2  4 
V-fel  3 2   5 
M-fel 1  1   2 
Å-fel    2  2 
Övrigt        
Summa 3 3 3 4  13 
Komponentbyten       
Tunga   1   1 
Stödräl   1   1 
Korsning    1  1 
Summa   2 1  3 
Typ av underhålls-åtgärder 
(antal/år) 

      

Påläggssvetsning 1     1 
Växelriktning   1  2 1  4 
Slipersbyte   2    2 
Slipning   1   1 
Isolerskarvar       
Summa 2 2 3 1  8 
Antal driftstörningar (tim/år)       
(Exempel – därför endast ett fåtal år medtagna) 
 

Den typ av uppföljning som redovisas i tabell 6.1 bör göras på individnivå, dvs. 
för alla enskilda, såväl befintliga som nyinlagda spårväxlar. Problemet när det 
gäller befintliga spårväxlar i spåret är att få tag på historisk data i tillräcklig 
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omfattning. Även om den historiska informationen inte blir komplett bör det 
kunna ge en indikation om hur situationen ser ut.   

Den information som redovisas i tabell 6.1 ska ses som en första ansats och där 
det finns ett behov av att undersöka vilken typ av information som tabellen bör 
kompletteras med.  

Informationen i tabell 6.1 utgör i sin tur underlag för jämförelseanalys mellan 
olika spårväxlar. Med tanke på den höga detaljeringsgraden på informationen i 
tabell 6.1 måste informationen för en jämförelseanalys var lite mer övergripande 
för att vara hanterbar i det praktiska arbetet, exempelvis i enlighet med förslaget i 
tabell 6.2 
 
Tabell 6.2 Principförslag på informationsunderlag för jämförelseanalys.  
 Total 

ligge-tid i 
spår 
(år) 

Ack. trafik-
belastning 

 
(Mbrt) 

Ack. under-
hållskost-

nad 
(kkr) 

Ack. antal 
besiktnings-

anmärkn. 
(st) 

Ack. antal 
komponent-

byten 
(st) 

Ack. antal 
underhålls-

åtgärder 
(st) 

Ack. ant 
driftstör-
ningar 

(timmar) 

 

Växel         

1 23 250 35 13 6 15   

2 5 20 15 5 1 2   

3 12 130 22 8 8 17   

4 8 80 10 2 4 7   

         

Vikt tal         

1 0 – 5 0 – 50 0 – 15 0 – 4 0 – 3 0 – 10   

2 6 – 10 51 – 100 16 – 20 5 – 8 4 – 7 11 – 15   

3 11 – 15 101 – 150 21 – 30 9 – 12 8 – 11 16 – 20   

4 16 – 20 151 – 200 31 - 45 13 – 16 12 – 15 21 – 25   

5 > 20 > 200 > 45 > 16 > 15 >25   

         

Viktning        Utfall 

Vxl 1 5 5 4 4 2 2  3,67 

Vxl 2 1 1 1 2 1 1  1,17 

Vxl 3 3 3 3 2 3 3  2,8 

Vxl 4 2 2 1 1 2 1  1,5 

         

(Anm. Angivna värden är endast exempel och har i nuläget ingen verklighetsbakgrund) 
 

Utifrån detta mycket enkla exempel skulle alltså växel 1 bytas först och växel 3 
sedan.  

Med hjälp av den information som återfinns i tabell 6.1 och den 
jämförelseanalys som görs i enlighet med tabell 6.2 finns stora möjligheter att 
göra prognoser och därmed planera underhållet. Genom att ”fylla på” information 
i tabell 6.1 för kommande år utifrån det verkliga utfallet åren innan fås nya 
ingångsdata för att kunna analysera bytesbehovet för de kommande åren och även 
prioriteringsordningen.  

Problemet med jämförelseanalysen enligt tabell 6.2 är att definiera 
viktningstalen. I dagsläget är kunskapen om spårväxlars nedbrytningsprocess inte 
helt känd. Detta innebär svårigheter att tydliggöra vilken betydelse de olika 
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faktorerna har. Det är därför angeläget med fördjupade studier i syfte att ta fram 
relevanta viktningstal.  

Eftersom de samhällsekonomiska kalkylerna utgår från att en spårväxel bör 
bytas efter 20 år bör det vara möjligt att använda detta gränsvärde som en första 
ansats utan någon närmare utredning. Förhoppningsvis har även underhålls-
kostnaderna beaktats när detta gränsvärde har tagits fram. Därför bör det vara 
rimligt att på ett relativt lättvindigt sätt kunna ställa upp gränsvärden med 
avseende på acceptabel ackumulerad underhållskostnad. Om detta inte har gjorts 
bör det vara möjligt att plocka fram ackumulerad underhållskostnad för ett antal 
spårväxlar och genom regressionsanalys får en uppfattning om underhålls-
kostnadernas storlek för spårväxlar som funktion av liggetid i spåret.  

När det gäller ackumulerad trafikbelastning visar framkomna resultat på stora 
variationer. Trots de begränsningar (data ej tillgänglig för tiden före 1991) som 
finns vad gäller information om trafikbelastning bör det med rimliga insatser vara 
möjligt att definiera lämpliga viktningstal för trafikbelastningen.  

När det gäller att definiera lämpliga viktningstal för ackumulerat antal, 
komponentbyten, besiktningsanmärkningar och underhållsåtgärder bör besikt-
ningsprotokoll kunna utnyttjas. De underhållsåtgärder och komponentbyten som 
görs är en effekt av de besiktningsanmärkningar som uppkommer i samband med 
säkerhets- och underhållsbesiktningar. Problemet är som nämnts i tidigare avsnitt, 
att historisk information kan vara svår att få tag i eftersom det tidigare 
växelbesiktningssystemet VXL har tagits ur bruk och informationen inte överförts 
till det nuvarande besiktningssystemet BESSY. I nuläget tillgänglig information, 
bör dock kunna utnyttjas för att som en första ansats definiera lämpliga intervall 
för viktningstal och som är kopplade till hur länge spårväxeln varit inlagd i spåret.  

Ackumulerat antal driftstörningar i form av antal timmar bör kunna definieras 
mot bakgrund av Banverkets allmänna målformulering med avseende på 
driftstörningar.  

Det bör poängteras att det utfall som erhålls genom tabell 6.2 skall ses som en 
första prioriteringsordning. Inför det slutliga ställningstagande måste informa-
tionen i tabell 6.2 kompletteras med annan information, exempelvis information 
om eventuell förestående bangårdsombyggnad. Såväl förestående bangårdsom-
byggnad som möjligheten att återanvända utbytt spårväxel på annan plats är 
möjlig att definiera viktningstal för. I dessa fall måste viktningstalen definieras 
utifrån en fördjupad analys där den övergripande frågeställningen är att tydliggöra 
fördelar och/eller nackdelar med att tidigarelägga bangårdsombyggnaden och 
återanvända utbytt spårväxel på annan plats i infrastrukturen. Det är inte självklart 
att en spårväxel skall ”slitas ut” på det ställe den en gång i tiden blev inlagd.  
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7 Slutsatser, diskussion och förslag till fortsatt 
arbete 

Mot bakgrund av de inom detta projekt framkomna resultat kan följande 
noteringar göras:  

Bangårdsombyggnad eller ”tekniskt utsliten” är två huvudsakliga skäl till 
spårväxelbyte. I båda fallen gäller att bedömningskriterierna är av olika karaktär 
men en sammanvägning av flera faktorer. Med undantag för en händelse där 
spårväxeln skadats på sätt att den inte går att reparera finns inget enskilt kriterium 
för när en spårväxel måste bytas.  

Byte i samband med bangårdsombyggnad behöver nödvändigtvis inte betyda 
att spårväxeln är teknisk utsliten vilket understryks av flera spårväxlar har kunnat 
återanvändas i någon form. Orsaken till spårväxelbyte i detta samanhang kan bero 
på ändrade förutsättningar vad gäller exempelvis spårgeometriska krav vilka 
befintlig spårväxel inte kan uppfylla. När en spårväxel byts på grund av att den är 
tekniskt utsliten görs bedömningen utifrån att insatta underhållsåtgärder inte får 
avsedd effekt. Vilka parametrar som verkligen beaktas i denna övergripande 
bedömning har inte varit möjligt att tydliggöra inom ramen för detta projekt.  

För spårväxlar sker ingen systematisk uppföljning på individnivå vare sig 
utifrån ett tekniskt eller ekonomiska perspektiv. Detta i kombination med att 
existerande informationssystem tagits ur bruk och lagrad information inte 
överförts till de nyare systemen har inneburit svårigheter att analysera vad 
framkomna beslutskriterier egentligen grundar sig på. Det finns dock indikationer 
på att uppföljning av besiktningsprotokoll är mer förekommande än 
kostnadsuppföljning för underhållsinsatser.  

Teknik och ekonomi behöver integreras i större omfattning än vad som är fallet 
i dagsläget bl.a. med tanke på det stora bytesbehov som anses föreligga. Även om 
fortsatt underhåll skulle vara möjligt på en befintlig spårväxel kan det ur ett 
ekonomiskt perspektiv vara fördelaktigare med ett byte och lägga in den gamla 
spårväxeln på en mindre trafikerad bandel. Det är inte kostnadseffektivt självklart 
att en spårväxel skall ”slitas ut” på befintlig plats. Med endast en ny spårväxel får 
man två växelställen med förbättrad standard om en 30 år gammal spårväxel på en 
länsbana kan bytas mot en ”begagnad” spårväxel som legat inlagd på stomnätet i 
20 år. Angreppssättet kräver dock en fördjupad teknisk/ekonomisk analys i varje 
enskilt fall där flera faktorer måste analysera. För att detta bytesförfarande skall 
kunna genomföras med rimliga insatser krävs dels fungerande uppföljningsrutiner 
dels någon form av materialdatabas i vilken det går att finna lämpliga 
”bytesobjekt”.  

Framkomna resultat tyder på att det finns en stor potential för att förbättra det 
underlag som ligger till grund för beslut om spårväxelbyte. Ett beslutsunderlag 
som bygger på uppföljningsinformation för varje enskild spårväxel bör ge bra 
förutsättningar för jämförelseanalyser. Jämförelser kan därmed göras med 
avseende på vilka spårväxelbyten som skall prioriteras, prognostisera framtida 
bytesbehov, öka kunskapen om hur olika variabler påverkar spårväxelns 
tillståndsutveckling och därmed analysera såväl tekniska som ekonomiska 
konsekvenser av genomfört/ej genomfört spårväxelbyte.  

Incitamentet för att upprätta ett sådant beslutsunderlag är att skapa 
förutsättningar för ett effektivare utnyttjande av befintliga tekniska och 
ekonomiska resurser, minskade driftstörningar, ökad tillgänglighet för tågtrafiken, 
objektivare bedömningskriterier, för att nämna några exempel.  
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7.1 Fortsatt arbete 
Inom ramen för detta projekt har det inte varit möjligt att ge ett heltäckande svar 
på vilka bedömningskriterier som utnyttjas för beslut om spårväxelbyte. 
Framkomna resultat indikerar att det finns ytterligare frågeställningar och 
oklarheter som är angelägna att studera. Det informationsunderlag som utnyttjats 
för detta projekts genomförande kan därför ses som en plattform inför ett fortsatt 
arbete. Behovet av fortsatt arbete skall ses bl.a. mot bakgrund av att spårväxlar är 
en komplex, dyr och störningskänslig anläggningsdel. Det finns ett uppdämt 
bytesbehov vilket i kombination med begränsade ekonomiska ramar kommer att 
öka kravet på att prioriteringen av spårväxelbyten görs utifrån ett väl underbyggt 
informationsmaterial. Det är alltså frågan om att i det längre perspektivet kunna 
utnyttja spårväxlarna på ett effektivare sätt.  

Som underlag för ett fortsatt arbete redovisas nedan några projektförslag vilka 
skall ses som en fortsatt ansats till en fördjupad och långsiktig FoU-verksamhet 
rörande spårväxlar.  
 
Testa föreslaget beslutsunderlag för jämförelseanalys i verkligheten: 
Det faktum att det inte finns några enhetliga bedömningskriterier gör det 
angeläget att utveckla någon typ av hjälpverktyg för detta ändamål. Den 
föreslagna metoden för jämförelseanalys (se tabell 6.2) skall ses som en första 
ansats att skapa ett enhetligt beslutsunderlag för spårväxelbyte. För att göra den 
praktiskt användbar krävs dock en fortsatt utveckling. Ett inledanden moment kan 
därför vara att diskutera igenom metoden med ett antal presumtiva användare för 
att därigenom inhämta synpunkter vad gäller bl.a. struktur, kompletterande 
kriterier som bör beaktas, informationsinhämtning, intervall för viktningstal. 
Nästa steg kan vara att testa metoden för ett antal av de spårväxlar som studerats i 
samband med genomförd enkätundersökning. Det bör även vara lämpligt att testa 
metoden på ett antal spårväxlar som ännu ej bytts men som bedöms vara 
bytesmogna inom en snar framtid.  
 
Uppföljning av gamla besiktningsprotokoll: 
Klarade ej toleranserna, växelmaterialet uttjänt, hårt nedslitet både i stålet och 
sliprar är några exempel på bedömningskriterier som erhållits via enkät-
undersökningen. Någon djupare analys av vad dessa begrepp (av allmän karaktär) 
egentligen står för har inte varit möjlig att genomföra inom projektets ram. Det 
har dock visat sig att det inte sker någon systematisk uppföljning av 
besiktningsprotokoll. Att så inte är fallet understryks av att ovan redovisade 
bedömningskriterier är av mycket allmän karaktär. Syftet med att följa upp gamla 
besiktningsprotokoll är att öka kunskapen om bl.a. vilka felanmärkningar som 
förekommer på vilka spårväxelkomponenter. För de spårväxlar som studerats i 
detta projekt plockas information fram från gamla besiktningsprotokoll. Denna 
information analyseras bl.a. med avseende på antal och typ av 
besiktningsanmärkningar, driftstörningar, vanligast förekommande underhållsåt-
gärder på vilka spårkomponenter, etc.  
 
Spårväxelbyte utifrån ett ekonomisk perspektiv: 
Höga underhållskostnader är ett bland flera kriterier som används för beslut om 
spårväxelbyte. Vilken nivå underhållskostnaderna ligger på har det varit svårt att 
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få en uppfattning om bl.a. beroende på att det inte görs någon rutinmässig 
uppföljning av kostnadsbilden. Det finns information om växelunderhålls-
kostnader på en övergripande nivå (dvs. för alla spårväxlar på en bandel) men ej 
på individnivå. Avsaknaden av lättillgänglig information på individnivå gör det 
svårt att definiera byteskriterier utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Det bör därför 
vara angeläget med fördjupade studier för att analysera frågeställningar som 
exempelvis: 

• Hur höga underhållskostnader skall tillåtas innan byte görs?  
• När är det lönsamt med växelrevisioner på plats eller på växelrevisions-

verkstad?  
• När är det ekonomiskt fördelaktigt att byta spårväxel i förtid för att den 

skall kunna utnyttjas på annan plats i infrastrukturen?  
• Vilken andrahandsmarknad finns för begagnade spårväxlar?  
• Hur påverkas investeringskalkylen av att begagnade spårväxlar kan 

återanvändas?  
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