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Spårbyte
Under oktober – november 2015 har spårbyte utförts inom ett avsnitt av Älvsborgsbanan, ca
km 36+500 – 40+900. Spåret ligger här delvis i skärning och delvis på bank med upp till ca
1,5 á 2 m höjd. Spåret har på denna sträcka uppvisat låg standard, något som bedömts bero
på förekomst av finkorniga och delvis organiska material i bank och undergrund (”Flo
mosse”). Befintligt bankmaterial har dessutom visat sig ställa till med problem under
arbetets utförande vilket beskriv nedan.

Projekterad lösning
Som principer för hur det nya spåret (UIC60-räler och betongslipers) har följande
föreslagits:
1. Det gamla spåret avlägsnas.
2. 0,3 – 0,5 m av ballastgruset plogas bort och läggs på befintliga tryckbankar.
3. På denna terrass läggs i spårets läge en geotextil N4 samt ett geonät 40/40.
4. 0,2 makadam klass 1 (32-64) påförs och packas.
5. Det nya spåret byggs på denna bädd.
6. Makadam kompletteras.
7. Spåret justeras.
På så sätt skulle spåret höjas ca 0,2 m på sträckan ca km 38+000 – 40+450 (bro över å) och
ingen höjning på sträckan km 40+450 – 40+900 (avslut spårbyte). Makadamtjockleken blir
0,5 m på hela sträckan, se exempel på typsektion km 38+800 – 39+400.

4

Problembeskrivning
Vid spårbytesarbetet fann man att bankmaterialet delvis var löst, finkornigt och fuktigt
(sand, silt och även lera). Problemen var mest påtagliga mellan km 40+500 och 40+900
vilket var något förvånande eftersom bankhöjden där var ca 1,5 m, se geosektion Figur 2 och
3 nedan. Sträckan belastades först med hjulfordon vilket resulterade i viss spårbildning och
upptryckning av lös jord. Beroende på upptryckning av det mjuka materialet beslöts att på
en sträcka av ca 100 m (närmast Dätterstorp) skulle ytterligare urschaktning ske genom att
schaktbotten sänktes 0,3 m. På denna terrass lades geotextil och geonät och fylldes 0,3 m
krossmaterial DCH.15. Ytterligare en geotextil och ett geonät lades på denna yta innan 0,2 m
makadam påfördes. Därefter trafikerade markentreprenören ytorna endast med bandfordon
utan fortsatta problem.

Figur 2 Geoteknisk sektion 40+329, likartade förhållanden har bedömts mellan km 40+450 och
40+900.

.

Figur 3 Geoteknisk sektion km 40+900 från 1975 (de streckade linjerna är för en höjning som
planerades men troligen aldrig blev utförd).
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Sedan påbörjade spårentreprenören spårbyggnaden med hjälp av hjulfordon i form av
hjullastare etc. Det svaga bankmaterialet tålde emellertid inte denna belastning, utan djupa
hjulspår bildades och uppressning av massor skedde, främst mellan dessa hjulspår.
Vid makadamplogningen inför spårläggningen skadades på så sätt både det övre geonätet
och geotextilen, se Figur 4 -7 nedan.

Figur 4 Uppressad rygg av finkornigare jord i spårmitt med skadad geotextil och geonät

Figur 5 Bank mellan km 40+500 och 41+000
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Figur 6 Makadamplogning som medför att geotextil och geonät skadas

Figur 7 Spårläggning. Notera stolplutningen (fanns till stor del redan innan arbetet påbörjades)

7

Hur problemen åtgärdades
Där skadorna var mest påtagliga, mellan ca km 40+500 och 40+900 lyftes det nylagda
spåret bort i ca 10 st 40 m-spann varefter makadam, redan utlagd underballast samt
befintligt bankmaterial schaktades ut till 1,0 m under blivande ruk. På denna yta utlades
geotextil och geonät. Sedan utlades och packades 0,5 m underballast DCH.15 varefter ett
nytt geonät lades ut. Därefter påfylldes 0,2 m makadam och spårspannen lades åter. Ytorna
trafikerades denna gång inte av hjulfordon. Slutligen utfördes makadamkomplettering och
spårlyft.
Vid km 38+800 skedde en lokal upptryckning av torv på en ca 20 m sträcka. Orsaken var
återupprepande starter av den väghyvel som användes för att ploga bort överskottsmassorna
på sträckan km 36+500 – 38+800. Detta åtgärdades med en lokal urschaktning (ca 20 m)
av 0,3 m och återfyllning med lika underballastmaterial (grusig sand) som omgivande spår.
På resterande del av sträckan, km 36+500 – 40+500 (undantag vid km 38+800) uppstod
inga problem och utförandet skedde enligt handling med banöverbyggnad av geotextil,
geonät och 0,5 m makadam (med en höjning av ruk med ca o,2 m). För att kontrollera
terrass bärighet i detta avsnitt utfördes dessutom plattbelastningsförsök i km 39+089,
39+110 och 39+620. Se Figur 8-11. Metoden är inte helt enkel att applicera i
järnvägssammanhang, men resultatet får anses vara acceptabelt för de spänningsnivåer som
kan uppstå vid järnvägstrafik.

Figur 8 Plattbelastning på befintlig banks kontaktyta mot nypåförd ballastmakadam (på geonätets
nivå)
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Figur 9 Plattbelastning 1
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Figur 10 Plattbelastning 2
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Figur 11 Plattbelastning 3

Slutsatser
Arbetsmetodiken vid denna typ av arbeten är mycket viktig eftersom man helt kan spoliera
tidigare utfört arbete genom olämplig trafikering. Det är uppenbart att man inte med
hjulfordon kan trafikera en ”mjuk” järnvägsbank, även om man lagt på 0,3 m krossmaterial
och 0,2 m ballastmakadam. Däremot kan det fungera med larvburna maskiner, exempel
larvgående dumpers, se Figur 12 nedan. I detta fall fanns visserligen geonät som en extra
förstärkning, men eftersom förankringslängderna för geonäten var för korta på grund av
bankens geometri uteblev förstärkningseffekten i arbetsskedet. Man ska också vara
medveten om att hjultrycket från ett belastat hjul för exempelvis en hjullastare flerfaldigt
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överstiger det tryck som järnvägslasten ger, beroende på sliprarnas och ballastens
fördelningseffekt. Däremot fungerade arbetsmetodiken med hjulfordon där bankens
fyllningsmaterial uppenbarligen var fastare eller grövre, dvs väster om km 40+500.

Figur 12 Larvgående dumpers

Att mer i detalj undersöka bankar och underliggande jord för att bestämma olika
delsträckors egenskaper syns alltså viktigt. Det gäller också att ta hänsyn till att
bankuppbyggnaden och framförallt packningen kan vara annorlunda i bankens randområde
än i dess centrum. I all synnerhet verkar det viktigt att ta reda på hur det ser ut i det läge där
arbetstrafik kan komma att belasta undergrunden. Antagligen behövs sondering (CPT) och
skruvprovtagning i någorlunda täta sektioner varvid risken för ojämna frosthävningar också
får bedömas. Att redan i projekteringsskedet utföra plattbelastningsförsök på samma sätt
som man nu gjorde i byggskedet verkar också vara en bra strategi.
I detta fall hade man tur med vädret, det föll inte mycket nederbörd under arbetet, men
problem uppstod ändå. I ett generellt fall måste man även ta höjd för nederbörd. Att
föreskriva att enbart bandfordon med ett visst högsta bandtryck får användas kan vara en
möjlighet för sträckor där förhållandena inte är uppenbart är fasta. Utifrån bankens
uppbyggnad och helst också plattbelastningsförsök får man sedan bedöma till vilket djup
utskiftning ska ske.
Ett annat sätt att undvika att belasta med hjulfordon är att utföra arbetet med spårbyteståg.
Det kan därför vara motiverat att föreskriva att arbetet ska ske på sådant sätt.
Kontaktledningsstolparnas lutning kan möjligen bli ett problem på sikt och man bör vid
denna typ av arbeten mäta stolparnas lägen före och efter åtgärderna.
2016-01-25
Jenny Arvidsson

Anders Hallingberg

UHtb

IVtvä3
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