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ABSTRACT  

Purpose:  
 

The purpose of this study as a part of Trafikverkets continues improvement work is to create a 

higher society value with less delayed train traffic. This study will analyze if it’s 

technical/administrative possible to eliminate or reduce the delays which accrue when switches 

with swing nose crossing is not in control. The issue has been segmented in three sub issues: 

 

1. How does a switch with swing nose crossing work and which factors leads to a stop in 

traffic?  

2. What knowledge does train engineer have and how do they work today? 

3. Is it possible to change the current regulation without decrease the safety?  

Methodology:  

Literature study, interview and observation has been performed to see which issues switches 

has and what underlying effects that causes them. A workshop has been held with teacher and 

students in a school for train engineer. Collected data has been analyzed for compilation of the 

studies result.  

Findings:  

As the regulation is written today it creates a complete stop in traffic when a switch with swing 

nose crossing goes in control.  The studies result shows that train engineers has an 

understanding of the how switches with swing nose crossing works and therefore could it be 

possible to alter the regulation. A change in this regulation could mean less delayed train 

traffic. But also a greater risk for more collision between train and switches which could lead to 

that more switches have to be repaired. A standardized approach in how to control a switch 

could decrease this risk.  

Implications:  

The purpose of this study through the problem definition is deemed answered. The 

understanding on the train engineer awareness of switches with swing nose crossing and their 

demands has been a great significance for the development work. More interviews and 

workshops would have enhanced the scientific result.  

Recommendation:  

I advocate for a change in the regulation so that train engineer are allowed to pass a switch with swing 

nose crossing even if it’s not in control. There is also of great weight to study the back laying reasons 

for why train engineer misjudge switches position and why the switches doesn’t go in control.     

 

Keywords: Switches, Trafikverket, train engineer, maintenace, Lean and waste.  
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SAMMANFATTNING 

Syfte:  

Syfte är att som en del av Trafikverkets förbättringsarbete skapa ett högre samhällsvärde genom en 

tågtrafik som är mer tillförlitlig och med färre förseningar. För att uppnå syftet behöver det utredas om 

det är tekniskt/administrativt möjligt att eliminera eller reducera de förseningar som idag uppstår i 

spårväxlar med rörlig korsningsspets som inte är i kontroll. För att komma fram till konkreta svar på 

frågeställningen så har den delats i följande problemområden:  

1. Hur fungerar en spårväxel med EVR tekniskt och vilka faktorer leder till att det blir stopp i 

trafiken?  

2. Vilka kunskaper har lokförare inom området och hur arbetar de idag? 

3. Går det att ändra nuvarande regelverk efter lokförarnas kunskaper utan att försämra 

säkerheten? 

Metod och genomförande:  

Litteraturstudier, intervjuer och observationer har genomförts för att se hur problematiken med 

spårväxlar ser ut idag och vad som är de bakomliggande orsaker till att de inte fungerar. Sedan har en 

workshop hållits med lärare och elever från en lokförarskola. Insamlad data har sedan analyserats för 

framtagning av studiens resultat.  

Studiens resultat:  

Så som regelverket är skrivet så blir det idag totalstopp om spårväxel EVR inte går att få i kontroll. 

Studien visar samtidigt att de tillfrågade lokförarna har en förståelse kring spårväxlar EVR och att en 

ändring av regelverket skulle kunna vara möjlig. Vilket skulle kunna reducera förseningar i framtiden. 

Men det finns en risk att uppkörda spårväxlar ökar om spärrfärder tillåts i spårväxlar EVR och det 

skulle istället leda till ökade kostnader, samt förseningar. Ett standardiserat arbetssätt kring kontrollen 

av spårväxlar skulle kunna reducera denna risk.   

Implikationer: 

Studiens syfte bedöms vara uppfyllt genom att problemformuleringen besvarats. Förståelsen av 

lokförares kunskaper och krav har varit av stor vikt för utvecklingsarbetet. Fler interjuver och 

workshops med lokförare hade förstärkt det vetenskapliga värdet i studien.  

Rekommendationer:  

Förespråkar att lokförare tillåts utföra spärrfärder i spårväxlar EVR som inte är i kontroll. Det är också 

av vikt att närmare studera de bakomliggande orsaker som leder till att spårväxlar körs upp och utföra 

riktade studier mot enskilda komponenter i spårväxeln för att leta efter återkommande fel och defekter.  

 

 

 

Nyckelord: EVR och EV spårväxlar, Trafikverket, spårväxelfel, lokförare, underhåll, Lean och slöseri.  
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FÖRORD 

 

Efter en ganska hektisk vår med både toppar och dalar så har jag kommit i mål med detta 

examensarbete för högskoleingenjör på Mälardalens högskola. Studien har givit många nya 

intryck och kunskaper.  

Det har varit en stor utmaning att få ihop denna rapport då ämnet till viss del skiljer sig från det 

som jag läst under min utbildning. Samtidigt har jag ett intresse för tåg som underlättat arbetet. 

Vill verkligen tacka alla de som arbetar på Trafikverket i Solna och Eskilstuna för all den hjälp 

som ni givit mig.  

Vill speciellt tacka min handledare Ola Rydell på Trafikverket för all den hjälp som jag fått. 

Olas kunskaper och engagemang har varit av stor vikt för denna studie. Det är också på Olas 

direktiv som detta examensarbete skapades. 

Ett stort tack till min handledare på MDH Antti Salonen som var till stor hjälp för att få ihop 

denna rapport. Speciellt efter att den hade presenterats.  

Tack TCC Lokförare utbildning i Huddinge för att jag fick komma förbi och hålla en workshop 

hos er.  

 

 

Eskilstuna, april 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Svenningsson  
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Figurförteckning 

Figur 1: EVR spårväxel. (Trafikverket, 2014b). 

 

Figur 2: EVR spårväxel. (Trafikverket, 2014b). 

 

Figur 3: Forskarens olika roller i en deltagande observation (Saunders, 2009, s,. 293).                   

 

Figur 4: Visar på hur data analyserats.  

Figur 5: visar på slöseri i en process. (Liker J.K, 2009, s, 52) 

Figur 6: Risk management-process, (Paulsson U., et al, 2013)   

 

Figur 7: Spårkarta över Skavstaby, Källa: Ola Rydell 

 

Figur 8: Visar på de olika komponenterna i enkel höger spårväxel, (BVS 1523.005, 2009)  

 

Figur 9: Visar på två viktiga kontrollpunkter vid motväxelpassage av en EV spårväxel. (TDOK 2013:0631, 2014). 

 

Figur 10 och 16: Visar på ett flödesschema för spärrfärd i en EV respektive DKV spårväxel 

 

Figur 11: Tungornas och den rörliga korsningsspetsen läge i EVR spårväxel när de är i  

ett normal- respektive sidoläge, samt riktning för med respektive motväxel. (TDOK 2013:0631, 2014). 

 

Figur 12: Visar på hur den rörliga korsningsspetsen ska kontrolleras. (TDOK 2013:0631, 2014). 

 

Figur 13: Visar på ett flödesschema i en EVR spårväxel vid passage av spårväxel som inte är i kontroll 

 

Figur 14: Visar på andelen i procent uppkörda spårväxlar. (Tabell 2) 

Figur 15: Visar på i vilken frekvensen fel och merförseningar uppstår under ett år. (Trafikverket, 2016b). 

 

Bilder 
 

Bild 1: Visar en enkel dubbelkorsnings spårväxel vars högsta tillåtna  

hastighet är 80km/h, plats Citytunneln Stockholm (Johan Svenningsson)  

Bild 2: Skyltningen för en EVR spårväxel, (TDOK 2013:0631, 2014). 

Bild 3 och 4: Visar på en DKV spårväxel, plats Tomteboda Stockholm (Johan Svenningsson) 

 

 

Tabellförteckning  

Tabell 1: Utförda intervjuer  

Tabell 2: Visar på antalet uppkörda spårväxlar                                                                                                                               

och i vilken andel de olika tågoperatörerna har. (Rydell O) 

 

Tabell 3: Visar på antalet uppkörda växlar och i vilken andel de olika tågoperatörerna har. (Rydell O) 

 

Tabell 4: Förseningar som beror på bananläggningar under 2015. (Trafikverket, 2016b).   

 

Tabell 5: Spårväxel förseningar okt 2014. (Trafikverket, 2014a).      

 

Tabell 6: Spårväxel förseningar okt 2015. (Trafikverket, 2015a).   

    
Tabell 7: Resultat från FMEA.  
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FÖRKORTNINGAR 

ATC  Automatic Train Control  

DKV  Dubbel Korsningsväxel 

EV  Enkel spårväxel med fast korsningspets 

EVR   Enkel spårväxel med rörlig korsningspets 

IDT  Akademin för Innovation, Design och Teknik 

IV  Investering 

Mdh  Mälardalens högskola 

TRV   Trafikverket 

TL  Trafikledningen 

UH  Underhåll  
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INLEDNING 

I följande avsnitt presenteras bakgrund och problemformulering till forskningsområdet och 

anledningen till varför det är av intresse att studera. Därefter presenteras syftet med studien och 

dess avgränsningar.   

1.1. Bakgrund 

I dagens samhälle fokuseras allt mer på hållbarhet, effektivisering och utnyttjande av färdmedel 

som släpper ut minimalt med växthusgaser. Tågtrafiken i Sverige är till stor del elektrifierad 

vilket bidrar till låga utsläpp (Gröndahl T, 2012). Under de senare åren har det varit en positiv 

trend med både ökning av antalet resenärer och transporterat gods (Åhren T, et al, 2009). 

Dessvärre har tågtrafiken problem med förseningar och vars följd blir en osäkerhet bland 

resenärer och godsföretag. Osäkerheten leder till att resenärer i många fall väljer bilen framför 

tåget som färdmedel, vilket medför ökade utsläpp. Under 2012 gjorde SvD tillsammans med 

Sifo en undersökning som visade på att 30 procent av de tillfrågade någon gång hade valt bilen 

framför tåget beroende på osäkerheten kring om tåget skulle komma fram i tid eller inte 

(Förseningar SVD/Sifo, 2016). 

Tågförseningarna skapar också svårigheter i planeringen för företag vid transporter av deras 

produkter och råmaterial (Gröndahl T, 2012). Osäkerheten kring om produkter eller råmaterial 

kommer fram i tid tenderar till att många väljer lastbil framför godståg. Detta då flexibilitet i 

transporter av produkter och råmaterial enligt (Jonsson, 2008) skapar ett stort värde för såväl 

kund som producent. Samtidigt kostar tågförseningarna för de drabbade företagen årligen 

miljonbelopp (Tågförseningar kostar pengar, 2016). Det finns en rad orsaker till att tåg blir 

sena och en av dem är spårväxlar. Trafikverket arbetar fortgående med att hitta lösningar på 

problematiken med försenad tågtrafik. Som ett led i detta arbete togs detta examensarbete fram. 

I Sverige finns det idag mellan tolv till tretton tusen spårväxlar (Svedberg F, 2015). Det finns 

många olika växeltyper och med skiftande kvalitet. Funktionaliteten som alla spårväxlar har 

gemensamt är att ge tåg möjlighet att byta spår, skulle det inte finnas spårväxlar så hade 

tågtrafiken varit synnerligen begränsad. Under 2014 stod spårväxlar för 3953 försenings 

timmar och det var ungefär 11 procent av de sammanlagda timmar förseningar som orsakades 

av järnvägsanläggningarna (Årsrapport järnväg 2014).  En kategori av alla sorters spårväxlar är 

de med rörlig korsningsspets och som betecknas EVR. 

Till skillnad från en vanlig spårväxel EV som har fast korsningsspets, så har spårväxel EVR 

rörlig korsningsspets. Vars syfte är att det leder till mindre slitage, högre axellaster och högre 

hastigheter vilket medför ett stort värde för tågtrafiken. På nästa sida visar figur 1 och 2 hur en 

EVR och EV spårväxel ser ut från ovan och i vilka lägen som de kan passeras.  
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Figur 1: EVR spårväxel. (Trafikverket, 2014b). Figur 2: EV. (Trafikverket, 2014b). 

 

1.2. Problemformulering 

Idag finns andra kontrollrutiner för EVR spårväxlar än med EV. Om lokföraren bedömer att en 

EV spårväxel som inte är i kontroll farbar så får den passeras i en låg hastighet, medans en 

EVR spårväxel inte får passeras. För att ett tåg ska kunna passera en EVR spårväxel som inte är 

i kontroll måste den enligt (Trafikverket, 2014b, s, 5) först kontrollers av särskilt utbildad 

personal. Det utförda arbetet måste sedan kontrolleras av en säkerhetskontrollant innan trafiken 

släpps på igen (Drifttekniker). Innan reparatören kommit ut till plats och åtgärdat ett fel kan de 

i extrema fall ta flera timmar (Årsrapport järnväg 2014). Ett par timmars försening har inte lika 

stor påverkan för ett godståg ute på landsbygden, som för ett pendeltåg i Stockholmstrafiken 

där förseningar snabbt får stora följder.  

Att en lokförare inte får passera en EVR spårväxel om den inte är i kontroll kan bara i sig vara 

problematiskt. När sedan fler och fler installeras i det svenska järnvägsnätet förstärker detta.  

Samtidigt finns det också en problematik när det gäller en lokförares säkerhet när det kommer 

till vistelse utanför tåget i ett spårområde som Skavstaby där trafikeringen är väldigt tätt och 

där tågen håller en hög hastighet. Skavstaby består av fyra stycken spår där ett koppel av 

spårväxlar finns för att leda tågen rätt. Av dessa spårväxlar är 8 stycken av sorten EVR. Tack 

vare den täta trafikeringen och att lokföraren måste invänta felavhjälpningen gör Skavstaby 

väldigt sårbar (Drifttekniker).   
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1.3. Syfte och frågeställningar 

Utifrån bakgrunden och problemformulering kan de urskönjas att den regel som säger att 

lokförare inte får åka förbi en EVR spårväxel som inte är i kontroll skapar ineffektivitet, samt 

en ogynnsam osäkerhet i det svenska järnvägsnätet. Förbättrad tillförlitlighet och färre 

förseningar är inte bara en nödvändighet utan det kommer också skapa ett större värde för det 

svenska samhället.  

Syfte är att som en del av TRV förbättringsarbete skapa ett högre samhällsvärde genom en 

tågtrafik som blir mer tillförlitlig och med färre förseningar. För att uppnå syfte med denna 

rapport så behöver det utredas om de är tekniskt/administrativt möjligt att eliminera eller 

reducera de förseningar som idag uppstår i spårväxlar med rörlig korsningspets. För att kunna 

fram till konkreta svar på frågeställningen så har den delats i följande problemområden:  

1. Hur fungerar en spårväxel EVR tekniskt, vilka faktorer leder till att de inte är i 

kontroll och vilka följder får det för trafiken? 

 

2. Vilka kunskaper har lokförare inom området och hur arbetar det idag? 

 

3. Går de att ändra det nuvarande regelverket efter lokförarnas kunskaper utan att 

försämra säkerheten i tågtrafiken? 

 

1.4. Avgränsningar  

Examensarbetets tidsbegränsning är på 20 veckor med studietakt på halvfart, detta medför att 

avgränsningar tagits fram. Till och börja har bara en workshop hållits med de som utbildar 

lokförare, det finns flera utbildningsplatser och hade det funnits mer tid/flera personer i 

projektet så hade tiden funnits till för fler workshops.  

Då en EVR spårväxel är tämligen tekniskt komplicerad kommer målet med att studera den 

tekniskt vara för att se samband mellan olika spårväxelsorter, då detta examensarbete inte 

fokuserar på att ta fram en ny lösning som löser tekniska problem.  

För att kunna förstå vilka risker lokförare kan utsättas för kommer fokus vara på Skavstaby 

som är delningen mellan tåglinjerna från Stockholm mot Märsta och Arlanda där flera av 

spårväxlarna är av sorten EVR. Eftersom att Skavstaby är hårt trafikerad och hastigheten är 

väldigt hög så kan inte platsbesök genomföras med full säkerhet eller utan trafikavstängning.  
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2. ANSATS OCH METOD 

 

I följande avsnitt presenteras de metoder som används i studien. Inledningsvis beskrivs 

forskningssyfte, forskningsansats och som åtföljs av metodval och forskningsstrategi. Därefter 

redovisas hur datainsamling genomförts. Avslutningsvis presenteras studiens tillvägagångssätt. 

2.1. Forskningssyfte 

För att uppnå ett forskingsyfte existerar det en rad olika forskningsmetoder och vid närmare 

studier av vetenskapliga artiklar så skiljer sig valet av forskningsmetoder kraftig. Detta menar 

Carlsson et al. (1990) är något naturligt då olika forskningsområden kräver varierande 

forskningsmetoder. Enligt Saunders et al. (2009) så kan forskningsmetoder vara explorativ, 

deskriptiv eller explanativ. Valet av metod är inte fast utan är tämligen flytande och kan ändras 

under arbetets gång.  Det som menas med en explorativ studie är att undersöka vad de är som 

sker, skapa en förståelse kring problematiken och åstadkomma nytt vetanden.                                                                 

 

En explorativ studie hjälper att ta fram forskningssyfte, insamlingsmetodik och valet av ämnes 

område. Detta genom litteraturstudier, intervjuer av specialiserade personer inom valt område 

och workshops. Enligt Saunders et al. (2009) är denna metods styrka att den åstadkommer 

flexibilitet. Flexibilitet skapar värde för den person som utför forskningen. En deskriptiv 

forskningsstudie redogör vad problemet är och hur det uppkommit. Ett av målen med metoden 

är att den kan användas i ett förbyggande syfte inför en explorativ studie och enligt Ejvegård 

(2003, s.32) används metoden ”ofta vid frågeställningar av mycket allmän art”. Saunders et al 

(2009) menar på att en explanativ forskningsmetod går ut på att studera de problem och 

samband som finns mellan variabler. 

 

Forskningssyftet med denna studie var att utreda om de är tekniskt/administrativt möjligt att 

eliminera eller reducera de förseningar som idag uppstår i spårväxlar med rörlig korsningspets. 

I och med att problemformulering från TRV redan från början var tämligen väl definierad föll 

valet av forskningsmetod på en explorativ karaktär då en deskriptiv studie bedömdes 

överflödig. Observationer, intervjuer och workshop bedömdes tillsammans med 

litteraturstudier ge en kvalitativ grund för att få fram tillräckligt med fakta. Genom studierna 

togs en bild fram på hur de en EVR spårväxel fungerar, hur regelverket skapat den situation 

som existerar idag och hur en förändring i regelverket kan förbättra denna situation. 

2.2. Forskningsansats 

De finns idag en mängd olika definitioner på vilken forskningsansats som forskaren kan välja 

(Depoy och Gitlin, 1999). Två av dessa är deduktiv och induktiv som Saunders et al. (2009) 

beskriver. Enkelt beskrivet så testar deduktiv en accepterad teori medan induktiv skapar en ny. 

En deduktiv ansats utgår från en accepterad teori och den identifieras genom en litteraturstudie 

av tidigare arbete inom området. Den framtagna teorin beprövas sedan via olika tester (Depoy 

och Gitlin, 1999; Saunders, 2009). Med en induktiv ansats så vill forskaren förstå vad det är 

som händer och på så viss få en bättre förståelse av problemet, för att sedan ta fram en ny teori. 

Fördelen med en induktiv ansats är att den enligt Saunders (2009, s.127) ”har en mer flexibel 

struktur vilken tillåter förändringar i forskningen under dess progress” och att den enligt Depoy 
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och Gitlin (1999, s. 19) tillåter att ”alternativa slutsatser kan dras med utgångspunkt från data”. 

Det som är fördelen med en deduktiv forskningsansats är att den medför mindre risker än med 

en induktiv när flera objekt analyseras. Enligt båda författarna så kan man i slutskedet komma 

fram till samma slutsats och att kombinera de båda ansatserna fungerar bra. Saunders et 

al(2009) menar på att de till och med kan vara fördelaktigt att kombinera de på 

forskningsansatserna.  

 

Upplägget på forskningsansats under examensarbete har varit mot en induktiv ansats då ide på 

slutkoncept inte fanns från början i examensarbetet, för att sedan i slutet närma sig en deduktiv. 

För att få klarhet i problematiken kring en EVR spårväxel så gjordes en datainsamling för att få 

fram empiri. Den empiriska studien prövades sedan mot en litteratur studie. Litteraturstudien 

gjordes sedan mot befintliga teorier inom Lean (fem varför och 5 S). 

 

2.3. Metodval 

Enligt (Saunders et al., 2009) finns de generellt två metoder att tillgå under datainsamlingen 

och dess analys. De två metoder som redogörs är den kvalitativa och kvantitativa. Enkelt 

förklarat så kan den kvalitativa dataanalysen liknas vid ett pussel. Bitarna representerar data 

och forskarens förståelse av en dess betydelse (Saunders et al, 2009). Kvalitativ data är all den 

icke numeriska data eller data som inte blivit kvantitativ och den kan insamlas med hjälp av 

intervjuer och bilder.  

 

Fördelen med kvalitativ forskning enligt Ely (1993, s. 118) är den tillåter forskaren vara kreativ 

och utforska nya idéer och att den enligt Saunders et al (2009, s.480) innehåller både deduktiv 

och induktiv forskningsansats. Kvantitativ data däremot är tvärtemot den kvalitativa av 

numerisk art och kan sammanställas i grafer och tabeller för att sedan analyseras. Båda metoder 

har sina fördelar och nackdelar, ingen av dem är bättre än den andra och de går att kombinera 

dem båda (Saunders, 2009).  

 

En övervägande kvalitativ metod har hållits i denna studie, en viss del kvantitativa har också 

tillämpats. Kvantitativ data har tagits fram för styrka de problem som finns med spårväxlar 

idag. Till och börja med de förseningar som orsakats av järnvägsanläggningar (förseningar som 

orsakats av tågfel och dylikt har inte varit av intresse) och tidigare examensarbeten om 

spårväxlar har analyserats. Kvalitativa data har tagits fram via intervjuer, observationer och 

workshop.  

 

Detta gav en övergripande bild på hur lokförare arbetar kring spårväxlar, processen av när en 

EVR spårväxel repareras och vilka faror som finns i vistelse av spår kring Skavstaby, samt av 

hög trafikerade järnvägssträckor. Den kvalitativa och en kompletterade kvantitativ data gav 

viktiga kunskaper som sedan lede fram till konceptförslag och den slutgiltiga analysen. 
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2.4. Forskningsstrategi 

Betydelsen av forskningsstrategier är inte bara viktigt utan också en nödvändighet för att lyckas 

få fram ett välgrundat resultat. Enligt Depoy och Gitlin (1999, s.16) finns de inte bara en 

vetenskaplig metod utan det finns ett flertal som hjälper till att skapa en förståelse i den 

komplexitet som finns. I en forskningsstrategi behöver det bestämmas vilket val av 

informationstekniker som ska användas, vad och vilka personer som ska ingå, under hur pass 

lång tid undersökningen ska äga rum och dess omfattning (Patel och Davidsson, 2011). Detta 

tillsammans med de kunskapers som den person som utför forskning har med sig och de 

resurser som finns tillgängligt (Saunders et al. 2009). De vanligare strategier som finns att tillgå 

i en studie är experiment, survey- undersökning, fallstudie, verklighetsförankrad teori och 

etnografi (Saunders et al. 2009).  

 

Experiment är en vetenskaplig undersökningsmetod där variablers samband och påverkande 

faktorer studeras. Ett enklare experiment studeras sambandet mellan två variabler, medan i ett 

mer avancerat experiment så kan flera oberoende variabler studeras. Experiment tendera att 

användas i explorativ och explanativ forskningsmetoder för att svara på frågor som hur och 

varför (Saunders et al. 2009). 

 

Survey- undersökning associeras normalt med en deduktiv forskningsansats. Det som gör den 

användbar är att den med hjälp av frågeformulär kan insamla en stor andel kvantitativ data från 

en specifik målgrupp. Det som är problematiskt med frågeformulär är de finns begräsningar på 

antalet frågor som skulle kunna ställas (Saunders et al. 2009).  

 

Fallstudie är enligt Depoy och Gitlin (1999, s.192) ”en detaljerad djupbeskrivning av en 

enskild enhet, individ eller händelse”. Ett av de huvud syften med en fallstudie är att förminska 

en större studie till en mer avgränsad och specifik. Genom en datasamling där observationer, 

intervjuer, workshops och litteratur studie ingår kan en fallstudie ge både kvalitativa och 

kvantitativa data till undersökaren (Saunders et al. 2009). Fördelen med en fallstudie enligt 

Ejvegård (2003) är att de går att skjuta upp problemformuleringen, arbetar nära analysobjektet 

och kan vanligtvis vara mer idégivande än den statistiska metoden. Nackdelen är att ensamma 

fall har svårigheter att spegla verkligheten. En fallstudie är lämplig att använda vid intresse att 

studera ett fenomen och gå in på djupet, samt för stöd och utveckling av teori (Ejvegård, 2003). 

 

Den forskningsstrategi som bedömdes som mest lämpad utifrån de försättningar som fanns var 

fallstudier. Detta då tiden var begränsad och problemet omfattade EVR spårväxlar i hela landet. 

Fallstudien ägde rum på Trafikverket och med begränsningen Skavstaby, i fallstudien har de 

ingått en rad interjuver har gjorts tillsammans med analys av statistik och litteraturstudie. De 

utfördes en kompletterande fallstudie på hur lokförares förståelse kring spårväxelproblematiken 

och i den genomfördes en workshop och en observation av spårväxlar i bangården omkring 

Tomteboda.  
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2.5. Datainsamling 

2.5.1. Primär och sekundär data 

De data som samlas in under en datainsamling kan båda vara av primär och sekundär karaktär.  

Enkelt beskrivet är primärdata är det som har samlats in direkt av utredaren själv och där inte 

sekundära källor använts (Saunders et al. 2009). Detta skulle kunna ske via intervjuer, 

observationer, workshops och enkäter Primära och sekundära data. (2016). Sekundär data är 

den information som förekommit innan undersökningen gjorts. Det skulle kunna vara allt från 

tidskrifter, observationer, kurslitteratur, redovisningar etc.  

 

Sekundära data som väljs beror på vilket syfte utredaren har. Fördelar med sekundär data  

är att den i vissa fall behöver mindre resurser att tillhandhålla, tar mindre tid att införskaffa och 

håller högre kvalitet än en primär data som framtagits på alltför knapp tid. Tillgänglig data kan 

vara tillräckligt för en vetenskaplig slutsats (Carlsson, 1990). Nackdelar är den fakta som 

samlats in inte alltid bidrar till något konkret i rapporten, kan vara svårt att hitta konkreta texter 

och de blir komplicerat att kontrollera fakta. För att komma fram till optimal empiri som leder 

till konkreta förbättringsförslag anser Saunders et al. (2009) behöver både primär och sekundär 

data användas.  

 

Under studiens gång har både primär och sekundär data används. Under början av studien så 

var det fokus på inhämtning av primär data för att skapa en förståelse kring problematiken i 

spårväxlar med hjälp av intervjuer. Primära data kompletterades av litteraturstudier och  

analys av statistik från TRV. Nästa steg var att skapa en förståelse om hur en lokförare arbetar  

när det blir stopp i en EV spårväxel respektive EVR spårväxel. Stor del av inhämtad data är av  

primär art som har samlats in via en workshop med TCC lokförare utbildning i Huddinge och  

intervjuer. Den empiriska studien prövades sedan mot en litteratur studie. Litteraturstudien  

gjordes sedan emot befintliga teorier inom Lean (fem varför och 5 S). 

 

 

2.5.2. Tekniker för datainsamling 

 

Till utredarens hjälp att införskaffa tillräckligt med kvalitativ data i dess studie så finns de 

mängd olika datainsamlingstekniker. Valet av teknik beror på vilket syfte som existerar med 

undersökningen från utredaren. I en fallstudie så anser (Saunders et al, 2009, s. 146) att skulle 

kunna inkludera litteraturstudier, observationer och intervjuer. Något som inte nämnts som 

teknik för datainsamling är workshop som enligt (Soinen et al., 2005) som är ett bra 

tillvägagångssätt för en produktiv forskning. 
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Litteraturstudie 

Ett av huvudskälen till att studera och analyser litteratur är att det hjälper till att förfina och 

genererar nya syften med undersökningen. Det ger också en tyngd till undersökning och skapar 

en grundläggande förståelse kring det studerade ämnet(Saunders et al, 2009). Något som är av 

stort betydelse är att kritiskt granska den litteratur som undersöks, detta för att skapa en 

helhetsbild kring syftet med rapporten. Den litteratur som är av intresse att studerar är 

vetenskapliga artiklar, rapporter, kurslitteratur och böcker (Saunders et al., 2009). 

 

Till och börja med har det arbete inom ämnet som redan gjorts på TRV studerats och 

analyserats. Studiematerial från tidigare kurser inom Sex Sigma och Lean metodik har 

studerats. Böcker om vetenskapliga metoder från Mälardalens Högskolas skolbibliotek har 

använts som stöd i rapportskrivning och under studiens gång av examensarbetet. De 

vetenskapliga artiklar som inhämtas kommer i stort utsträckning via sökmotorn Google 

Schoolor, samt Emerald Insight. De vanligaste sökorden som användes i denna studie var Lean 

och 5s, railway (järnväg) och switches (spårväxlar).  

Observation 

En teknik inom datainsamlingen som används för att få en djupsinnigare förståelse kring de 

områden som studeras i studiens syfte är observationer. Under en kvalitativ forskning 

genomförs observation i naturliga miljön eller på fält, skulle kunna vara både av den passiva- 

och deltagande karaktär. En passiv observation passar bra till att studera interaktioner mellan 

individer där forskaren istället kan föra anteckningar eller bara studerar. Under en deltagande 

observation är forskaren till skillnad från den passiva observationen aktivt deltagande för att 

lära sig de som sker kring forskningssyftet (Depoy, 1999). Enligt Saunders et al. (2009) finns 

fyra stycken roller som en forskare kan anta i en deltagande observationer som vissa i figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Forskarens olika roller  under en deltagande observation (Saunders, 2009, s,. 293). 
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Den första är rollen som endast deltagare där forskaren vill bli en del av gruppen som 

analyseras. Forskarens identitet och syfte är dolt för gruppen för att dess beteendemönster inte 

ska förändras med vetskapen om att de observeras. Roll nummer två är när forskaren endast 

observerar en grupp. Även i denna roll döljs syfte av observation för gruppen. Passar bra till att 

studera beteendemönster av konsumenter i stormarknad enligt Saunders et al. 2009). Under den 

tredje rollen är gruppen medvetna om att de observeras och i vilket syfte, forskaren medverkar 

inte aktivt i gruppen utan är bara med som åskådare.  

Fjärde och sista rollen är gruppen medvetna om varför de undersöks och forskaren är aktiv 

gruppen både som medlem och som observatör. Det som avgör forskarens roll är dess syfte 

med observationen, tidsåtgång, hur pass väll lämpade de känner sig att delta, godkännande från 

organisationen/gruppen och etik.  

Observationer har används som en kompletterande del under insamlingen av primär data för att 

skapa en helhetsbild av studiens problematik och under senare del styrka resultatet på studien. 

Den roll som använts är när gruppen är medvetna om att de analyseras och där observatören är 

en aktiv del i gruppen. Fokuset på observationerna har varit emot svårigheterna som finns att 

bedöma en spårväxels tillstånd när den inte är i kontroll. Har gjorts en observation av 

bangården i Tomteboda för att få en förståelse kring vilka risker de finns för en lokförare att 

felbedöma en spårväxel.  

 

Intervjuer.  

En intervju är en verbal kommunikation mellan ett mindre antal individer, denna 

kommunikation kan ske både direkt och via telefon (Depoy et al.1999). Enligt (Saunders et al, 

2009) är intervjuandet en planerad konversation mellan två eller flera individer och är en bra 

datainsamlings metod för att samla in data som både är hållbar och relevant. En intervju kan 

också ske elektroniskt via email.  

De finns ett flertal standardiserade intervjumetoder att följa, två av dessa är strukturerad och 

ostrukturerade interjuver (Depoy et al. 1999) och (Saunders et al, 2009). Saunders et al (2009) 

nämner ytterligare en metod och det är den semi-strukturerade intervjumetoden. Utifrån det 

som Ejvegård (2003) beskriver så kan intervjuer ta tid både på det empiriska och 

bearbetningsplanet. Urvalet av de individer som väljs för intervju och att komma väll förbered 

till intervjun är av betydelse för att spara tid.  

I en strukturerad intervju är frågorna som ställs redan i förväg standardiserad och placerade i 

förutbestämd ordningsföljd. Intervjuaren är ute en totalkontroll där svaren på de frågor som 

ställs ofta är slutna och där svarsvalet är av ja eller nej karaktär (Depoy et al. 1999) och 

(Saunders et al, 2009).           

Semi-strukturerade intervjuer är till skillnad från den strukturerade mindre standardiserad och 

det finns utrymme för förändringar under intervjuns gång. Forskaren kan känna av under 

intervjuns gång i vilken ordning de ska ställa frågorna (Saunders et al, 2009).  
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Ostrukturerade intervjuer är i stort informella och där målet är att få en övergripande bild av 

studieområde och bakomliggande orsaker till ett problem. Enligt Depoy et al (1999) används 

den intervjumetod främst vid kvalitativ forskning, men även vid den kvalitativa i ett förstudie 

syfte.   

Under studiens gång har både semi-strukturerade och ostrukturerade intervjumetoder använts. 

Till en början har övervägande ostrukturerade intervjuer hållits med primära intressenter inom 

valt ämnesområde. För att sedan i slutskedet blivit mer av semi-strukturerade art för att 

specialisera den empiriska studien mot hur lokförare arbetar kring problematiken kring 

spårväxlar.  

Med avseende på att få en förståelse kring problematiken i denna studie har flera intervjuer 

med individer på trafikverket hållits. Intervjuerna har varit till en stor del inom insamlandet av 

primärdata. Det har både varit fysiska möten, telefonintervjuer och email konversationer. 

Tabell 1 visar på antal och vilken form av intervju som hölls. Den workshop som hölls är inte 

inräknad i tabellen.  

 

Respondent  Semi-strukturerade  Ostrukturerad  

  intervju intervju 

Investering TRV 2 14 

Underhåll TRV 1 3 

Trafikledning TRV 1   

Underhålls entreprenör 1 1 

lokförare utbildare   2 

Tabell 1: Utförda intervjuer  

 

Workshops 

Workshops är ett datainsamlings verktyg som ger forskaren möjligheter till att skapa en 

förståelse kring studiens syfte för de deltagande, forma nya visioner och koncept (Soini et al., 

2005). Den hjälper till att förmedla de bakomliggande behov som slutanvändaren har på en 

produkt (Hultcrantz et al. 2002). En tidig förståelse kring slutanvändares behov skapar 

möjligheter till utvecklaren att skapa ett större kundvärde.  En Workshops är speciellt lämpad i 

projekt där det finns en mängd olika intressenter inblandade (Soini et al., 2005). 

Under den empiriska studien har en workshops hållits med lärare och elever på en av 

utbildningsplatserna för lokförare. Lokförares behov och syn på problematiken kring 

spårväxlar är av stor betydelse för forskningssyftet. Valet av att ett deltagande med både lärare 

och elever var för att få fram deras förståelse kring hanteringen av en spårväxel som inte är i 

kontroll. De empiriska data som uppkom ur workshopen gav en tydligare bild på hur en 

lokförare arbetar kring problematiken med spårväxlar.   
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Intressentanalys  

Intressenter är de parter som under studien direkt eller indirekt påverkan av det empiriska 

resultat, men som inte är en del av projektgruppen (Eklund, 2011). Intressenter delas upp i 

kärn-, primär- och sekundärintressenter. Kärnintressenter har en beslutande och drivande roll i 

och kan vara projektledare(Intressentanalys, 2016). Primärintressenter är den grupp som 

påverkas mest av projektets empiriska resultat och sekundärintressenter påverkas indirekt av 

resultatet (Intressenter, 2016). För att studien ska uppnå ett framgångsrikt resultat kan det vara 

av stor betydelse att få intressenterna att stödja syfte med studien genom att identifiera deras 

intresse av projekt och planera deras medverkan noggrant (Eklund, 2011). 

En intressentanalys utfördes genom litteraturstudier och intervjuer. De primärintressenter som 

upptäcktes i analysen rangordnades i vilken ordningsföljd som de skulle kontaktas. 

Processkartläggning 

Under studiens kartläggning av objekts flöden är det få verktyg som är tillför så mycket till 

forskaren som en processkartläggning. Görs processkartläggning tydlig och ordentlig från 

början är möjligheten till att brister i processen upptäckts tidigt under studien (Martin J.W., 

2007). Det är därför av stor betydelse med stort fokus på problemformuleringen och objektet i 

flödet. Flödesschema är ett verktyg som visar en ögonblicksbild för flöden av information, 

kunder, produkter under de olika stegen som finns i en process (Krajewski L.J et al, 2010). 

Under inledningsfasen av studien användes verktyget flödesschema för att analysera hur de 

olika kontroller rutiner för EV och EVR spårväxlar påverkar processen för passage av en 

spårväxel som inte är i kontroll.  

2.6. Trovärdighet 

2.6.1. Validitet  

För att mätinstrument ska kunna lämna ifrån sig korrekt data så behöver de inte bara vara 

reliabelt, utan också valida. Är de kritiska sambanden mellan begrep och utförd mätning 

(Depoy et al, 1999). För att data ska vara valid behöver mätinstrumenten som används i studien 

vara reliabelt. Är det låg reliabilitet på mätinstrumentet så blir följden att validiteten blir låg. 

De är möjligt med att erhålla hög reliabilitet, men likväl sakna tillräcklig validitet (Ejvegård, 

2003). Saunders et al. (2009) menar på att det existera hot som forskaren måste beakta, är valet 

av studiens tidpunkt vid fel läge kan det leda till felaktig data, om de som deltar i studien har 

negativ syn på den och ifall deltagarna hoppar av under studiens gång påverkar också insamlad 

data.  

 

Genom en processkartläggning har data inhämtas ifrån TRV, TL och andra primärintressenter i 

den svenska järnvägen. Studien har varit tidsbegränsad och gjorts på egen hand, tillsammans 

med inre och yttre påverkan vid mättillfällena finns det en risk att data som insamlats inte är 

valid. Strukturerade förberedelser inför varje datainsamlings tillfälle och kritisk granskning av 

det insamlande data är tillvägagångssätt som kan öka validiteten på studien.  
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2.6.2.  Objektivitet 

För att inte studiens objektivitet ska påverkas behöver forskaren under hela studien gång arbeta 

aktivt för inte påverkas av dess subjektivitet (Ely, 1993). Saunders et al. (2009) menar på att 

om data inte insamlats på objektivt tillvägagångssätt så försvåras möjligheten till att analysera 

det korrekt. Det är därför av stor vikt att kritiska granska de datainsamlingsmetodiker och dess 

resultat för att uppnå objektivitet. En undersökning som i Sverige visade på att rökning och 

snusning inte är farligt, undersökning finansierades av tobaksindustrin. Med detta ville 

(Ejvegård, 2003) vissa på att vikten av att som forskare att alltid kritiskt granska de källor som 

används.  

 

TRV som uppdragsgivare till denna studie gör att var av extra betydelse med ett objektivt 

tankesätt. Detta då TRV är en tämligen ny myndighet som är en i hopslagning mellan 

Vägverket och Banverket där de finns olika arbetskulturer, samtidigt har TRV en stor betydelse 

av underhållet och nybyggande av den svenska infrastrukturen. Ett liknande förhållningsätt har 

därför hållits under hela studien gentemot både kärn- och primärintressenter.  

 

 

2.7. Tillvägagångssätt 

Inledningsvis under studien ägnades tiden åt skapandet av en översiktsbild för vad TRV står för 

och hur de arbetar. Detta då en stor del av de intervjuer och observationer skulle ske med 

personer som arbetar eller har sin bakgrund från TRV. Ansågs av vikt att förstå arbetskulturen 

för öka reliabiliteten i de mätinstrument som skulle användas och på så viss öka validiteten i 

inhämtad data. För att kunna optimera den tid som fanns tillgänglig i denna studie skapades ett 

Gant schema för att ge en stabil grund i studiens tidsupplägg.  

 

I slutet av kartläggningen av TRV påbörjades en allmänundersökning av problematiken kring 

spårväxlar. Denna undersökning skede genom kvalitativa metoder som intervjuer och 

observationer. Urvalet av de som intervjuades i detta tidiga skede var personer med ett brett 

kunnande från IVtsö (Investering Teknik & Miljö). För att täcka de luckor som uppkom i 

grundstudien gjordes litteraturstudier från tidigare examensarbeten som utförts inom studiens 

ämnesområde. Tillsammans med grundstudien gjordes en intressentanalys för att se vilka 

intressenter som var av värde att analysera närmare. Efter den inledande förundersökningen 

gjordes en uppdelning av studien i tre delar.  

 

Studie nummer ett hade som mål att inrikta på de bakomliggande orsakerna till att spårväxlar 

inte är i kontroll, hur spårväxlar fungerar och se ifall de finns systematiska variationer i 

processen. De data som samlades in inhämtades ifrån intervjuer och litteraturstudier. 

Kvantitativ data inhämtades för att analysera problematiken med uppkörning av spårväxlar och 

de årliga förseningstimmarna i tågtrafiken som beror på spårväxlar.  
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Studie nummer två inriktade sig på lokförarnas arbete kring problematiken kring när en 

spårväxel inte är i kontroll och om de har en förståelse kring den rörliga korsningsspetsen i 

EVR spårväxel. För att analysera processen från det att lokföraren får stopp i signalen till de att 

klartecken ges för fortsatt färd gjordes två stycken flödesdiagram.  

 

Det ena mot processen i EV en spårväxel och den andra mot EVR spårväxel. Dessa två 

flödesscheman analyserades för att leta efter slöseri i processerna. För att spara tid i den 

kvalitativa datainsamlingen gjordes en mindre workshop på en lokförareutbildning tillsammans 

med lärare och elever. Efter workshopen gjordes en observation av ett depåområde där de finns 

två typer av spårväxlar där båda spårväxeltungorna måste vara i rätt läge för att tåget ska kunna 

passera.  

 

Tredje och sista del studien inriktades på att tolka och analysera regelverket genom 

litteraturstudier och intervjuer. För att på så viss få en klarare bild om regelverket har feltolkats 

eller om det finns utrymme för förändringar i det.  

 

Arbetet med delstudie ett och två skedde parallellt för att spara tid för att under denna senare 

delen i studien fokusera på den tredje och sista delstudien. Efter att datainsamlingen ansågs 

tillräcklig så gjordes en sammanställning av insamlad kvantitativ och kvalitativ data. Efter 

sammanställningen analyserades fallstudien och det empiriska resultatet togs fram.  
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Figur 4: Visar på hur data analyserats.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

 

I följande avsnitt presenteras de teorier som kopplats till studien. Teori avsnittet inleds med 

teorier kring Lean, 7+1 slöseri och 5 s. För att sedan behandla risker och FMEA.  

 

3.1. LEAN  

 

Lean är tillsammans med Sex Sigma en av de filosofier som haft ett betydande inflyttande på 

tillverkningsföretag vid hanteringen av deras resurser under senare delen av 90-talet och framåt 

(Liker J.K, 2009) och (Brännmark M, 2012). Lean är en del av Toyotas filosofi där dess 

målsättning är att identifiera och eliminera slöseri i produktion. Enligt Liker J.K, (2009) 

förhindrar slöseri i produktionen möjligheter för ett värdehöjande arbete till kund. Slöseri ses 

som alla de aktiviteter vars påverkan inte höjer värdet på produkten för slutkund. Ett exempel 

på detta kan ses i figur 5. 

 

 
Figur 5: visar på slöseri i en process. (Liker J.K, 2009, s, 52) 

 

I det dagliga förbättringsarbetet inom Lean finns ett stort fokus på slöserieliminering då strävan 

är efter en perfekt verksamhet utan några former av slöseri (Peterson P et al, 2009). Det är svårt 

om inte omöjligt att nå hela vägen fram till en verksamhet utan slöseri, målet är istället att 

kontinuerligt röra sig i rätt riktning. Genom små och kontrollerade steg inom 

förbättringsarbetet elimineras slöseri och på så viss ökar möjligheterna till ett större 

värdehöjande arbete (ibid). 

 

Brännmark M (2012) har analyserat vilka former Lean-arbetet tar på olika myndigheter och 

kommuner, ur analysen har det framkommit att värdeflödsreducering och slöserireducering har 

störst betydelse i deras verksamhet. Andra Lean former används men inte lika flitigt som 

användandet av de två centrala formerna. Den vanligaste riktpunkten med Lean är att öka 

produktiviteten inom organisationen (ibid). Studiens analys visar på att det vanligaste resultatet 

med värdeflödeskartläggning är att den ökade produktiviteten och leder till minskade störande 

moment för de anställda. Det finns dock i vissa fall negativa konsekvenser i användandet av 

Lean metoderna(ibid). 
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Enligt Petersson P et al, (2009) så skulle en lyckad Lean satsning kunna skapa förbättrad 

kvalitet, minskade kostnader, flexibilitet, leveranssäkerhet och gynnsammare leveranstider. 

Samtidigt stärks medarbetares välbefinnande, motivation och inflyttande (ibid). De finns två 

fallgropar som ledningen som vill införa Lean i organisation och de är att inte utmana 

organisationen för mycket, samt att effektiviseringsvinster används på fel sätt inom 

organisationen.      

 

 

3.1.1.   7+1 Slöseri 

 

Ett stort problem med slöseri är hur det bäst identifieras och vad som egentligen anses vara 

slöseri (Liker J.K, 2009). Ett begrepp som används för att illustrera slöseri är Japanska sjön. 

Genom att en kontrollerad sänkning av vattennivån i sjön kommer grund fram i en takt som 

organisationen klarar av hantera. Liknelsen i begreppet är att organisation genom en väl 

kontrollerad takt gör det möjligt att bestämma i vilken takt som slöseriet ska upptäckas i 

(Petersson P et al, 2009). 

 

Inom Lean finns de normalt sju definierade huvudformer av slöseri. I vissa fall används även 

en ytterligare definiering av slöseri (Liker J.K, 2009). Dessa åtta slöseri är överproduktion, 

väntetid, onödiga transporter eller förflyttningar, överarbetning, överlager, onödiga 

arbetsmoment, defekter och outnyttjad kreativitet hos de anställda (Liker J.K, 2009) och (de 

Souza Luiz R.V.B et al, 2014). 

 

Överproduktion bildas när fler produkter produceras än vad som efterfrågats av kund och där 

följden blir att ett merarbete för produktionsföretaget. Enligt Liker J.K, (2009) och Petersson P 

et al, (2009) betraktas överproduktion som den allvarligaste formen av slöseri, detta då den 

skapar andra former av slöseri. Överproduktionen genererar till och börja med bildandet av ett 

överskottslager med produkter som kräver utrymmer i fabriken som i sin tur döljer defekter i de 

lagrade produkterna. Ifall en patient skulle läggas in för operationer långt tidigare innan den 

opereras än vad som anses nödvändigt är enligt Petersson P et al, (2009) en form av 

överproduktion.  

 

Väntetid är den form av slöseri som skapar outnyttjad arbetstid när montören väntar på att få 

utföra sitt värdehöjande arbete (ibid). Det förekommer en rad bakomliggande orsaker till att 

väntetid uppstår och några av dessa är emedan montören väntar på föregående montör ska 

utföra sitt arbete, system eller att utrustning är ur funktion, verktyg saknas och materialbrist 

(Liker J.K, 2009). För att upptäcka följande sorts slöseri behövs en processkartläggning då det 

är detta verktyg som möjliggör att flaskhalsar och väntetider upptäcks.   
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Onödiga transporter och rörelser är moment under produktion som inte tillför något värde för 

organisationen (Petersson P et al, 2009). Onödiga förflyttningar av material och information 

åstadkommer ineffektivitet då förflyttningen av produkter i arbete bidrar till längre 

produktionstider (Liker J.K, 2009). ”Rörelser som inte tillför värde är ett slöseri” (Petersson et 

al, 2009, s, 94). Är ett verktyg placerat på fel plats skapar de extra rörelsemoment och är ett 

slöseri. Dessutom skulle verktyget kunna vara placerat så att det skapar ett skadligt 

rörelsemoment för den som behöver använda verktyget.  

 

Överarbetning eller felaktig bearbetning betyder att mer/mindre värde inarbetas i produkten än 

vad kunden efterfrågat (Petersson P et al, 2009). För att optimera processen krävs det en insikt 

på vilka krav kunden har på produkten så att rätt kundvärde byggas in i produkten, att det sker i 

rätt mängd och kommer fram till kunde i tid. Liker J.K., (2009) menar på att det också är en 

form av slöseri med ineffektiv bearbetning som beror på dåliga verktyg och produktutformning 

som skapar slöseri.  

 

Överlager menas med att en överflödig mängd produkter, komponenter, förbrukningsvaror och 

administrativt arbete lagras. Följden av överlager blir längre genomflödestider, högre 

lagerkostnader och större risk för skadat gods (Peterson P et al, 2009). Enligt Liker J.K., (2009) 

döljer det också problem i produktionen som defekta produkter.  

   

Defekta produkter skapar ett merarbete för organisation då defekterna behöver åtgärdas för att 

inte försämra produktens kvalitet och i slutändan kundvärdet (Petersson P et al, 2009). Enligt 

Petersson P er al, (2009) kan en vanlig defekt vara att orderinformationen för en produkt inte är 

korrekt ifyllda.  

 

Outnyttjad kreativitet hos de anställda sker när ledningen i en organisation slutar att lyssna på 

och engagera sig i sina anställda. Följden av att inte engagera sig i sina anställda blir förlorad 

tid, förlust av idéer, kompetens och möjligheter till förbättringsarbete (Liker J.K., 2009) och 

Petersson P et al, 2009). 
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3.1.2.  De 5 S:en 

 

5 S är ett verktyg som genom att den implanteras inom organisationen åstadkommer en stabil 

grund att stå på i kommande Lean arbete (Zidel T.G, 2006). För många företag som försöker 

implementera Lean i organisationen så är 5 S för många en naturlig start (Petersson P et al, 

2009). Det som 5 S står för är Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera och Skapa en 

vana/självdisciplin (Liker J.K., 2009). Enligt Liker J.K., (2009) förväxlar en del företag 5 S 

med Lean tillverkning. Genom att städa fabriken tror ledningen att det automatiskt kommer 

leda till förbättrad kvalité och bättre lönsamhet. Detta är ett felaktigt synsätt då metodens 

huvudsyfte är skapandet av en välorganiserad och funktionell arbetsplats, samt rätt attityd och 

beteende inom organisationen (Petersson P et al, 2009).   

 

Meningen med att sortera är att de komponenter och produkter som kommer sakna ett 

användningsområde för den närmaste tiden plockas bort (Zidel T.G, 2006). Genom sorteringen 

lösgörs yta för ett värdehöjande arbete och gör det möjligt till enklare överskåda 

produktionsmiljön (Petersson P et al, 2009). 

 

Med att strukturera så är målet organiseringen av verktygs placering och på viss skapas 

möjligheter till att slöseri elimineras (Liker J.K., 2009). Vetskapen om vart verktygens plats är 

gör att det minskar onödiga transporter och stopp i produktionen när operatören behöver leta 

efter verktyg (Petersson P et al, 2009).   

 

Städa och göra rent runt arbetsplatsen gör det enklare att identifiera maskiner och verktyg som 

inte skapar något värdehöjande arbete. Samtidigt handlar städa inte bara om det ska vara rent 

och snyggt utan att de finns en ordning och att allt fungera som den ska (ibid). 

 

Standardisering sker när de tre tidigare stegen gjorts på ett önskvärt sätt från organisationen går 

det att börja standardisera och skapa regler som upprätthåller de tre tidigare stegen (Zidel T.G, 

2006). Det är av stor vikt att standarder utvecklas så att de är enkla att följa för annars skulle 

det administrativa arbetet försvåras (Petersson P et al, 2009). 

 

Skapandet av en vana genom en ledning som regelbundet granskar hur arbetet med 5 S fortgår 

för att kunna upprätthålla disciplin, göra det möjligt ett värdehöjande arbete och förhindra en 

tillbakagång till gamla arbetssätt (Liker J.K., 2009) och (Zidel T.G, 2006). 

För att en organisation effektivt ska kunna använda 5 S krävs en tydlig problemställning och en 

ledning som engagerar sina medarbetare till ett resultatinriktat förbättringsarbete. För att 

förbättringsarbetet ska fortgå behöver ledningen kontinuerligt efterfråga resultat och låta sina 

medarbetare på plats berätta om de senaste framstegen (Petersson P et al, 2009). 
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3.1.3. Poka-yoke 

 

Det poka-yoke handlar om är felsäkring och är ett verktyg inom LEAN. Målet med verktyget är 

att minimera de möjligheter som finns till att operatörer monterar ihop komponenter på fel sätt. 

Monteras de ihop fel kan de leda till försämrad kvalitet och kassationer. Exempel på poka-yoke 

kan vara standardiserade arbetsmallar, vilka larmsignaler som ska ljuda beroende på vilket fel 

det är och vilka åtgärdas på de respektive felen (Liker J.K., 2009).  

 

3.2. Risker 

 

I dagens samhälle så får man dagligen höra om alla de risker finns i våra aktiva och inaktiva val 

som görs under dagen. (Breck T, 2001). Risk är en synonym för fara, förlust eller en oönskad 

händelse som kan ske längre fram i tiden. Ett risktagande är medvetet kalkylerat val som kan 

ge konsekvenser för att uppnå en vinst. Enligt (Paulsson U., et al, 2013) kan risker delas upp i 

kända, delvis kända och okända risker. Företag tenderar till att fokusera på de kända riskerna 

vilket kan bero på gamla risker tenderar på att bli uttjatade medans nyupptäckta risker kan 

upplevas allvarligare än vad de är och en nyligen inträffad olycka kan ta fokus från delvis 

kända risker.  

 

3.2.1. Risk Management 

 

Risk management är samlingsnamn på ett av verktyg som företag använder sig av vid analys 

och förbyggande av de olika riskerna som kan uppstå i organisationen. Syftet är att skydda 

företagets resurser och inkomstmöjligheter. Enligt (Paulsson U., et al, 2013) är risk 

managements processen huvuddelar riskanalysen, riskvärdering och riskreduktion. Figur 7 

visar på hur denna process går tillväga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 6: Risk management-process, (Paulsson U., et al, 2013)   
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Riskanalys för att förstå de risker som uppstår i de val som görs används en så kallad riskanalys 

vars syfte är utifrån den information som finns att tillgå beräkna de sannolikheter att oönskade 

händelser uppkommer och med i vilken frekvens de kan ske. Med hjälp av riskanalysen går det 

att hitta åtgärder till att riskfrekvensen minskar (Breck T, 2001). De finns idag flera olika 

verktyg som kan vara till hjälp under riskanalysen och en av dem är Failure modes and effects 

analysis - FMEA (Martin J.W, 2009).  Riskvärdering används för att värdera om risken är 

acceptabel eller inte, och vilka alternativ som finns att implementera. Med riskreduktion så 

beslutas det vilka/vilket alternativ som ska implementeras och övervaka dem (Paulsson U., et 

al, 2013).  

 

 

3.3. FMEA  

 

 

FMEA står för benämningen feleffektsanalys och är en metod som är bland annat används 

inom produkt- respektive produktionsutvecklingsfaser. Målet med metoden är att med hjälp av 

gruppmedlemmars kompetens och tidigare erfarenheter förhindra inbyggda felmöjligheter i 

produkter och processer. Metodens syfte är att identifiera potentiella felmöjligheter och att i tid 

sätta in åtgärder som tar bort/ eller reducerar dem (Britsman C et al, 1993).  

 

Det finns många fördelar för projekt som använder FMEA och det är att den ger en 

grundläggande förståelse för produkten eller processen, skapar ett bra besluts underlag och 

visar på vilka komponenter som kritiska för systemfunktionen. För att lyckas med en FMEA 

krävs det av gruppen att den arbetar på ett systematiskt arbetssätt, god samarbetsförmåga och 

en objektiv kalkylering av risktal.   

 

Vid utförandet av en FMEA så värderas felintensitet (Po), allvarlighetsgrad (S) och 

upptäcksannolikheten (Pd) var för sig i 1-10 gradig skala. För felintensitet så betyder det att vid 

betygsskala 1 så är det osannolikt att fel uppstår, medan 10 att det är stor sannolikhet att felet 

uppstår. När det kommer till allvarlighetsgraden så betyder 1 att felet inte är någon inverkan på 

produkten och 10 att det är stor inverkan på funktionalitet (risk för personskada). Med 

upptäcksannolikheten betyder 1 att felet alltid uppmärksammas och 10 att det är osannolikt att 

felet uppstår (ibid).   

 

Efter betygen sats så multipliceras de tre talen ihop och då får man ett risktal (RPN). De fel 

som har ett högst risktal behöver åtgärdas först. 
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4. Presentation av uppdragsgivare 
 

Trafikverket som förkortas TRV är en svensk statlig förvaltningsmyndighet vars 

uppdragsområde är att ansvara för den långsiktiga planeringen av transportsystemen för 

vägtrafik, järnvägstrafik, sjö- och luftfart (välkommen till Trafikverket, 2016). Deras 

transportpolitiska mål är att säkerställa en hållbar transportförsörjning för såväl medborgare 

som näringsliv. Deras vision som organisation är att se till att alla kommer fram smidigt, grönt 

och tryggt. Genom de transportpolitiska målen och uppdragsområdet gör TRV till en viktig 

samhällsutvecklare och förvaltare av svensk infrastruktur.  

  

TRV skapandes under 2010 genom ett regeringsbeslut där dåvarande Vägverket och Banverket 

slogs ihop. Banverket skapades i sin tur 1988 då järnvägsinfrastrukturen avskildes från SJ. 

Banverkets uppgift var fram tills 2010 att förvalta det statliga järnvägsnätet(ibid).  

 

År 2013 fanns ca 6300 anställda utsprida över landet och där de anställda representerar 150 

olika yrken. Verksamhetsvolymen under 2013 var 50 miljarder svenska kronor, varav 21,5 

miljarder gick till investeringar, 19,5 miljarder till drift, underhåll och trafikledning, och 9 

miljarder till övriga utgifter. TRV är idag uppdelat i sex stycken regioner Nord, Mitt, Väst, Öst, 

Stockholm och Syd. Huvudkontoret är belägget i Borlänge (ibid). TRV är som organisation 

uppdelad i centrala funktioner, verksamhetsområden, resultatenheter och ledning. Inom 

resultatenheterna ingår sektionerna för Förarprov, Järnvägskolan, Färjerederiet, Sweroad, 

Trafikverkets museer och Förvaltning av järnvägsfordon. De finns fem verksamhetsområden; 

Samhälle, Trafikledning, Underhåll, Investering och Stora Projekt.  

 

Den trafik som sker på våra vägar och järnvägar övervakas av Trafikledningen. I dess 

övervakning av trafiken skapas stora flöden av information. Det är TLs uppdrag att analysera 

detta flöde av information, se till att den kommer till rätt område inom samhället och vid rätt 

tidpunkt. TL ledningscentraler för järnväg finns på 8 orter. 

 

Investering har som uppgift att genomföra nybyggnationer och reinvesteringar. IV består av 

fem geografiska distrikt då Stockholm och Öst har sammanslagits till en egen enhet. De 

investeringsprojekt som genomförs kommer framförallt ifrån verksamhetsområdena Underhåll 

och Samhälle. På IV arbetar drygt 700 personer som årligen bedriver ungefär 2 800 

investeringsprojekt inom väg och järnväg. Projekten som IV arbetar med är allt från 

kapacitetshöjande åtgärder inom väg och järnväg till gång- och cykelvägar, tågplattformare och 

busshållplatser (Ibid).  
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5. RESULTAT (Empiri) 

 

I följande avsnitt kommer de empiriska resultat presenteras. Avsnitt inleder med en 

övergripande redogörelse kring spår och dess funktion. För att sedan behandlad spårväxlar och 

dess problem, och slutligen övergripande statistik kring förseningar i spårtrafiken.  

 

5.1. Järnvägen 

 

 

Den svenska järnvägen har sedan de första banorna började byggas under mitten av 1800-talet 

utvecklats inom en rad olika områden (historik, 2016). Idag finns det ca 16 500 kilometer spår i 

Sverige (Sveriges järnvägsnät, 2016) och i denna del kommer de områden som fyller ett syfte 

för studien att beskrivas.   

 

5.1.1. Spår  

 

Ett järnvägsspår har vanligaste två parallella räler som ligger på sliprar som normalt består av 

trä eller betong. Avståndet mellan de två parallella rälerna benämns spårvidd. Den normala 

spårvidden i Sverige är 1435 mm och som också är den normala standarden i Europa. Längden 

på rälerna är normalt på 40 meter och skarvarna mellan rälerna är sammansvetsade. (spår, 

2016). Järnvägsspåret vilar sedan på en bädd av ballast som består av sand, makadam och grus. 

De finns ett par spårpartier i Sverige där rälerna är fästa på betong. 

 

5.1.2.  Signaler 

 

Signaler hjälper till att styra tågtrafiken på ett säkert sätt. De signaler och spårväxlar som finns 

längs järnvägslinjen styrs av ställverk. Det finns rad olika modeller men alla bygger på samma 

princip att de villkor som finns i ställverket måste uppfyllas för att tågväg ska kunna läggas 

(Åkerberg E). Dessa villkor skulle kunna vara att läget för en spårväxel måste vara rätt och att 

det inte får finnas andra tåg på samma spår. När en tågväg är lagd så kan inte klartecken ges till 

ett annat tåg för färd på samma spår (signaler, 2016). 

 

Ställverken är i sin tur kopplade till TLs huvuddatorer som övervakas av tågklareraren. 

Tidigare utfördes övervakningen lokalt av en tågklarerare, men idag fjärrstyrs denna hantering 

av tågklareraren via TLs olika övervakningscentraler. Tågklareraren skriver in tågets rutt och 

huvuddatorn ser till att spårväxlar läggs om vid rätt tidpunkt, samt att signalen visar grönt vid 

rätt tillfälle så att tåget inte behöver invänta korrekt signal.  

 

I spåret finns det en elektrisk krets som sänder ut svagström i spåret (Åkerberg E). När tåget 

sedan passar den elektriska kretsen blir den kortsluten och signalen får information om att tåget 

passerat kretsen. På så vis vet också trafikledningens huvuddator var tågen befinner sig 

(signaler, 2016). Signaler kan ge en mängd olika besked som hjälper i lokförarens dess arbete.  
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Avståndet mellan en EVR spårväxel och en signal kan vara väldigt olika. EVR spårväxlar finns 

ofta på driftplatser som tillåter höga hastigheter och där det är glest med signaler. Däremot kan 

det finnas växlingsdvärgsignaler på betydligt kortare avstånd mellan spårväxel och signal 

(TCC). 

 

5.1.3. Säkerhet 

 

I Sverige finns ett säkerhetssystem som heter ATC vars syfte är att eliminera risken till 

kollision mellan två tåg. Systemet skapades under 1980-talet och är idag standard för det 

svenska järnvägsnätet. ATC är ihopkopplat med de signalerna som finns längs med järnvägen 

(signaler, 2016). De sensorer som finns i spåren känner av ifall tåget kör mot en signal som 

visar stopp, sker detta så tar ATC systemet över kontrollen från lokföraren och stannar tåget 

omedelbart eller i vissa fall saktar ner tåget till en låg hastighet. Systemet känner också av 

vilken fart föraren har på tåget och skulle farten vara högre än det som banan maximalt tillåter 

så saktar systemet automatiskt ner farten. 

 

När det blir stopp i signal som beror på att en spårväxel inte är i kontroll kan lokföraren begära 

tillåtelse av TL att utföra en spärrfärd. Detta möjliggör för föraren att passera spårväxlar som 

inte är i kontroll (Åkerberg E).  

 (signaler, 2016). 

 

 

5.1.4. Skavstaby  
 

Är den plats där dubbelspårslinjerna Ostkustbanan och Arlandabanan förenas till en 

fyrspårslinje som fortsätter hela vägen mot Stockholm. De tåg som trafikerar Ostkustbanan 

utgörs främst av pendeltåg som vänder i Märsta och regionaltåg till Uppsala, samt godståg 

(Sipilä, 2004).  Trafiken på Arlandabanan består av Arlandaexpress, pendeltåg och fjärrtåg 

(Ola Rydell).  I Skavstaby finns det 8 st spårväxlar med rörlig korsningspets. Figur 8 visar en 

spårkarta var spårväxlar EVR finns och hur linjerna går kring Skavastaby.  

 

Figur 7: Spårkarta över Skavstaby, Källa: (Rydell O) 
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Spårväxlarna nummer 111, 112, 113, 114, 119, 120, 121 och 122 utgörs av spårväxeltyp EVR 

(Säkerhetsplan för Skavstaby, 2014). De två spår som går mot Rs är Ostkustbanan och som 

fortsätter via Märsta till Uppsala. De två spåren med riktning mot Bvr är Arlandabanan som via 

Arlandaflygplats går vidare mot Uppsala.  De fyra spåren som går mot Upv fortsätter mot 

Stockholm Central. Den tillåtna hastigheten är 200 km/h för tåg som åker rakt fram igenom 

spårväxlarna, annars är det 130 km/h om man åker i växelns grenspår (sidospåret). Detta som 

är den största (snabbaste) växeltypen som finns i Sverige.  

 

5.1.5. Spårväxlar  

 

En enkel spårväxel har som uppgift att förbinda två spår att tågen kan byta spår. Växeln är 

konstruerad på så viss att ett tåg ska kunna passera växeln i båda riktningar och kan vara i ett så 

kallat vänster eller höger läge (Rydell O). När ett tåg kommer in i växeln från den riktning där 

spåren går ihop till ett gemensamt benämns som medväxel och från motsatt håll motväxel. Det 

förekommer två huvud sorter spårväxlar, enkel och sammansatta (Blomqvist M et al, 2013).  

 

5.1.6.  Enkel spårväxel med fast korsningspets 

 

I en spårväxel EV där korsningsspetsen är fast så finns det en rad olika komponenter. En av 

dessa komponenter är ett växeldriv som med hjälp av stag bestämmer växeltungans läge genom 

böjning av tungan (Åkerberg E). Tungan är den del i spårväxeln som för tåget till valt spår. 

Tungan är utformad så att den smalnar av hela vägen ned mot roten för att den ska ansluta 

effektivt mot stödrälen och ge en smidigare färd genom spårväxeln för tågen (Trafikverket, 

2009a). Det är av stor vikt att staget/stagen lägger tungan rätt för annars finns risk för 

urspårning.  

 

Påfrestningarna som uppstår under böjningen av tungorna ligger långt under rälsmaterialets 

töjningsgräns (Blomqvist M et al, 2013). Att en växeltunga behöver bytas i spårväxeln beror 

mer på yttre omständigheter än den metalltrötthet som uppstår när tungan under upprepande 

tillfällen böjs. Andra stag i växeln känner av hur växeln ligger och om den är i kontroll eller 

inte. För en längre växel behövs det flera växeldriv för att kunna lägga växeln i rätt läge 

(Åkerberg E).  

 

Eftersom det finns behov på att ska kunna köra tågen snabbare i växelns sidospår så behöver 

radien på tungorna bli flackare. Detta eftersom kraften ökar i sidled när farten blir högre vilket 

medför kraftigare påfrestningar på både växel som tåget. Moträlens syfte är att förhindra tågen 

spårar ur när de passerar genom växeln (ibid). Figur 9 visar på vart de olika komponenterna i 

spårväxel EV sitter.  
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Figur 8: Visar på de olika komponenterna i enkel höger spårväxel, (Trafikverket, 2009a)  
 

 

Driven som driver stagen är så pass starka att om de kommer smuts (sten, metallskrot, is) 

emellan så kan de böja rälen i tungan. Detta kan leda till urspårning och därför finns det 

kontrollanordningar som kontrollerar att tungan ansluter mot stödrälen (Blomqvist M et al, 

2013). Kontrollanordning kallas för tungkontrollkontakt (TKK) och beroende av tungans radie 

och längd så kan det behövas flera TKKer i spårväxeln för korrekt kontroll av att tungan 

ansluter mot stödrälen. Enligt (Åkerberg E) är de ofta TKK som det är fel på i spårväxeln då 

sensorerna sitter i en väldigt utsatt miljö där den påverkas av väder och påfrestningar från 

passerande tåg. Driven och TKK är en enhet.  

 

När växelns svängradie blir flackare så måste man göra tungan längre och därför behövs fler 

enheter för att kunna ändra på växeln och kontroll. För att växeln ska vara i kontroll och ge 

grön signal måste alla enheter ange att växeln ligger rätt. Indikerar någon av enheterna att den 

inte ligger rätt så blir det röd signal för lokföraren. Om en enhet ska medge att växeln ligger 

rätt bör avståndet mellan tungan och spår vara mindre än 3mm, de får inte vara mer än 5 mm 

(ibid).  
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För att lokförare ska kunna manövrera en spårväxel lokalt är de i flesta fall försedda med en 

lokalställare som hjälper lokföraren att manövrera växel i önskat läge (Ola Rydell). 

Lokalställare är uppbyggd så den består utav två knappar och en lampa. När lampan lyser visar 

den att spårväxeln är lokalfrigiven och är i kontroll och med lokalfrigiven menas att spårväxeln 

kan manövreras manuellt av lokföraren eftersom en spårväxel normalt manövreras av TLs 

huvuddator. De två knapparna i en enkel spårväxel motsvarar de lägen som spårväxeln kan 

manövreras till. När spårväxel manövreras via lokalställverket skickas en order till spårväxel 

att inta önskat ändläge och när lampan tänds är spårväxeln i kontroll. Om lampan inte tänds 

beror de på att spårväxeln inte längre är lokalfrigiven eller att växeln inte är i kontroll (TDOK 

2013:0631, 2014). Bild 1 visar på hur en kryssväxel i Citybanan ser ut.  

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Visar del av kryssväxel vars högsta tillåtna hastighet är 80km/h, plats Citybanan Stockholm 

 

 

5.1.7.  Enkel spårväxel med rörlig korsningsspets 

 
Till skillnad från en spårväxel EV där korsningsspetsen är fast så är den rörlig i en spårväxel 

EVR, därav namnet spårväxel med rörlig korningsspets. EVR spårväxlar blir allt mer vanligt i 

det svenska järnvägsnätet då den medför en rad fördelar gentemot vanliga spårväxeltyper, 

framförallt möjliggör den högre hastighet, tyngre axellaster, minskat buller och slitage (Rydell 

O). Dessa egenskaper är viktiga då trafikbelastningen ökat (Åhren T, et al, 2009). Under 

passage genom spårväxel EVR så är det i princip obruten kontakt mellan räl och hjul vilket 

medför smidigare passage.  

 

Det finns en viktig skillnad med spårväxel EVR och det är att de saknar TKK. Detta är möjligt 

då driven som ändrar tungans och korsningsspetsens läge sitter så pass tät och i normala fall 

finns de 4 stycken i tungan och två stycken i den rörliga korsningsspetsen. I och med att driven 

sitter så pass tätt är risken till att tungan eller korsningsspetsen i spårväxeln töjs försumbar och 

därför behövs ingen TKK. Det finns dock två sensorer, en i tungan och en i den rörliga 

korsningsspetsen. Problematiken som istället skapas när driven sitter så pass tätt är att det blir 
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svårt ”stoppa om” banan på ett smidigt sätt. Detta då driven tar så pass stor plats och sitter så 

pass tätt så får maskinen som stoppar om spåren svårt att komma in under växeln (Åkerberg E). 

Det fördelar som finns med EVR är att de ger mindre underhåll och att en spårväxel EVR har 

en lång livslängd. EVR spårväxlarna i Skavstaby byggdes för ca 20 år sedan och var då bland 

de första som anlades i Sverige. Man har börjat byta ut dem under de senaste åren och i år ska 

två stycken bytas ut. En EVR korsning är lika känslig för snö som andra korsningstyper i 

Sverige (Drifttekniker).  

 

För att uppmärksamma lokförare och underhållspersonal på att det är en spårväxel med rörlig 

korsningspets finns det idag en annan skyltning, bild 2 visar på hur skylten ser ut. Detta för att 

uppmärksamma lokförare om att korsningsspetsen är rörlig. Skyltningens tydlighet och 

placering beror på under vilken tid som spårväxeln anlades vilket medför att det i vissa fall kan 

vara otydligt. Stora mängder snö gör det svårt att se skyltningen överhuvudtaget (TCC) och 

(Drifttekniker).  

 

 
 

Bild 2: Skyltningen för en spårväxel EVR, (TDOK 2013:0631, 2014) 
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5.1.8. DKV  

 

En annan spårväxel sort som var av vikt att analysera är dubbel korsningsväxel DKV. Den 

består av två tungor och där båda tungorna i vissa fall behöver läggas om separat för att 

spårväxeln ska kunna passeras. Det medför ett extra kontrollmoment gentemot en spårväxel 

EV, men där båda spårväxlarna får passeras även om växeln inte fås i kontroll (TCC). Bild 3 

och 4 visar en DKV i Tomteboda där båda tungor måste läggas om separat, de fanns tydliga 

märken i sliparna av tidigare urspårning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bild 3 och 4: Visar en spårväxel DKV, plats Tomteboda Stockholm 
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5.2. Passage av spårväxlar som inte är i kontroll 

 

När en spårväxel EV indikerar på att den inte är i kontroll behöver en lokförare eller 

drifttekniker kontrollera spårväxeln. Utifrån de kontrollrutiner som finns så är lokförarens 

första steg att kontakta fjärrtågklareraren på trafikledningscentralen, som sin tur kontaktar en 

drifttekniker och meddelar att spårväxeln inte är i kontroll. Under steg två fyller lokföraren i 

blankett 21 och kontrollerar att tungan ligger rätt mot stödrälen (TCC). För att en enhet ska 

ange att växeln ligger rätt så bör avståndet mellan tungan och spåret vara mindre än 3mm och 

det får inte vara mer än 5 mm (ibid). Är mellanrummet för stort finns risken att hjulet på tåget 

fastnar i spetsen på tungan. Är det en spårväxel DKV så behöver båda tungorna kontrolleras. 

Det är också en viktig kontrollpunkt att kontrollera att det inte finns utbuktningar på tungan 

som i allvarliga fall leder till urspårning, figur 10 visar denna utbuktning som inte får överstiga 

15 mm.  

 

Lokföraren kan också be fjärtågklareraren göra det möjligt med lokalmanövrering av 

spårväxeln. Innan det går att lokalmanövrera spårväxeln behöver lokföraren först kontrollera så 

att de inte finns sten, is eller annat skräp som hindrar tungan att ansluta mot stödrälen. Om det 

går att få spårväxeln i kontroll så är det bara för lokföraren att passerar spårväxeln(ibid). Ifall 

det inte går att få spårväxeln i kontroll så behöver lokföraren utföra steg två och det är att 

bedöma om spårväxeln är farbar eller inte. Anses spårväxeln inte vara farbar så måste 

lokföraren invänta på drifttekniker som kontrollerar och reparerar eventuella fel innan vidare 

färd kan tillåtas.  

 

Om istället lokföraren bedömer spårväxeln som farbar så kan tåget passera i låg hastighet. I 

vilket av fallen så uppstår det förseningar, dock blir förseningarna mindre när lokföraren kan 

göra en spärrfärd genom växeln i låg hastighet och beroende på trafiken så går det under vissa 

fall att köra ikapp mindre förseningar(ibid). Utför lokföraren en spärrfärd står föraren som 

ansvarig ifall spårväxeln körs upp. Figur 11 är ett flödesschema som visar på hur denna  

 

Det är möjligt för lokföraren att kontrollera spårväxeln inifrån förarhytten. Detta är enligt 

lärarna på TCC Lokförare utbildning inte optimalt då det är väldigt svårt att se om avståndet 

mellan tungan och stödrälen understiger 5 mm. Detta beror på att förarhytten ofta är placerad 

på ett avstånd från spåret som gör det svårt att göra en kvalitativ bedömning av hur det ser ut. 

Samtidigt finns det en problematik med vissa tågmodeller som exempelvis Regina då de saknar 

dörr utifrån till förarhytten, vilket medför att lokföraren måste gå genom passagerardörrarna 

istället. 
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Om en lokförare måste gå ut för att kontrollera spårväxeln så kan det medföra en risk för 

passagerna när vagnsdörren står öppen. Det finns också en allvarlig säkerhetsrisk för lokföraren 

om den vistas ute i spåret om det är dubbelspår och kraftig trafikering som det är i 

undersökningsområdet i Skavstaby. Det finns dock ingen allvarlig risk för personskador för 

vare sig passagerare eller lokföraren ifall spårväxeln körs upp under en spärrfärd (Zetterström  

M). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Visar på två viktiga kontrollpunkter vid motväxelpassage av en spårväxel EV. (Trafikverket, 2014b). 
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Figur 10: Visar på ett flödesschema för spärrfärd i en spårväxel EV respektive DKV 
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Spårväxlar med rörlig korsning  

 

När de kommer till spårväxlar EVR gäller andra kontrollrutiner jämfört med spårväxlar EV där 

figur 14 visar ett flödesschema kontrollprocess för spårväxlar EVR. Det som skiljer är att om 

lokföraren inte får växeln i kontroll så får den inte passeras genom spärrfärd. Detta gäller även 

om lokföraren gör en korrekt bedömning av att både korsningsspetsen och tungan ligger 

korrekt mot stöd- respektive vingräl. Utifrån de data som framkommit ur workshopen så tolkar 

tågoperatörer regelverket olika. En del tågoperatörer tolkar regelverket på ett korrekt sätt, 

medan andra tolkar att de endast kan invänta på att en drifttekniker kommer ut och åtgärder 

felet. Figur 12 visar på villa lägen spårväxeln kan anta och hur de kan passeras i de olika 

lägena. I figur 13 visas på hur stort avstånd det får vara mellan den rörliga korsningsspetsen 

och vingrälen. 

 

 
Figur 11: Tungornas och den rörliga korsningsspetsen läge i spårväxel EVR när de är i ett normal- respektive sidoläge, samt 

riktning för med- respektive motväxel. (Trafikverket, 2014b). 

 

 

 
Figur 12: Visar på hur den rörliga korsningsspetsen ska kontrolleras. (Trafikverket, 2014b) 
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Figur 13: Visar på ett flödesschema i en spårväxel EVR vid passage av spårväxel som inte är i kontroll. 
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5.2.1.  Faktorer till att spårväxlar inte är i kontroll och dess följder. 

 

De finns en rad olika faktorer som leder till att en spårväxel inte blir i kontroll. Fokusen i denna 

studie var mot de faktorer som leder till fel där lokföraren teoretiskt skulle kunna klara av att 

åtgärda felet själv eller där det går att passera utan att åtgärda felet.  

 

När det kommer till grus, sten, snö och is i spårväxlar så medför de att tungan och den rörliga 

korsningsspetsen i vissa fall inte kan sluta mot stöd, respektive vingräl. Detta medför att 

avståendet är större än de 3 mm som krävs för att lokalställverket ska indikera att spårväxeln är 

i kontroll. Har en lokförare tillgång till ordentliga verktyg så går det i en del fall att åtgärda 

problemet och få spårväxeln i kontroll. Går de inte att få växeln i kontroll går de vissa fall att 

passera om tungan ser ut att ligga rätt, annars måste en drifttekniker komma ut på plats och 

åtgärda felet. Spårväxlar EVR får ej passeras om de inte är i kontroll.  

 

I de fall som TKK slutar att fungera eller indikerar felaktiga resultat leder detta till att 

spårväxeln inte är i kontroll. För att kunna passera måste lokföraren kontrollera att tungan 

ansluter korrekt mot stödrälen. I de fall som TKK visar korrekt på att de finns skräp måste det 

tas bort för att ge möjlighet till passage. Om det inte går att ta bort får utbuktningen max vara 

15 mm för passage. Detta gäller inte spårväxlar EVR då de saknar TKK. Går de inte att få 

växeln i kontroll måste en drifttekniker åtgärda problemet. 

 

Om det är signalfel och spårväxeln ligger rätt är det bara att passera växeln med spärrfärd. 

Slutar växeldriven att fungera eller visar på felaktigt resultat så behöver lokföraren kontrollera 

spårväxeln före passage. För spårväxlar EVR så får inte lokföraren passera överhuvudtaget 

utan måste invänta drifttekniker.  

 

Många av de fel som uppstår i en spårväxel EVR är av återkommande art och går att 

förebygga. Förebyggande är en kunskapsfråga då felavhjälpning är en svår process. Det behövs 

mer kontrollanter för att hinna med det förebyggande arbetet. Det krävs lång tid för att utbilda 

svetsare så att de får en behörighet att arbeta med EVR växlar. Ofta kan en drifttekniker säga 

vad som är fel i förväg (Infratek). 
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Uppkörda växlar period 090101-121106 

Persontrafik Godstrafik Entreprenörer  

 

5.2.2.  Uppkörning av spårväxlar.  

 

De konsekvenser som uppstår för spårväxeln när tungan eller den rörliga korsningsspetsen blir 

uppkörd beror mycket på hastigheten som tåget höll och hur hjulet träffar. När en tunga blir 

uppkörd så går det i vissa fall att rikta om den istället för att byta ut den, annars måste den 

bytas ut. Den rörliga korsningsspetsen är tålig och kan enkelt bytas ut. Driven i spårväxeln är 

utsatta vid en uppkörning och kan behöva bytas ut efter uppkörning (Underhåll).  

 

Enligt (Zetterström M) är de väldigt sällan som lokförare kör upp en spårväxel när de gör en 

spärrfärd. Under tidsperioden 2009-2012 kördes endast 23 spårväxlar upp under spärrfärd, 

vilket ger ett snitt på 8 st. uppkörda spårväxlar per år under perioden. Då de inte är tillåtet med 

spärrfärd över en spårväxel EVR så finns de inte med i statistiken. I tabell 3 går det att se hur 

många växlar som kördes upp under perioden 090101-121108 och vilka som körde upp dem. 

Figur 15 förtydligar den procentuella skillnad mellan person- och godstrafik, samt 

entreprenörer.  

 

Uppkörda växlar period 090101-121106 

Uppkörda växlar     

fördelning P/G/E Antal Andel (%) 

Persontrafik 112 23 % 

Godstrafik 274 55 % 

Entreprenörer  110 22 % 

Sammanlagt 496 --- 

 
Tabell 3: Visar på antalet uppkörda växlar och i vilken andel de olika tågoperatörerna har. (Rydell O) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 14: Visar på andelen i procent uppkörda spårväxlar. (Tabell 2) 
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5.2.3. Tåg 

 

Det är låg friktion mellan hjul och räl. Den låga friktionen är en av de stora fördelarna med tåg 

som gör att när de har fått upp hastigheten så behöver de mindre energi för att bibehålla den. 

Den låga friktionen gör samtidigt att tar längre tid för tåg att komma upp i hastighet och 

bromssträckan är lång. När det blir lövhalka så utsöndrar löven en vätska som lägger sig på 

rälen, när ett sedan tåg passerar så bildas en hinna. Denna hinna gör att friktionen mellan hjul 

och räl blir närmast obefintlig, vilket leder till ännu längre bromssträckor.  

 

5.2.4. Förseningsstatistik  

 
 

 
Tabell 4: Förseningar som beror på bananläggningar under 2015. (Trafikverket, 2016b).   

 

Under 2015 var merförseningarna enligt tabell 4 inom spårtrafiken som beror på 

bananläggningarna 36551 timmar utsprida på 14076 st. tågstörande fel. Med bananläggningar 

så bortses merförseningar som beror på tågrelaterade problem. Merförsening är den försening 

som uppstår mellan två stationer och där tidigare försening som tåg haft inte räknas med. 

Spårväxlar stod för 12 procent av den sammanlagda merförseningarna i bananläggningarna 

eller 4486 timmar. Det inrapporterades 2130 st. tågstörande fel och där varje fel i snitt 

åstadkom 2,1 merförseningar. Figur 16 visar på i vilken frekvens fel uppstod i och hur pass 

stora merföresningarna blev en viss månad under perioden 2012-2015. 
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Figur 15: Visar på i vilken frekvensen fel och merförseningar uppstår. (Trafikverket, 2016b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 5: Spårväxel förseningar okt 2014.   Tabell 6: Spårväxel förseningar okt 2015.  

(Trafikverket, 2014a).     (Trafikverket, 2015a).   
 

Under oktober år 2014 och 2015 har 11 st spårväxlar körts upp och skapat mer merförseningar 

på 68 timmar. Det gör att enligt tabell 5 och 6 i snitt tar 6,1 timmar att åtgärda uppkörningen. 

Under så blev en spårväxel uppkörd i Stockholm Central som berodde på en otillåten passage 

av stopp signalen. Uppkörningen skapade merförseningar på 259 timmar innan felet var 

åtgärdat.  

 

5.3. Ekonomi  

 

Under 2014 gjorde TRV en grov uppskattning på hur pass mycket resenär och företag förlorar 

på tågförseningar och inställda tåg. Förlusten för resenärer beräknades vara ca 3,3 miljarder 

och för företag 1,4 miljarder, samtidigt tillkommer kostnader för årliga akuta 

underhållsåtgärder på 300-500 miljoner kronor som annars kunde gå till förebyggande 

underhåll. Slutsumman blir ungefär 5 miljarder kronor. Något som inte tagits med i den 

ekonomiska kalkylen är de långtgående samhällsekonomiska följderna när förtroendet för 

järnvägen sjunker eller när resenärer inte kommer fram i tid till jobbet (Så mycket kostar 

förseningar, 2016).  



46 (63) 

 

6. ANALYS 

Att spårväxlar inte alltid är i kontroll skapar förseningar som tillsammans med andra 

förseningsorsaker skapar en stor osäkerhet bland resenärerna. I följande del av rapporten 

kommer det empiriska resultat tillsammans med den teoretiska referensramen att analyseras för 

att svara på problemformuleringen.   

6.1. Förseningar  

 

Under 2012 gjorde SvD tillsammans med Sifo en undersökning som visade att 30 procent av de 

tillfrågade någon gång hade valt bilen framför tåget beroende på osäkerheten om tåget skulle 

komma fram i tid (Förseningar SVD/Sifo, 2016). Sifo gör varje år ett antal undersökningar 

inom en rad olika samhällsområden och tillsammans med att de har en lång erfarenhet gör 

resultatet trovärdigt. Samtidigt finns risken att de tillfrågade inte svarat på ett korrekt sätt vilket 

påverkar resultatet. Att var tredje tillfrågad någon gång valt bil framför tåget låter troligt, detta 

då SJ.s snabbtågs punktlighet under en del månader varit under 70 procent (Punktlighet på 

järnväg 2016 kvartal 1).  

 

Under en resa kan resenärer uppleva en rad olika värden som säker, smidig, enkel och 

miljövänlig transport, samt tid för att varva ner. Samtidigt slutar resenärer inte att sluta uppleva 

värden från tågresan efter att de kommit fram till destinationen. Tågförseningar riskerar att 

reducera de upplevda värden hos resenärer samtidigt som det ökar stress och osäkerhet.  

 

Förseningar reducerar inte bara upplevda värden utan det skapar också slöseri för samhället. 

Den mest uppenbara formen av slöseri är väntan och som beskrivs av Liker J.K, (2009) och 

Petersson P et al, (2009). Onödiga arbetsmoment kan också skapas för resenären som kommer 

fram för sent. Tillsammans med att tågpersonalen ibland har svårt att veta när 

förseningsorsaken kan åtgärdats gör att förtroendet hos resenärerna minskar. Ett första steg 

vore att förbättra kommunikation mellan TL, drifttekniker och tågpersonal för att tillsammans 

förbättra flödet av information. På så viss skapas mer pricksäkra prognoser på när felet blir 

åtgärdat vilket i sin tur gör det enklare för resenärer att planera sin vardag.  

 

Förseningar i godstrafiken kostar miljardbelopp för företag som transporterar gods via 

järnvägen (Så mycket kostar förseningar, 2016). Företagen behöver kompensera när viktiga 

komponenter kommer fram försent genom skapandet av överlager så att produktionen inte 

stoppas. Överlager kan dölja defekta komponenter och produkter som leder till försämrad 

kvalitet, samtidigt binder lager kapital som företagen kan behöva lägga på investeringar istället 

(Liker J.K, 2009) och (Petersson P et al, 2009). Osäkerheten kring om produkter eller 

råmaterial kommer fram i tid tenderar till att många väljer lastbil framför godståg då flexibilitet 

i transporter av produkter och råmaterial skapar flexibilitet enligt (Jonsson, 2008). Vilket 

försvårar arbetet med att reducera utsläpp av växthusgaser då lastbilarna som finns i trafiken 

idag släpper ut stora mängder växthusgaser.   
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Lokförarna drabbas också av förseningar när de inte kan passera spårväxeln. Det skapar både 

onödiga arbetsmoment, väntan och förflyttningar vilket enligt Liker J.K, (2009) försvårar för 

utförandet av värdehöjande arbete.  

 

Förseningsstatistiken som TRV årligen och månadsvis tar fram har tillsammans med andra 

artiklar som berör ämnesområdet analyserats för att ge en helhetsbild. Problemet med de 

artiklar som lästs är att en del räknar en försening först när tåget kommit 5 minuter sent och 

andra efter 15 min. Följden blir att statistiken skiljer sig åt och det blir då svårt att bestämma 

vilken som är mest korrekt. Därför används statistiken från TRV. Detta då den har gjorts på 

samma sätt under flera år vilket underlättar att se mönster i statistiken och därför bedöms vara 

mer valida.  

   

Utifrån analysen av problematiken med förseningar i tågtrafiken har det framkommit att 

problemet är stort, samtidigt som följderna är svåra att beräkna. De slutsatser som kan dras är 

att tågtrafiken har stora problem med förseningar och med ett ökat antal resenärer kommer 

följden bli ett ökat slitage på hela järnvägen vilket i långa loppet förstorar problemet. 

 

Att lösa problemet är tidsödande då det finns en stor mängd grundorsaker till problematiken 

och att lösa alla på en gång är inte kostnadseffektivt. Utan som (Brännmark M, 2012) beskriver 

så krävs det små steg framåt för att nå målet med minskat slöseri. Tycker att TRV har gjort rätt 

med att initiera detta examensarbete som kan bli ett litet steg i rätt riktning för att reducera 

förseningarna. Samtidigt beror inte alla förseningar på järnvägsanläggningen utan 

tågoperatörerna förorsakar också stor del förseningar när deras tåg går sönder. Åtgärdande av 

förseningsorsaker är inte bara TRV utan alla parters ansvar.  
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6.2. Delstudie nr 1: EVR tekniska funktion  

 

Under projektets gång har studien delats upp i tre delstudier och i följande del kommer 

delstudie ett att analyseras. Delstudie ett hade som mål att inrikta på de bakomliggande 

orsakerna till att spårväxlar inte är i kontroll. 

 

6.2.1. Snö och smuts i spårväxeln  

 

Under vintrarna åren 2013–2015 så fanns det tydliga toppar i förseningsstatistiken. 

Anledningen till detta var snö, is och underkylt regn. Detta medför att när det snöar kraftigt så 

packas snön ihop vilket till slut kan medföra att det bildas is som gör att spårväxeln inte går i 

kontroll. 

 

Precis som med snö kan makadam, stenar och annat skräp fastna i spårväxlarna. Samtidigt är 

de driv som sitter i tungan och den rörliga korsningsspetsen väldigt starka. Skulle det komma 

ner mindre grenar eller små mängder snö klämmer tungan sönder dem under växlingsmanövern 

vilket möjliggör att växeln ändå går i kontroll.  

 

Det kan vara svårt att på kort tid förbygga problemet med snö och is. Samtidigt är snö inte 

något nytt i Sverige, utan problemet är återkommande. Ett återkommande problem ska inte 

bara ses som negativt utan också som en möjlighet till ett fortsatt förbättringsarbete. Problemet 

uppkommer när snön faller och problemet behöver åtgärdas från den punkt då snön når marken 

för att inte skapa extra slöseri. Bildas det is som behöver hackas bort från spårväxlarna skapas 

slöseri som överarbete, väntan och onödiga transporter. Överarbete är den form av slöseri som 

(Like J.K, 2009) beskriver som den mest allvarlig. 

 

En intressant forskningsmöjlighet som snart öppnar sig är en av de kryssväxlar som finns på 

Citybanan under Stockholm. Det som är unikt är att den vilar på betong istället för makadam, 

samt att den är fri från väder och vind, dock kan snö och is lossna från passerande tåg. Om den 

har mindre tendens att sluta fungera finns det kanske möjlighet att kopiera konceptet till 

kritiska plaster med mycket trafik.  

 

6.2.2. Signaler 

 

Om ett signalställverk inte fungerar eller ifall det är annan signalteknisk felorsak som indikerar  

att en spårväxel inte är i kontroll så tillåter regelverket spärrfärd genom EV spårväxlar om de 

ser körbara ut. Dock får inte en EVR spårväxel passeras om den inte går att få i kontroll. När 

det kommer till signaler där lamporna i signalen inte fungerar så kan tågen passera om 

järnvägslinjen och loket är utrustat med ATC, detta gäller även spårväxlar EVR.  
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6.2.3. EVR 

 

Spårväxlar EVR tillåter högre hastighet vilket medför kortare restider då tågen inte behöver 

sänka hastigheten lika mycket som i andra spårväxelsorter och tåg har i jämförelse med bilen 

längre stopp- och accelerationssträcka. Kortare restider gör att resenären behöver vänta mindre 

på att få komma fram till önskad destination och ökar de värden som resenärer kan uppleva 

under färden. Väntan är enligt Liker J.K, (2009) en form av slöseri. 

 

En annan fördel är att hjulen på tåg i stort har kontakt med tungan och korsningsspetsen under 

hela passagen. Detta leder till en smidigare gång genom spårväxeln och de slag som kan 

upplevas av passagerare inte blir lika kraftiga, samtidigt som hjulens slitage minskar. En annan 

stor fördel är att EVR har längre livslängd vilket göra det enklare att långsiktigt planera in 

förbyggande underhåll och minimera störningar som annars kan uppstå. Utifrån informationen 

som insamlats så kräver spårväxlar EVR mindre underhåll. 

 

Avsaknaden av TKK är en annan fördel då det minskar antalet komponenter som kan gå 

sönder, samtidigt är det normalt fler spårväxeldriv som kan gå sönder vilket är negativt. De 

många växeldriven förhindrar också ett smidigt underhåll av spåret vilket kan förlänga tiden 

som underhållet tar. Samtidigt förespråkar Underhåll på TRV att det ska installeras fler 

spårväxlar EVR och om de inte ansåg att växlarna har övervägande positiva egenskaper så hade 

de inte förespråkat dem från början. Utifrån analysen så finns det fler positiva än negativa 

egenskaper med spårväxeltypen.   

 

Något som inte har analyserats i studien är om det i en spårväxel EVR är svårare för lokförare 

att ta bort is, makadam och annat skräp jämfört med en vanlig spårväxel. Detta hade kunnat ge 

ett bättre underlag för resultatet. När det kommer till hur pass stort avstånd det får vara mellan 

stödräl och tunga, samt den rörliga korsningsspetsen och vingrälen så har det inte analyserats. 

Eftersom en mindre sliten spårväxel i vissa fall skulle kunna klara av att passeras även när 

mellanrummet är större än säkerhetsgränsen, medan en mera sliten spårväxel körs upp direkt 

om avståndet är för stort. För att analysera detta närmare så hade det från start krävts en bredare 

kunskapsbank inom järnvägen.    
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6.2.1. Skyltning 

 

 

Ur analysen har det framkommit att den skyltning som finns idag inte alltid är optimalt 

placerad då den ibland kan vara skymd och dess placering bestäms av när spårväxeln 

installerades. Detta försvårar möjligheten till att standardisera kontrollprocessen kring 

kontrollen av spårväxlar och att skapandet av en vana som enligt (Petersson P., et al, 2009) är 

en del av verktyget 5S. Följden kan bli en förhöjd risk till uppkörda korsningsspetsar.  

 

Spårväxlar EVR har standardiserad skyltning. Skyltningens syfte är att uppmärksamma 

lokfören på typ av spårväxel och kan ses som en form av felsäkring (Liker J.K, 2009). 

Skyltning behöver inte bara ses som ett verktyg för att uppmärksamma lokföraren på vilken 

spårväxeltyp det är, utan också var tåget ska stannas. Detta möjliggör reducering av 

uppkörningsrisken, att loket inte stannar i växeln och sedan manövreras vilket kan förstöra 

tungan, samt att lokföraren inte behöver gå långt för att kontrollera växeln vilket minimerar 

onödiga transporter.  

 

Genom att standardisera skyltningens placering så kommer det skapa vana för lokförare för var 

skyltarna finns och var tåget ska stannas,s a  
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6.3. Delstudie nr 2: Lokförararbete kring spårväxlar 

 

Delstudie 2 är riktad mot lokförarnas arbete kring spårväxlar och deras kunskaper kring 

spårväxlar EVR.  

 

6.3.1. Medvetenhet om problematiken med spårväxlar EVR. 

 

Workshopen har varit en stor del av de data som tagits fram kring lokförarnas arbete i 

spårväxlar, och där både lärare och elev deltog.  Eleven som snart var färdigutbildad hade god 

förståelse om hur en spårväxel EVR fungerar och att den har rörlig korsningsspets. Det 

framkom också att det finns en problematik med att tågoperatörerna arbetar på olika sätt när 

spårväxlar ska kontrolleras. En del tågoperatörer tillåter att lokföraren försöker åtgärda felet, 

medans andra inte tillåter det. De som inte får åtgärda felet på egen hand måste istället invänta 

felavhjälpning. Avsaknaden av en standardiserad arbetsmall för hanteringen leder till att risken 

för felbedömning ökar och att det därför är viktigt att lokförare arbetar på samma sätt. Med en 

standardiserad arbetsmall så går det att bygga in felsäkrade arbetsmetoder, samt att det 

underlättar för ständiga förbättringar (Petersson P., et al, 2009).  

 

Kunskaper om EVR finns hos lokförarna, men eftersom spärrfärder inte är tillåtet idag och att 

flertalet lokförare inte får åtgärda felen på egenhand gör att kunskapen riskerar att glömmas 

bort. Det är enligt (Liker J.K, 200) en form slöseri att inte tillvarata anställdas kunskaper och 

utveckla dem vidare. 

 

6.3.2. Uppkörning av spårväxlar EVR 

 

En uppkörd spårväxel kostar både tid och pengar vilket i möjligaste mån ska undvikas. 

Samtidigt betyder en uppkörning inte alltid att något behöver åtgärdas direkt eller att tåget 

fastnar, dock kan det leda till att nästkommande tåg kör upp spårväxeln. Ifall en spårväxel i 

Skavstaby körs upp skulle det medföra stora konsekvenser för trafiken i Stockholmsområdet 

och bör undvikas. 

 

Det finns både kända, delvis kända och okända riskorsaker (Paulsson U., et al, 2009) till 

uppkörda spårväxlar. Den största kända risken som framkommit ur denna studie är troligtvis 

när lokförare eller underhållstekniker är ouppmärksamma på vad som sker runt omkring och av 

misstag kör upp växeln. Det kan bero på flera olika anledningar vilka kan vara svåra att 

förebygga.  

 

En annan känd risk är felbedömning av om spårväxeln är körbar eller inte påverkas av 

spårväxeln skick. Under en spårväxels livscykel slits tungan och korsningsspetsen. En ny 

spårväxel är kanske farbar om avståndet mellan tunga och stödräl är större än 5 mm, medans en 

äldre inte är det. Samtidigt är det också svårare att bedöma mer slitna växlar än nya och därför 

kan det vara till nytta för lokförare med ett verktyg som visar om växeln är farbar eller inte.  
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Ett sådant verktyg kan både felsäkra processen vid kontroll av spårväxlar, samt att lokföraren 

kan uppleva värde när de ska ta beslut om spårväxeln är farbar eller inte. Ett verktyg behöver 

inte visa på ett exakt avstånd utan bara att spårväxeln är passerbar.  

 

Om det blir tillåtet med spärrfärder genom spårväxlar EVR så kan det leda till ökad 

uppkörningsrisk då vanan av spärrfärder genom spårväxlar EVR inte finns idag. Samtidigt så 

kan man med ett gemensamt framtaget standardiserat arbetssätt reducera uppkörningsrisken. 

 

6.3.3. Vistelse ute i spår 

 

All vistelse ute i spårområde medför säkerhetsrisk för såväl lokförare som drifttekniker, och då 

speciellt på platser som Skavstaby där trafikeringen är intensiv och hastigheten hög. Eftersom 

ATC och ERTMS hindrar tåg att krocka är risken liten vid vistelse i samma spår som tåget. Det 

som däremot är ett stort riskmoment är när is och packade snö lossnar från passerande tåg 

vilket kan bli som projektiler vid höga hastigheter. 

 

Vid en förändring av regelverket måste säkerheten för lokförarna kunna garanteras när de 

kontrollerar spårväxlar. För att garantera säkerheten behöver TL troligen stänga ner trafiken på 

intilliggande spår på platser som Skavstaby eller reducera hastigheten för andra tåg kraftigt. En 

sådan åtgärd ger följdförseningar för övrig trafik. Ifall det blir en tidsmässig vinst med att 

stoppa trafiken för att garantera lokförarna en säker arbetsmiljö framför att de istället inväntar 

felavhjälpning är svårt att avgöra. Detta då spärrfärder inte tillåts genom spårväxlar EVR idag 

och därför finns inte heller mätbara data att jämföra med. 

 

6.3.4. Processkartläggning 

  

Den arbetsprocess som idag finns för spårväxlar EVR kan skapa slöseri som väntan, 

överarbetning när lokföraren på egen hand hade kunnat lösa problemet istället för 

driftteknikern och att lokförares kreativitet blir outnyttjad när de inte själva får åtgärda 

problemet (Liker J.K., 2009).  

 

Det finns idag en arbetsprocess som är mer optimerad för reducering av förseningar och det är 

den för spårväxlar EV. Den är mer optimerad därför att lokföraren har möjligheten att passera 

spårväxeln även om den inte är i kontroll. 
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Figur 16: Visar på ett mer optimalt flödesschema för spärrfärd i en spårväxel EVR. 
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6.3.5. FMEA 

 
Tabell 7: Resultat från FMEA.  

 

Den FMEA som gjorts är riktade mot när lokföraren kontrollerar om spårväxeln är körbar eller 

inte. Feleffekten har bedömts utifrån att uppkörningen uppmärksammas av lokförare och då 

krävs det att spårväxeln undersöks vilket leder till stopp i trafiken, skaderisken för lokförare 

och passagerare är små då passagen sker i låg hastighet.  

 

Felfrekvens för processteg ett bedömdes vara lite högre än processteg två och tre då en 

standardiserat arbetsmall och mätverktyg bedömdes minska möjligheten till felaktig kontroll. 

Samtidigt är bedömning av alla processteg rent teoretiskt, felfrekvensen kan i verkligheten 

både vara lägre och högre. Eftersom inga spärrfärder tillåts genom spårväxlar EVR gör 

felfrekvensen svårbedömd, samtidigt sker uppkörningar av andra spårväxel sorter enligt 

(Zetterström M) sällan.   

 

Om en spårväxel körs upp så måste den kontrolleras av tekniker innan trafiken kan släppas på 

igen. Detta medför att ifall något i spårväxeln behöver bytas ut så kommer det med stor 

sannolikhet att upptäckas. Därför är chans mycket liten att fel inte uppmärksammas.  
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6.4. Delstudie nr 3: Regelverket 

 

Utifrån kontakt med ansvarig för TDOK 2013:0601 så ska regelverket tolkas på följande vis. 

Lokföraren får åtgärda fel som uppstår i en EVR spårväxel om man anser sig kunna åtgärda 

felet och sedan passera spårväxeln om den går i kontroll. Men om växeln inte går i kontroll får 

inte spärrfärd ske, detta även om den anses farbar.  

 

Syftet med regelverket är att förhindra uppkörningar av den rörliga korsningsspetsen som när 

den introducerades var unik och ovanlig. Detta var från början troligtvis den metod för 

felsäkring (Liker J.K., 2009) som ansågs mest lämplig. Frågan är dock ifall 

förseningsproblematiken var ett känt problem när regelverket skrevs. Det går att förstå varför 

regelverket skrevs som det gjordes, men att introducera en ny spårväxeltyp som ökar risken för 

totalstopp i trafiken är inte optimalt. Kortsiktigt var det fördelaktigt, då risken med att 

lokförarna skulle missa att kontrollera korsningsspetsen kunde vara stor, men ur ett långsiktigt 

perspektiv hade det varit bättre ifall lokförare kan utföra spärrfärder även i EVR spårväxlar och 

ett beslut bör bygga på ett långsiktigt tänk.  

 

Samtidigt är det idag tillåtet att utföra spärrfärd genom en spårväxel DKV som precis som 

spårväxlar EVR har två kontrollpunkter då båda tungorna måste ligga rätt vid passage, dock är 

EVRs kontrollpunkter som bekant en tunga och den rörliga korsningsspetsen. Utifrån från flera 

interjuver verkar det vara mindre allvarligt om tungan körs upp än den rörliga 

korsningsspetsen. 
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6.5. Slutsats av analys 

 

Utifrån all data som analyserats i studien så bedöms den var tillräcklig för att kunna ge 

konkreta förbättringsförslag. Något som hade varit värdefullt att få med i är analysen är det 

arbete som ligger bakom regelverket och vad som skapade kontrollrutinerna för spårväxlar 

EVR. Samtidigt hade de varit positivt med fler interjuver med lokförare och på så viss kunnat 

genomföra en mer tillförlitlig FMEA.  

 

Att spårväxlar går sönder eller får funktionsförhinder är som bekant grundproblemet till att det 

uppstår förseningar och en fullständig eliminering av förseningsorsaker av spårväxlar kan 

endast ske om grundproblematiken åtgärdas. Samtidigt påverkar inte grundproblemet direkt 

lokförarnas möjligheter till att göra korrekta bedömningar av spårväxlar. Därför kommer inte 

något av lösningsförslagen att direkt minska grundproblematiken.  

 

Analysen visar att lokförarnas arbetssituation försvåras av att de inte har tillåtelse att utföra 

spärrfärd genom spårväxlar EVR. Ifall spärrfärder kan tillåtas kommer det fortfarande uppstå 

förseningar. Men några minuters försening är att föredra framför långa totalstopp. Det finns 

stora möjligheter för att en regelförändring som tillåter spärrfärder genom spårväxlar EVR 

reducerar förseningar och därmed ökar järnvägens tillförlitlighet.   

 

En standardiserad arbetsmall som är enkel att följa skulle kunna underlätta kommande 

förbättringsarbete. Det skulle underlätta ytterligare ifall lokförarna är med tidigt i 

utvecklingsarbetet av en eventuell arbetsmall eftersom deras erfarenheter är viktiga.  

 

Samtidigt kan uppkörningsrisken öka då fler spärrfärder sker. Det är därför viktigt att i början 

noga övervaka processen så att det inte blir fler uppkörda spårväxlar efter regeländringen. 

Tillgänglig tid som underhållspersonal har är begränsad, behöver de åtgärda fler uppkörda 

spårväxlar kan det riskera att försämra kvalitén på hela järnvägen.   

 

Kontroll från hytten försämrar lokförarnas möjligheter att bedöma en spårväxels läge och 

rekommenderas inte. Detta ifall det inte går att säkerhetsställa ett verktyg som förenklar 

bedömningen.  

 

Utifrån resultat och analys förespråkar jag en förändring av regelverket så att lokförare tillåts 

att göra spärrfärder när spårväxlar EVR inte går att få i kontroll. Tror att det leder till mindre 

förseningar.  
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7. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

 

7.1. Slutsatser 

 

Utifrån utförd studie så rekommenderar jag förändring i regelverket så att lokförare tillåts 

passera spårväxlar EVR även om de inte går att fås i kontroll. Denna studie visar att lokförare 

har bra förståelse om spårväxlar EVR, men att de behöver uppmärksammas på en förändring i 

regelverket innan man tillåter spärrfärder. Det finns luckor i utförd studie och de hade täckts 

bättre genom en djupare analys av lokförarnas arbete kring spårväxlar, dock bedöms studien 

var tillräckligt likvid nog för att leda fram till ett bra resultat. 

Studien har varit både lärorik och intressant. Har tack vare min morfar alltid varit intresserad av 

tåg och möjligheten att få lära mig mer om den svenska järnvägen var något som inte gick att 

säga nej till. Ämnet som denna studie handlar om skiljer sig mycket från det som jag studerat, 

samtidigt var mina kunskaper i början av studien små och därför har det varit en utmaning att 

använda sig av teorier från min utbildning som passar in i studien.  

 

7.1.2. Konceptförslag 

I följande del kommer de lösningsförslag som togs fram analyseras för att se vilka för- och 

nackdelar som de har. Alla lösningsförslag bygger på regelförändring som ger lokförare 

möjlighet att passera spårväxlar EVR. Lösningsförslagen bygger på varandra, väljs t.ex. 

lösningsförslag ett så går det att längre fram utveckla förslag två och tre.  

 

 

Förslag ett 

 

Förslag ett är att ändra meningen i regelverket som idag bestämmer att lokförare inte får 

passera spårväxlar EVR när de inte går att få i kontroll. Detta ger lokförare samma möjligheter 

till värdehöjande arbete som för andra spårväxeltyper vilket medför att det inte alltid blir 

totalstopp i trafiken, utan trafiken kan i flera fall fortsätta med mindre förseningar vilket är 

studiens huvudmål. Ändringen bygger inte på medverkan från lokförarna. 

  

Förslaget anses vara realistiskt och fördelen med metoden är att den är enkel att utföra, går 

snabbt att implementera till låga kostnader för utvecklingsarbetet, leder till snabb reducering av 

förseningar och minskning slöseri i lokförarnas arbete.  

 

De nackdelar som kan uppstå till en början är att lokförarnas krav kanske inte uppfylls helt, 

samt att en ändring av regelverket bör utveckla och förbättra lokförarnas arbetssituation. En 

annan nackdel är att risken för uppkörda spårväxlar kan öka då det inte går att felsäkra 

processen på ett önskvärt sätt utan återkoppling med lokförarna. Blir det fler uppkörda 

spårväxlar kan tiden det tar åtgärda dem leda till att förseningarna istället ökar och med dem 

ökade kostnader.  
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Förslag två 

 

Till skillnad från förslag ett omfattar detta förslag inte bara ett förändrat regelverk utan också 

framtagning av en standardiserad arbetsmall. Syftet med arbetsmallen är att den ska bli ett stöd 

för lokförare, bygga på verktyget 5S och att den accepteras av tågoperatörerna. 5S är ett 

verktyg inom Lean som står för sortera, systematisera, städa, standardisera och skapandet av en 

vanna.  Utifrån studier som gjorts för denna rapport så har lokförare goda kunskaper kring 

spårväxlar och de bör därför vara med i utvecklingsarbetet av arbetsmallen så att den blir ett 

stödjande verktyg för dem.  

 

Arbetsmallen kan vara uppbyggd utifrån olika steg som lokförarna ska utföra där ett steg kan 

vara hur en felsäkrad kontroll av spårväxeln ska genomföras. Ett annat ska vägleda lokföraren 

hur spårväxeln kan fås farbar. Om lokföraren inte lyckas med att få spårväxeln farbar så kan 

dess arbete ändå utmynna i snabbare felavhjälpning då vetskapen om felorsaken hjälper 

reparatören kan åtgärda problemet snabbare.  

 

Finns lokförarna tidigt med i utvecklingsarbetet av mallen så kommer de att bli medvetna om 

kommande förändringar, man får med deras behov och krav, tillgång till värdefulla erfarenheter 

och att uppmärksamma lokförarna på problematiken kring spårväxlar EVR.  

 

Den finns flera fördelar med en standardiserad arbetsmall, till och börja med blir det enklare att 

implementera förändringar då verktyget 5S blir en naturlig del i det ständiga 

förbättringsarbetet. Det går också att bygga in kvalitet och felsäkra arbetsmetoder vilket kan 

reducera antalet uppkörda spårväxlar.  

 

De nackdelar som uppstår är att det kan ta längre tid innan de blir möjligt att passera spårväxlar 

EVR som inte är i kontroll, risken finns att arbetsmallen blir för komplicerad vilket leder till att 

den inte används, samt att kostnaderna för utvecklingsarbetet riskerar att bli större än för 

förslagsalternativ ett. Det finns fortfarande risk att spårväxlarna körs upp om det bara sker en 

okulär kontroll av dem.  

 

 

Förslag tre 

 

Utöver att ta fram en standardiserad arbetsmall och ändring av regelverket, ingår det i tredje 

förslaget även en undersökning av optimal skyltplacering och idé på mätverktyg. Målet med 

förslag tre är att ytterligare felsäkra processen för kontroll av EVR och andra växeltyper.  

Skyltningen för spårväxlar EVR kan användas till mer än att bara meddela spårväxeltyp. Den 

kan också användas som stoppmärke för lokföraren. Det finns en problematik med att en del 

lokförare inte uppmärksammar var tungan börjar och av misstag kör upp tungspetsen. En annan 

problematik är om lokföraren ställer loket i spårväxeln och sedan lägger om den. En placering 

av skylten strax före tungspetsen skulle optimera avståndet som lokföraren behöver gå för att 
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kontrollera tunga och korsningsspets, samtidigt som risken för uppkörning minimeras. När tåg 

kommer från andra hållet så bör det också finnas en skyltning som visar på var den rörliga 

korsningsspetsen ligger. Detta då tungan kan se ut att ligga rätt, men att korsningsspetsen ligger 

fel och riskerar att bli uppkörd.  

Målet med verktyget är att det ska mäta om tungan och korsningsspetsen är i farbart läge. 

Eftersom tungan eller korsningsspetsen anses farbara bara om avstånden inte är större än de 

maxgränserna så går det att skapa ett enkelt verktyg som visar om avståndet är tillåtet eller inte. 

Att veta det exakta avståndet är inte nödvändigt utan det räcker med att veta om spårväxeln är 

farbar eller inte. Verktyget kan bestå av en stång som kan liknas med en utförsåkningsstav och 

som har utbytbara piggar. Piggarnas radie är samma som de maximala avstånd som får finnas 

mellan tunga och stödräl, liksom för korsningsspets och vingräl. Tanken med piggen är att den 

ska föras in i utrymmet som finns mellan tunga och stödräl. Faller den igenom betyder det att 

avståndet är för stort och att spårväxeln inte är farbar.  

 

Fördelarna med ett specifikt mätverktyg och skyltning är att de ytterligare felsäkrar processen, 

sparar kostnader i långa loppet, minimerar slöseri i processen och underlättar till ett mer 

värdehöjande arbete för lokförarna.  

 

Den stora nackdelen är risken som finns när många parametrar introduceras in en 

utvecklingsprocess, är att de tar lång tid innan den blir färdig, vilket kan leda till ökade 

kostnader, problem med ökade förseningar och att åtgärden sätts in försent.  

 

7.2. Rekommendationer 

Utifrån denna studie rekommenderar jag lösningsförslag två. Detta då det genom en 

standardiserad arbetsmall till stor del går att felsäkra kontrollen av spårväxlar, vilket leder till 

att mindre spårväxlar körs upp och att förseningar som uppstår i spårväxlar EVR kan reduceras. 

Lösningsförslag tre felsäkrar processen vid kontroll av spårväxlar bäst, men det kan vara så att 

en standardiserad arbetsmall är tillräcklig och då skulle den tid som läggs i utvecklingen av 

förslag tre var onödig. FMEA som gjordes visar på att det teoretiskt skulle kunna ske mindre 

uppkörningar med förslag två och tre.  

Det är av vikt att studera utveckling av regeländring och vad dess utfall blir. Det är också av 

vikt att fortsätta att arbeta med ständigaförbättringar när det kommer till kontroll av spårväxlar.  

Detta då de i framtiden kan finnas nya verktyg som underlättar kontrollen.  
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Uppkörningsproblematiken  

Idag finns problem med att många spårväxlar körs upp varje år. Utifrån de data som kommit 

fram ur studien beror detta på mänskliga faktorer. Den kostnad som det tar att åtgärda uppkörda 

spårväxlar kan istället användas till arbeta med förebyggande underhåll. Därför bör man 

analysera de faktorer som leder till att spårväxlar körs upp och se ifall det finns återkommande 

mönster som kan åtgärdas. 

Förbyggande underhåll 

I och med att en stor andel av felen som uppstår i spårväxlar beror på slitage så borde riktade 

studier göras för de olika komponenterna som finns i en spårväxel och identifiera 

återkommande fel. Genom att synliggöra återkommande fel i spårväxlar så skapas bättre 

möjlighet för ett riktat underhåll som kan eliminera eller reducera de återkommande felen. På 

så vis förbättras tillförlitligheten. När en ny spårväxel installeras bör man från början planera in 

när de ska underhållas för att minimera störningar som kan uppstå.  
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