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ABSTRACT 

The purpose with this pre-study of an underground railway track with d.c. traction was to 

examine alternatives to the auxiliary power, traction power and tracks/ return circuits. This 

with the problem of stray currents in mind as well with technical, safety and economy. The 

method used was primarily a literature study of theoretical, standards, other scientific 

studies, and calculations. The results and conclusions suggested to use a 1kV system for the 

auxiliary power system, a contact rail for the traction voltage and a slab track for rail and 

return circuit. This to keep drop voltage within limits, to keep system height down and limit 

the risk for stray currents. Furthermore, contact rail and slab track raise the comfort and 

safety, as well as lower the maintenance. The thesis stresses the importance of prevention of 

stray currents in initial stages of the planning and the fact that there are many ways to do 

this. 

 

Keywords: Stray current, traction voltage, auxiliary power, d.c. traction systems, contact 

rail, slab track 
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SAMMANFATTNING  

Vid byggnation av en järnvägstunnel finns flera delar i elsystem att ta i åtanke. Hjälpkraft, 

vilket är elkraften för belysning och ventilation måste vara redundant och ej ha för stora 

spänningsfall. Likaså måste spänningen för tågen, vilket kallas traktionsspänning, hållas 

inom satta gränser och järnvägsspår vara av lämpligast konstruktion. En viktig del när en 

järnväg drivs med likström är att strömmen håller sig till den avsedda vägen till stationen, 

annars kan så kallade vagabonderande strömmar uppstå där strömmen tar en oavsiktlig väg 

genom t.ex. närliggande rörledningar eller armering. Syftet med denna förstudie är utreda för 

och nackdelar med tekniska lösningar för elkraft till en järnvägstunnel på 3300m. 

Lösningarna har undersökts med säkerhet, effektivitet och kostnad i åtanke. Vidare mynnar 

arbetet ut i problematiken med vagabonderande strömmar, hur detta problem kan 

förekomma och förebyggas. 

Metoden har först delats upp i teori där underlag som fakta ur läroböcker, gällande tekniska 

specifikationer för driftskompatibilitet så kallad TSD, samt nationell standard för Sverige 

vilket förkortas SS-EN dokumentation genomgås. Efter detta följer en litteraturstudie som 

tar upp vetenskapliga artiklar, examensarbeten och konferensmaterial. Sist i metoden följer 

beräkningar gjorda på två förslag för hjälpkraft, främst gjorda i Excel. 

Resultatet visar att hjälpkraften kan hållas redundant i två förslag samt att spänningsfallet 

ligger inom gränser med mellanspänningen 1kV. Med redundant menas att ett fel ska kunna 

uppstå utan att systemet påverkas. Risken för vagabonderande strömmar på likströmsbanan 

påverkas lite eller inget för resultatet av hjälpkraften. Kontaktskena, en konstruktion som 

håller upp kontakttråden vilket levererar ström till tågen, är den lösning som håller sig inom 

marginal för spänningsfall för traktionsspänningen. Denna lösning minskar också risken med 

vagabonderande strömmar då den hanterar spänningsfallet bättre. Järnvägsspåret kan 

konstrueras med en metod som använder makadam som grund eller en där spåret fixeras i 

betonggrund, så kallat fixerat spår. Både makadamspår eller fixerat spår kan användas, dock 

har fixerat spår flest tekniska fördelar. Valet av spår påverkar risken för vagabonderande 

strömmar mycket. 

Diskussionen tar upp hur metoden som använts initialt skulle använt intervjuer, men att 

under arbetets förlopp visades litteraturstudier av andras arbeten innehålla intervjuer där 

gällande frågor tagits upp. Beräkningarna i arbetet kunde gjorts mer avancerade med hjälp 

av simuleringar, men valet gjordes att hålla de enklare för att få mer övergripande resultat. 

Första slutsatsen menar att använda 1000 Volt, förkortat 1kV, för hjälpkraften. 10kV skulle 

minska förlusterna, men då de redan 1kV spänningsförlusterna ligger lågt, samt att en lägre 

spänningsnivå bidrar till bättre säkerhet och anläggningskostnad så rekommenderas 

lösningen 1kV. Andra slutsatsen menar att utöver faktumet att kontaktledning får problem 

att hålla spänningsfallet inom gränser, så gör kontaktskenans fördelar som säkerhet, estetik, 

låga underhåll, bidrag till lägre systemhöjd och att det minskar risken för vagabonderande 

strömmar, till det bästa valet för traktionsspänning. Tredje slutsatsen menar att ett fixerat 

spår skulle ha flest tekniska fördelar för järnvägsbanan, detta med lägre systemhöjd, bättre 

komfort, mindre underhåll, längre livslängd och minskad risk för vagabonderande strömmar 



 

i åtanke. Den sista slutsatsen är att förberedelser och information om platsen för 

järnvägsbanan så att lämpliga åtgärder kan införas är väldigt viktiga för att minska 

uppkomsten av vagabonderande strömmar för banan. 

 

Nyckelord: Vagabonderande strömmar, likströmsbanor, traktionsspänning, hjälpkraft, 

kontaktskena, fixerat spår. 
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DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Ankarström Ström som går genom rotor i en likströmsmaskin 

Ortsnät Elnätet på orten/området 

Resecentra Järnvägsstation för passagerare 

Ridåer Passage med portar 

Räl Skena, generellt namn är räls som är en 
försvenskning av engelskans ”rails” 

Slab track/ 

Ballastfritt spår/ 

Fixerat spår 

En byggmetod för järnvägsspår där rälerna fixeras på 
längsgående betongplattor istället för slipers som 
packas fast i makadam. 

Slipers En balk som används för att fästa räl på. Finns i olika 
utföranden, vanligast är trä eller betong. Balken 
fördelar järnvägsspårets last. 

Traktionsspänning Spänning över järnvägsspår 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Ända sedan antiken så har människan förstått fördelarna med att använda spår för att 

transportera tunga objekt. Allt med att vetenskapen utvecklades så fick transporterna hjul 

som gick på spåren för att minska friktionen och maskiner tog över för de människor och 

djur som i begynnelsen fick agera drivkraft. Med upptäckten av elektricitet och utvecklingen 

av elektriska motorer så introducerades världen till en av de miljövänligaste och effektiva 

transportmedel som används än idag, den elektriska järnvägen. I Sverige finns nu drygt 16 

500 spårkilometer järnväg i varav omkring 80% av denna är elektrifierad järnväg enligt 

Trafikverket (2018). 

Inom den elektrifierade järnvägen finns 2 olika elsystem för att driva tågen, AC och DC. AC 

(växelström) använder samma system som vi har i hemmet, en växlande ström där strömmen 

ändrar riktning med en frekvens. Skillnaden inom järnvägen är att spänningen här inte 

transformeras ned till 400V utan använder betydligt högre spänningsnivåer, i Sverige 

15000V, detta för att minska resistansen i kontakttråden som behöver transportera stora 

mängder ström över långa sträckor för att driva tågen och för att flera lok ska kunna köra på 

samma sträcka. En strömavtagare leder sedan elen ned till loket som via en transformator 

transformerar ner spänningen till rätt nivå för motorn. Elen fortsätter ned genom hjulen till 

en av rälerna genom vilken den matas tillbaka. DC (likström) baseras på samma princip med 

skillnaden att en likriktare gör om den växlande strömmen till likström och för vidare elen till 

kontaktledningen. El med DC spänning under 1500V, eller 1,5kV, räknas som lågspänning 

och räcker för att driva flera lok på samma sträcka. Dock ska beteckningen lågspänning inte 

förväxlas med en ofarlig spänning. 

Idag finns allt ifrån tåg som drivs av förbränningsmotorer till avancerade lösningar som 

magnettåg på våra järnvägar, alla har dock gemensamt att de behöver en drivande kraft och 

underhåll för att fungera. För att undvika olyckor och skador krävs även säkerhetsåtgärder 

och övervakning. Enligt Trafikverket (2018) beräknas underhållsbehovet av Sveriges järnväg 

till 8,8 miljarder kronor år 2016, varav kontaktledningar står för 33%, spår för 27%, broar för 

22% och spårväxlar för 17%. Nedan kan statistik för underhållskostnader ses utryckt i 

miljoner kronor. 
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Figur 1 Drift, underhåll och trafikledning järnväg. Trafikverket (2018) 

I ett modernt samhälle med ny teknik uppkommer nya problem. Infrastrukturen ska fungera 

dygnet runt, 365 dagar om året. 2009/2010 uppgick samhällskostnaderna på grund av 

förseningar till följd av den hårda vintern till 7,4 miljarder kronor (Aassi, 2012). I en 

huvudstad ska kapaciteten och driftsäkerheten förberedas för åtskilliga år framöver vilket 

Aassi också tar upp, där spår beräknas ha en livslängd på 45 år medan Elanläggningar har en 

livslängd på 50 år.  

Vid en olycka i en järnvägstunnel kan minuter vara avgörande för räddningstjänsten att 

rädda liv. Här är en av de största faktorerna hur lång tid det tar för räddningsledaren att 

säkerställa att järnvägen är spänningslös och säker att beträda, vilket visar vikten av att TSD 

(säkerhet i järnvägstunnlar, 2007) följs. 

Ytterligare kan ny teknik och forskning användas till att öka effektiviteten och göra ett så litet 

avtryck som möjligt på miljön. Ett fenomen som kanske allt för sällan blir belyst är korrosion 

på grund av vagabonderande strömmar, ett problem som i USA uppskattas kosta 500 

miljoner dollar varje år (Barlo and Zdunek, 1995). Korrosionen, vilket liknar frätskador på 

metall, uppkommer när strömmen tar en annan väg än returledaren, t.ex. en vattenledning. 

Vid punkten där strömmen hoppar fräts materialet bort och endast en ampere av 

vagabonderande ström fräter under ett år bort 9kg järn, respektive 34kg bly, 10kg koppar 

eller 3kg aluminium. Enligt standarden SS-EN 50122-2 (Svensk elstandard, 2011) får ej 

värdet överstiga 2,5mA/m, då värden under detta inte skadar rälen på 25 år. Rälen, eller 

rälsen som den kallas, fungerar i järnvägssamanhang som returledare för strömmen. 
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Figur 2 Kollage med skador på metallrör från vagabonderande strömmar, från Stefan W 

1.2 Syfte 

Syftet med denna förstudie var att utreda för och nackdelar med tekniska lösningar för 

hjälpkraft och traktionsspänning till en järnvägstunnel på 3300m. Lösningar skulle 

undersökas med säkerhet, effektivitet och kostnad i åtanke. Vidare skulle arbetet ut i 

problematiken med vagabonderande strömmar, hur detta problem kan förekomma och 

förebyggas.  

1.3 Frågeställningar 

• Makadamspår eller Fixerade spår. Kontaktledning eller kontaktskena 

Hur skiljer sig de olika konstruktionerna åt för respektive system och vilka fördelar och 

nackdelar har de? Påverkas systemhöjd, komfort för passagerare, säkerhet, miljö och 

ekonomi av valen och hur motiveras dessa i så fall. Till sist, påverkar valen risk för 

vagabonderande strömmar för något av systemen och hur kan dessa i så fall förebyggas? 

• Hur ska man ordna strömförsörjningen av hjälpkraft i tunneln. 

Hur skall systemet vara uppbyggt för att hålla redundans för hela tunneln? Vilka 

spänningsnivåer kan användas för att spänningsfallet inte skall överstiga gällande värden och 



4 

vad blir dessa? Påverkar något av valen ströströmsproblematiken med vagabonderande 

strömmar? 

• Vagabonderande strömmar 

Finns det ytterligare faktorer än de val som ställts i frågeställningarna som påverkar risk för 

vagabonderande strömmar och kan dessa tillämpas för detta objekt? 

1.4 Avgränsning 

Tunnelns längd är bestämd (3300m), likaså längden till resecentra och likriktarstation som 

sitter vid tunnelmynningen.  

Likriktarens spänning och effekt som levereras är bestämda. 

Räl (returledare) profil är bestämd. 

Under beräkningarna förutsätts att den matande effekten till likriktarstationen och 

nätstationen är oändlig. 

Studien begränsar spänningsfallen för ledningar vid kontinuerlig drift, dimensionering för 

säkringar och kortslutningsströmmar rekommenderas som vidare studie. 

Undersökningen följer gällande lagar, Svensk standard tillsammans med andra 

myndighetskrav så som ELSÄK-FS 2008:1 och gällande TSD:er från transportstyrelsen. 

När det gäller geologi, brandskydd, evakuerings principer med mera. kommer detta att 

utredas under andra former och därför inte innefattas i arbetet. 

2 METOD 

2.1 Teori 

Arbetet har i inledande fasen främst gått ut på insamling av teoretiskt material för att lättare 

förstå vad som skall undersökas och vad som skall beräknas. Gällande tekniska 

specifikationer, TSD samt svensk standard, SS-EN dokumentation har tagits fram under 

arbetets gång med hjälp från handledare då dokumentationen kostar pengar. Därutöver har 

fakta från läroböcker tagits fram samt information från företag som tillverkar berörda 

komponenter i form av broschyrer. 



5 

2.2 Litteraturstudie 

I litteraturstudien har vetenskapliga artiklar letats fram på internet med google, 

examensarbeten är uppletade i Divas bibliotek samt Google Scholar sökmotor. Sökord som 

använts är bl.a.: 1kV, järnvägstunnel, railway+tunnel, isolering+järnväg, fixerade spår, 

underhåll +järnväg, makadamspår, vagabonderande strömmar, current mitigation, 

migration current, stray current, kontaktledning, kontaktskena, hjälpkraft+järnväg, 

korrosion, corrosion. Youtube har använts för att hitta föreläsningar samt konferenser med 

samma sökord. 

2.3 Beräkningar 

Beräkningar för effekter, ström, spänning, laster och förluster är utförda med grundläggande 

beräkningsmetoder och antaganden som syftar till extrema fall, såsom längsta sträcka och 

hög effekt. Data för beräkningar är erhållna från uppdragsgivaren samt datablad från möjliga 

komponenter i systemet från leverantörer. Beräkningarna är uppställda i programmet Excel 

för att lätt kunna ändra på parametrar och ge överskådlighet för resultat och analys. 

3 LITTERATURSTUDIE TEORIDEL 

3.1 Vagabonderande strömmar 

3.1.1 Korrosion 

Enligt Barlo och Zdunek (1995) finns det sex olika former av korrosion, där två av dessa mest 

påträffas inom järnvägen. Korrosion skapas av en elektrokemisk reaktion där material löses 

upp, eller fräts sönder. Vanligast händer detta med metall som reagerar mot omgivningen. 

När malm ”förfinas” till metall så ökas energin, vilket gör att metallen sedan strävar efter att 

sänka energin igen till en stabil nivå. Grundförutsättningen för korrosion är att metallen 

utsätts för ett oxidationsmedel, vilket gör så att andra ämnen släpper ifrån sig elektroner, 

därefter måste elektroner kunna färdas från en anodyta till en katodyta. Korrosionsprocessen 

består av oxidation, där metallen avger en eller flera elektroner och metallen bildar 

metalljoner och sedan reduktion, där en eller flera elektroner flyttas från en atom till en 

annan. En väl känd form av korrosion är rost, där en metall utsätts för omgivningen utan ett 

skyddande lager såsom lack. Nedan kan de galvaniska spänningsnivåerna utläsas för olika 

metaller, spänningsnivåerna varierar mot vad de refereras med. 
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Tabell 1 Galvanisk Potential i förhållande till standardelektrod  
P

ro
gr

es
si

vt
  m

er
 a

n
o

d
is

k 
→

 Metall Volt 

Kommersiellt rent Magnesium -1.75 

Magnesium legering -1.6 

Zinc -1.1 

Aluminiumlegering -1-05 

Kommersiellt rent Aluminium -0.8 

Mjukt Stål (ren & skinande) -0.5 till -0.8 

P
ro

gressivt m
er kato

d
isk→

 

Mjukt Stål (Rostigt) -0.2 till -0.5 

Gjutjärn (ej grafitiserad) -0.5 

Bly -0.5 

Mjukt stål i betong -0.2 

Koppar, Mässing, Brons -0.2 

Hög Silikon Gjutjärn -0.2 

Kvarnskalat Stål -0.2 

Kol, Grafit +0.3 

3.1.2 Korrosionscell 

För att korrosion ska ske krävs 4 grundförutsättningar: En anod, katod, gemensam elektrolyt, 

metallförbindelse som förenar anod och katod. När alla dessa grundförutsättningar finns så 

kan en korrosionscell ställas upp (se Figur 3). 

En korrosionscell kan beskrivas med figuren nedanför enligt Barlo och Zdunek (1995). En 

metall sänks ner i en luftad (O2) elektrolytlösning (H2O+O2), metallen är kopplad till en 

voltmeter som mäter spänningsskillnaden mellan metallen och en referenselektrod. På 

metallytan bildas en del som har egenskaper av anod, och en annan del som har egenskaper 

av katod. Detta kan t.ex. vara på grund av vart malmen från de olika delarna är utvunna eller 

elektrolytens kemiska sammansättning vid delarna. Fallet kan också vara två olika 

separerade metallbitar, t.ex. Stål som är mer anodisk och Koppar som är med katodisk, dessa 

med en metallförbindelse mellan sig. Anod och katod bildar en elektrisk potential mellan sig 

(detta kan vara mellan ett fåtal eller flertal delar). Den potential som voltmetern visar är en 

blandning av alla potentialskillnader och referenselektroden. Potentialskillnaden mellan 

anod och katod bildar en cirkulerande ström, elektrisk i metallen och jonisk i elektrolyten, 

därav ordet elektrokemisk. I järnvägssammanhang kan metallen vara en lång bit av metall, 

rälen, och elektrolyten jord, vilket resulterar i att reaktionen för anod i rälen 2𝐹𝑒 → 2𝐹𝑒++ +

4𝑒− . För katod i luftad elektrolyt blir reaktionen 𝑂2 +  𝐻2𝑂 +  4 𝑒− → 4 𝑂𝐻− (Hydroxid) 

vilket figuren nedan visar, medan för katod i mer avluftad och sur miljö bildar Hydroxid och 

Vätgas 4𝐻2𝑂 + 4 𝑒− → 4𝑂𝐻− + 2𝐻2. De positiva Järnjonerna (Fe++) reagerar sedan med de 
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negativa Hydroxiderna (OH-) på olika sätt enligt corrosion.doctors.org (u.d) och standarden 

SS-EN  50 162 (2005): 

𝐹𝑒++ + 2𝑂𝐻−  → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 , så kallad grön rost 

4𝐹𝑒++ + 4𝐻+ + 𝑂2 →  4𝐹𝑒+++ + 2𝐻2𝑂, järn(III)joner och vatten 

𝐹𝑒+++ +  3𝑂𝐻−  → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3, järn(III)hydroxider, eller lös porös rost, som sedan sakta 

kristalliseras till den mer familjära rosten (Fe2O3 )och vatten (H2O) 

 

Figur 3 Komponenter i en korrosionscell, omarbetad från Barlo och Zdunek (1995) 

Om en ström från en extern källa nu introduceras i metallen enligt bilden ovan så kan 

reaktionen påskyndas eller saktas in beroende på riktning av strömmen. Då den externa 

strömmen går från katod till anod så saktas förloppen in då potentialen i katod blir mer 

negativ och elektronerna kommer från den inducerade strömmen. Denna metod kallas 

katodiskt skydd och kan användas för att skydda t.ex. gasledningar från korrosion. På 

omvänt sätt så påskyndas reaktionen om den externa strömmen går från anod, vilket 

påskyndar korrosionen där. 

En korrosionscell är inte alltid något negativt, detta kan användas för att få batterier att 

fungera, där korrosionen inte förekommer innan plus och minuspolen förbinds med en 

metallförbindelse, som en lampa eller ett motstånd, se figur nedan. 
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Figur 4 Genomskärning av batteri, omarbetad från Barlo och Zdunek (1995)   

3.1.3 Korrosion på grund av vagabonderande strömmar på järnväg med 

DC-system 

Korrosion i järnväg med DC-system på grund av vagabonderande strömmar finns ej så länge 

som strömmen tar den avsedda vägen: Från likriktaren till kontakttråden, vidare till tåget 

och tillbaka genom rälen. Problematiken uppstår när strömmen tar en oavsiktlig väg t.ex. 

genom marken till en metallstruktur. Detta kan ske eftersom strömmen alltid tar den väg 

som ger minst total resistans. Marken i sig behöver inte ha mindre resistans, men en 

parallellkoppling med en liten ström genom oavsiktlig väg kan resultera i detta. 

 

Figur 5 Vagabonderande ström, principskiss. Omarbetar från SS-EN 50 162 

(Vail, R. 2017) förklarar att när detta sker så uppfylls kriterierna för korrosion, dock nu med 

en extern strömkälla. Ytan där strömmen lämnar avsedd väg vid anod fräts därav bort.  
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3.2 Likriktare 

Likriktarens uppgift är att omvandla AC till DC, detta kan göras genom att koppla in dioder 

eller tyristorer som enbart släpper igenom strömmen åt ett håll i en krets. Likriktare med 

dioder kallas ostyrda likriktare, medan likriktare med tyristorer kallas styrda likriktare. Detta 

av att tyristorer kan tändas vid olika tidpunkter och skapa en variabel utspänning. En variant 

av styrd likriktare använder transistorer, dock har transistorer högre framspänningsfall vilket 

inte är önskvärt i kraftelektronik. 

 

Figur 6 3-fas, egen figur 

I ett 3-fas AC system varierar spänningen i form av en sinuskurva med tiden, faserna har 120 

förskjutning mot varandra. 

 

Figur 7 Trepuls envägskoppling, egen figur 

Genom att sätta 1 diod för varje fas så kan endast strömmen gå i en siktning. Eftersom 

dioderna bara släpper igenom strömmen för den dioden med högst spänning bildas en 

positiv vågformad utspänning med 120 graders förskjutning. Då 
𝑈

𝑅
= 𝐼 så följer strömmens 

storlek spänningen. 
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Figur 8 Tolvpuls tvåvägskoppling, egen figur 

Genom att seriekoppla 2 dioder per fas så kommer den motsvarande negativa sidan att 

adderas till den positiva sidan, vilket resulterar i ett vågmönster med 60 graders förskjutning 

och dubbelt medelvärde på spänningen. Vid inkoppling av en D/D transformator 

tillsammans med en Y/D transformator så förskjuts dessa ytterligare 30 grader och bildar en 

våg som allt mer går mot en rak linje. (Alfredsson & Jacobsson, 2016) 

3.2.1 Kontakttråd 

Kontakttråd är komponenten vilket strömmen leds genom till tågen. Kontakttråden har en 

speciell form så att tråden kan fästas i upphängningssystem, antingen med hjälp av bärlina 

och bärtrådar vilket bildar kontaktledningen, eller alternativt i en skena. Kontakttråden 

tillverkas till störst del av koppar som kan blandas med andra metaller som silver, 

magnesium och kadmium enligt olika standarder som kan ses i SS-EN 50 149 (2015), där kan 

också bestämda mått för profiler och namn för varianterna läsas. Kontakttråden storlek delas 

där också upp med tvärsnittsarea enligt standard, med arean 80, 100, 107, 120 samt 

150kvmm. Upphängningen av kontakttråd sker genom en kontaktledning eller 

ledningsskena. Nedan kan kontakttråden AC-120 profil beskådas. 
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Figur 9 Kontakttråd AC-120 profil om mått, omarbetad från SS-EN 50 149 (2015) 

 

3.2.2 Kontaktledning 

Kontaktledningen består av bärlina, bärtrådar och kontakttråd som hålls upp av utliggare. 

För låga hastigheter kan upphängningen göras direkt, där hänger kontaktråden för sig själv. 

Det andra alternativet är indirekt upphängning där kontakttråden monteras med bärtrådar 

upphängda i en bärlina. Kontakttrådens profil liknar en åtta, därav kan två bleck klämma 

ihop runt tråden vid avsmalningen utan att störa strömavtagningen. Bärlina och bärtrådar 

ska kunna leda ström och bärlinan tillverkas därför av koppar och bärtrådar av 

kopparlegering. För att hålla kontaktledningen spänd används spännanordningar, dessa kan 

vara i form av t.ex. fjädrar eller hängande vikter. (Kiessling, F. Puschman, R. Schmieder, A. 

2001). Nedan visas principskiss på hur Bärlinan med hjälp av Bärtrådar håller upp 

kontakttråden. 

 

Figur 10 Indirekt upphängning, omarbetad från Banverket (2006) 

Utliggaren sitter monterad på kontaktledningsstolpar enligt nedan. 
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Figur 11 Utliggare. Omarbetad från Banverket (2006) 

Enligt Banverket (2006) beskrivs delarna: 

• Konsolavstånd - avstånd mellan konsolerna på stolpen. 

• TL- mått -avstånd mellan stolpens framkant och trådläget. 

• Systemhöjd - avstånd mellan kontaktledningen och bärlinan i utliggaren. 

• Trådföring - mått mellan spårmitt och hållaren till kontaktledningen 

• Dragstång - den övre horisontella stången i utliggaren. 

• Dragrör - det övre horisontella röret i utliggaren. 

• Diagonalrör - det diagonala röret i utliggaren. 

• Underrör - det undre horisontella röret i utliggaren. 

• Tillsatsrör - det lilla böjda röret under underröret. 

Denna upphängning är en indirekt upphängning som i Sverige kallas för ST-system och är 

det vanligaste systemet. Kontakttråden monteras i det rörliga tillsatsröret. ST-system har en 

största tillåtna hastighet mellan 140-200 km/h och använder en inspänningskraft mellan 

7100-15000N. Vid konstruktion utan tillsatsrör där kontakttråden monteras med en 

kontakttrådshållare i underröret är största tillåtna hastighet 120km/h och kallas S-system. 

Nedan visas bild på hur kontaktledning med stolpe på mark är uppbyggd. 
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Figur 12 Kontaktledningsstolpe med olika trådar och linor (Banverket 2006)  

Nedan visas bild på de zoner och säkerhetsavstånd som skall följas enligt SS-EN 50 122-1 

(2011)  

 

Figur 13 Kontaktlednings zoner och avstånd för elsäkerhet, omarbetad från SS-EN 50 122-1 (2011) 

Beskrivningar av avstånden för bilden ovan: 

• TOR top of rail 
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• HP highest point of the overhead contact line 

• OCLZ overhead contact line zone 

• CCZ current collector zone 

• TCL track centre line 

• X maximum unidirectional (half) horizontal OCLZ, top of rail level 

• Y maximum unidirectional (half) horizontal CCZ 

• Z distance between HP and SH 

• S1 width of lateral movement of the current collector 

• S2 lateral safety distance for the broken or dewired current collector 

• S3 vertical safety distance for the broken or dewired current collector 

• Sel electrical clearance in accordance with EN 50119 

• SH maximum height of current collector zone 

• LP current collector width 

• Hmax maximum height of the fully uplifted current collector 

3.2.3 Ledningsskena 

Istället för att hänga upp kontakttråden i en kontaktledning så kan skena användas. Skenan 

sitter monterad likt utliggaren med isolatorer på en stolpe som kan monteras på mark eller i 

tak av tunnlar. Då kontakttråden fästs direkt i skenan kan ström ledas genom denna och öka 

ledningsarean. 

 

 

Figur 14 Ledningsskena – profil, omarbetad från Railway Technology Research Centre (u.d) 
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Figur 15 Lednindgsskena - upphängning (Railway Technology Research Centre, u.d.) 

3.3 Järnvägsspår 

3.3.1 Räl 

Järnvägsspår består av flera olika delar vilka varierar beroende på uppbyggnad. Den 

viktigaste komponenten för järnvägsspår är rälen. Rälens uppgift är inte enbart att fördela 

vikten från tåget utan fungerar också som elektrisk ledare i elektrifierade spår. Rälens 

livslängd uppskattas till 30-40 år med rätt underhåll (Corshammar, 2006). 

 

Figur 16 Räl – Profil, egen skiss 

Med en bild på tvärsnittet av en räl så ses uppbyggnaden med fot, liv och huvud.  

2 räler placeras parallellt med varandra med en normal spårvidd på 1435mm, alternativt 

891mm eller 1067mm för en smal spårvidd vilket är ovanligare. Spårvidden mäts från 

rälshuvudenas innerkanter med viss tillåten variation.  

Längderna på rälen är från nyproduktion varierar mellan 40, 60 eller 80m. Vid så kallade 

skarvfria spår levereras i hopsvetsade längder om 400m (Sundquist, 1999). När rälen har 

öppen skarv mellan sig så kallas det helt enkelt öppen skarv. Denna konstruktion används för 

att rälen ska kunna röra sig vid temperaturförändringar som ändrar rälens längd. Rälen får 

vid denna konstruktion sämre lateral styvhet, vilket leder till mer underhåll, ett osäkrare spår 

och används därav bara där hastighetsbegränsningen är 130km/h (Corshammar, 2006). För 

att hålla samman rälerna och inte bryta den elektriska ledningen så används rälsskarvar som 

fästs med skruvförband. 
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Figur 17 Rälsskarv, omarbetad från Sundquist (1999) 

Idag tillverkas de flesta järnvägar med sluten svetsad skarv istället för öppen skarv. 

Fördelarna med detta är enligt Banverket (2005) att underhållskostnader på spår och fordon 

minskar, bättre ledningsförmåga, bättre gångegenskaper och passagerarnas komfort ökar. 

Nackdelen med denna konstruktion är att det inte finns något utrymme för längdförändring 

då temperaturer växlar, vilket medför att rälen måste fästas så hårt i slipern att de inte kan 

röra sig. Krafterna övergår då till spänningar i rälen, vilket gör att temperaturen i rälen kan 

variera mellan -45 till +55 grader. Den vanligaste metoden att svetsa ihop rälen är enligt 

Järnväg.net (u.d) med termitsvetsning. Med ett avstånd på 25-28mm så riktas rälerna 

noggrant mot varandra, därefter monteras grimman, vilket är fästet som håller formen på 

plats. Formen tätas sedan med fuktig sand och värms sedan upp tillsammans med 

rälsändarna. En blandning av järnoxid, aluminiumpulver och mangan tänds sedan på i en 

gryta som smälter ner i formen. Grimman och formen tas sedan bort, varefter svetsen klipps 

till och slipas. 

3.3.2 Slipers 

Slipers är den del som rälen fästs på och fördelar vikten mot underlaget. Sliperns uppgift är 

enligt Esveld (2001) att: 

• Skapa stöd och förutsättningar för rälen för att fästas i slipern 

• Överföra vertikala belastningar från rälerna ner till ballasten 

• Upprätthålla spårläge och spårvidd 

• Elektriskt isolera rälerna 

• Att hjälpa till att ta upp horisontella krafter som har orsakats av trafik och temperatur, både i 

längd och sidled 

Slipers kommer i olika utföranden, historiskt användes först träslipers som impregnerats för 

att öka livslängden mot klimatverkan. Efter detta utvecklades betongslipers som har bättre 

hållbarhet, ger mer stadighet och kräver mindre underhåll. Betongslipers finns också i olika 

utföranden, vissa helgjutna så kallade enblockssliper, andra uppdelade i två betongblock med 

en stålprofil som länkar dom samman, så kallade tvåblocksslipers. En vanlig sliper har en 

längd på 2,6m och ligger med ett centrum till centrumavstånd på max 0,65m i rakspår och 

0,6m i kurvor med radie under 500m. 
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3.3.3 Befästning 

Befästningen är den del som används för att klämma fast rälen mot slipern. Befästning kan 

ske direkt eller indirekt, där direktbefästning sker med t.ex. rälsspik som fästs direkt i slipern 

och pressar ner rälen mot foten och kallas också ofjädrad. Rälsspiken klarar dock bara av att 

fixera rälen i sidled. Ett exempel på indirekt fjädrande befästning är en så kalla Hey-Back 

befästning som till skillnad från rälsspik också klarar av att fixera rälen både i längd och 

sidled. Då befästningen också har till uppgift att fungera som elektrisk isolering används 

isoleringsmaterial mot rälens fot. Mellan träslipers och räl används så kallade 

underläggsplattor för att öka kontaktarean medan ett så kallat mellanlägg används mot 

betongslipers för att dämpa vibrationer. Här används också en isolator för att isolera rälen. 

 

Figur 18 Underläggsplatta på träsliper & Mellanlägg på betongsliper, omarbetad från Corshammar 
(2006) 

 

 

Figur 19 Spikbefästning & Hey-Backbefästning, omarbetad från Barlo och Zdunek (1995) 

3.3.4 Ballastspår, Makadamspår 

Ballastspår bygger på som namnet säger en grund av ballast vilket består av grus eller 

makadam. Ballastspår delas upp i banöverbyggnad som består av räl och slipers som ligger i 

ballast, samt banunderbyggnad som består av underballast som vilar på en terrassyta, en så 

kallad banvall. Banunderbyggnaden kan också bestå av t.ex. broar.  
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Figur 20 Ballastspår, omarbetad från Sundquist (1999) 

Enligt Banverket (2004) ska överballasten ha en kornstorleksfördelning på 0/40 och 

underballasten en fördelning på 0/80. Sundquist (1999) beskriver också att ballasten ska ha 

bra kornform, vara kantig, ha rätt hållfasthet och ren. Ballasten ska dessutom ha goda 

dräneringsegenskaper. För att förhindra att material från terrassen tar sig upp genom 

underballasten kan material som geotextil läggas emellan.  

3.3.5 Ballastfria spår, Fixerade spår 

Ballastfria, slabtrack eller fixerade spår är som namnet beskriver att rälen fästs utan ballast. 

Då spåren är fixerade kan tåg åka med högre hastighet och med en högre komfort för 

passagerarna. Det finns flera olika modeller av fixerade spår från olika företag, enligt Esveld 

(2001) finns sex olika huvudtyper: 

• Sliper eller block inbäddade i betong 

• Sliper på toppen av asfaltsbetongplattform 

• Prefabricerad betongplatta utan sliper 

• Platsgjuten betong utan sliper 

• Inbäddad räl (kontinuerligt stöd) 

• Räl som är hopklämd (kontinuerligt stöd) 

Typerna har olika böjstyvhet och lämpar sig därför till olika underlag.  

 

Figur 21 Block inbäddad i betong, Low Vibration Track, omarbetad från Sonneville (2016) 
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3.4 Tåg 

Tåg i DC system har både för och nackdelar jämför med tåg i AC system. Fördelar enligt 

Railsystem.net (u.d), Electronicshub.org (2015-11-30) samt Alfredsson och Jacobsson (2016): 

• Låg volym och vikt (ingen transformator i tåget behövs) 

• Snabb acceleration & bromsning 

• Mindre energiåtgång 

• Utrustningen i DC-systemen har mindre kostnad, är lättare & mer effektiva än AC-system 

• Skapar inga elektriska störningar till närliggande system. 

• Regenerativ bromsning 

Nackdelar: 

• Dyra likriktare och nätstationer behövs på relativt korta avstånd 

• Kontaktledning eller ledningsskena behöver vara relativt stora och tunga 

• Spänningen sjunker med avseende på längden 

 

Figur 22 DC elsystem förenklad, omarbetad från Electronicshub.org (2015-11-30) 

Övergripande bild från ett tåg i DC-system. 

 

Figur 23 DC traktionssystem –förenklad  krets för tåg, omarbetad från Electronicshub.org (2015-11-
30) 

Över visas en förenklad krets för traktionssystemet i DC-tåg. (Electronicshub.org. 2015-11-

30) 
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Figur 24 Varvtalskarakteristikor för enfas seriemotor, omarbetad från Alfredsson och Jacobsson 
(2016) 

 

Varvtalskarakteristikor för enfas seriemotor vilket är en så kallad Traktionsmotor som 

används för tåg & tunnelbana. Här kan det höga momentet på låga varvtal utläsas vilket 

förklarar den snabba accelerationen. Momentet kan härledas med 𝑀 = 𝑘𝑀 × 𝛷 × 𝐼𝑎 (𝛷~𝐼𝑎). 

Även separatmagnetiserade motorer används. 

3.4.1 Automatiskt tunnelfrånkopplingssystem 

Enligt EU:s TSI säkerhet i järnvägstunnlar så skall tunnlar över en kilometer förses med 

ETES (Emergency Tunnel Earthing System). Detta system kontrollerar att kontaktledningar i 

tunneln är spänningslösa, utför en automatisk jordningssekvens, verifierar att jordning är 

gjord på båda sidor om tunnelmynning och indikerar att det är säkert att beträda spåren för 

räddningstjänst. Fördelen med detta är att räddningstjänst själva kan säkerställa att tunneln 

blir bortkopplad och jordad, en procedur som annars kräver utbildad personal för respektive 

system. Räddningstjänst på plats behöver enbart slå igång proceduren och invänta att spåret 

är säkert att beträda, området som säkerställs varierar beroende på hur långt från mynningen 

det är placerat. 
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Figur 25 Överblick av TracFeed tunnelfrånkopplingssystem, omarbetad från Rail Power Systems 
(2006) 

 

4 LITTERATURSTUDIE 

4.1 Hjälpkraft 

För att överföra elkraften till olika stationer och hjälpsystem såsom nödbelysning och 

ventilation så behöver elen transporteras sträckor upp till 3,3km vilket medför förluster i 

kablarna. Enligt sambandet 𝑃𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 = 𝐼2 × 𝑅 så ökar effektförlusterna exponentiellt med 

ökning av strömmen, sänks strömmen till en tiondel sänks förlusterna till en hundradel. På 

grund av sambandet  𝑃 = 𝑈 × 𝐼 ökas spänningen för att minska förlusterna och detta görs 

med hjälp av en transformator som ändrar spänningsnivån med bibehållen effekt och 

därmed också ändrar storleken på strömmen. Högre spänningsnivåer medför dock högre 

krav på säkerhet och krav på utrustning, vilket i sin tur leder till högre anläggningskostnader. 

Enligt Alameddine, R & Dashtbozorg, S (u.d) rekommenderas TN-C system som ”det 

lämpligaste alternativet att använda i distributionsnätet” vilket kan jämföras med 

elkraftöverföring för längre sträckor och ”TN-S bör användas i fastighetens huvudledning”, 
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vilket kan jämföras med de 0,4kV system som används för stationer, ventilation i tunnlar 

m.m. 

4.1.1 10kV 

10kV är det system som används i vårt svenska system för att fördela elkraft från 

fördelningsstationer till nätstationer som i sin tur transformerar ner spänningen till 0,4kV 

som används i svenska hushåll. Fördelen med dessa system är att de redan är beprövade och 

används i stor utsträckning. 

 

Figur 26 Transformering, egen skiss 

4.1.2 1kV 

Ett alternativ till att använda spänningen 10kV till hjälpkraften är att enligt standarden 

BVS1543.1011 (2009) använda 1kV istället. Spänningen klassas som lågspänningsdistribution 

och kan användas i speciella fall. Systemet kan överföra effekt ca 6,25 ggr längre sträcka än 

ett 0,4kV system med samma förluster, men dock 100ggr kortare än 10kV. Systemet skall 

användas om fördelar som utlösningsvillkor, spänningsfallsberäkningar och ekonomisk 

vinning finns till grund jämfört med andra alternativ. Exempel på lämpliga 

användningsområden är: 

• Kraftdistribution i tunnlar 

• Kraftdistribution till utspridda objekt längs spåret där hjälpkraft saknas 

• Kraftdistribution till utspridda objekt som matas från ortsnätet och där man med 1 kV, 50 Hz 

systemet kan minimera antalet ortsnätsabonnemang 

I artikeln ”1 kV-system – en kostnadseffektiv lösning vid Vattenfalls anslutning av 

sommarstugor på Gräsö” (Elektroskandia Elnät, 2013) beskrivs ett projekt där Vattenfall 

Service anslutit 3 sommarstugor med hjälp av 1kV på befintliga telestolpar då 0.4kV skulle 

krävt grövre kabel eller byggnation till högspänning för att upprätthålla spänningsnivån. 

Lösningen kunde därmed hålla en betydligt lägre kostnad. 



23 

4.1.2.1. Effekt 

Enligt standarden BVS1543.1011 (2009) kan 1kV systemet anslutas till 11kV eller 22kV med 

märkeffekt på 50, 100, 150, 200 eller 315 kVA.  

0.4kV system kan i sin tur anslutas till 1kV med en märkeffekt från 2 kVA till och med 150 

kVA.  

4.1.2.2. Kablage 

Kablage i 1kV nätet skall enligt BVS1543.1011 (2009) vara direktjordat TN-C system med 3 

ledare och utan PEN-ledar där kabelskärmen endast jordas i matande ända. Kablar och 

ledningar skall vara typ provade och godkända för 1kV i PVC och halogenfritt utförande. 

4.2 Kraftöverföring till tåg 

Kontaktledningen är den del vilken för över strömmen från nätstationen för AC eller 

likriktaren i DC. Enligt Haglund, A & Nillson, M.( u.d) står kontaktledningsrelaterade fel för 

30% av merförseningstimmar som orsakas på järnvägen i Sverige. En förklaring på detta är 

att Sverige har ett system där många aktörer måste samarbeta parallellt. Fler faktorer som 

sammanfattas är: åldrande kontaktledning, bristande uppföljning av underhåll, dålig 

kommunikation mellan aktörer och varierat väderförhållande. Dessa åsikter delas också av 

flera tågexperter i artikeln Den svenska järnvägen har havererat (Nilsson, 2014). 

 

Figur 27 DC Järnväg huvudprincip, omarbetad från Schavemaker och Van der Sluis (2008) 

Fördelar med att använda ledningsskena istället för kontaktledning enligt Railway 

Technology Research Centre & Polytechnic University of Madrid (u.d) är: 

• Enkelheten och robustheten i sina komponenter vilket förenklar installation och underhåll.  

• Den betydande höjden över banan, vilket minskar risken för oavsiktlig kontakt. SS-EN 50124-

1  (2017) 

• Den minskade installationshöjden på grund av att Bärlina och Bärtrådar saknas samt 

enkelheten i upphängningen.  

• Inga dragkrafter i kontakttråden, reducering av den kritiska sektionen för slitna 

kontaktledningar och ökning av det genomsnittliga tidsintervallet mellan trådbyten, vid 
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installation av ledarskenor ersätts kontakttråden vanligtvis inte tills dess sektion är så liten att 

tågets strömavtagare berör aluminiumprofilen.  

• Den stora ytan som förbättrar systemets egen kylning vilket sänker risken att smälta genom 

överhettning.  

• Den stora ledarsektionen, vilket möjliggör hög strömintensitet. 

Med nackdelarna: 

• Frånvaron av dragkrafter i kontakttråden i kombination med ledarskenans höga linjära vikt 

medför stora böjningar. Dessa böjningar är skadliga för systemets dynamik och är vanligtvis 

begränsade genom att minska avståndet mellan stöden.  

• Samma fenomen förhindrar höga körhastigheter. 

4.3 Järnvägsspår 

Barlo och Zdunek (1995) beskriver vikten av att öka resistansen från räl till jord med hjälp av 

isolatorer samt olika lösningar för detta. Nedan kan två olika sätt beskådas för att ökad 

isolation och resistans till jord. 

 

Figur 28 Isolation mellan räl och befästning - Polymeic Pad Insulation, omarbetad från Barlo och 
Zdunek (1995) 

 

 

Figur 29 Isolation för direkt fästning i trä, omarbetad från Barlo och Zdunek (1995) 

 

Fördelar med makadamspår enligt railsystem.net (u.d) är:  

• Låg investeringskostnad 
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• Vanligtvis enkel att anlägga 

• Goda dräneringsegenskaper 

Med nackdelarna: 

• Lägre hastigheter 

• Lätt att deformeras 

• Kräver frekvent och kostsamt underhåll 

• Kort livslängd (15-20 år) 

• Skapar damm från ballasten 

• Högre oljudsnivå 

Fördelar med ballastfria spår är enligt Esveld (2001): 

• I stor utsträckning underhållsfria, underhållskostnader uppskattas till 20-30% mindre än 

ballastspår. 

• Hög livslängd, upp till 60 år 

• Stor tillgänglighet p.g.a mindre underhåll 

• Inget ballastsprut eller damm 

• Mindre höjd och vikt på konstruktionen 

• Hög resistans mot jord 

• Liten risk för vagabonderande strömmar 

Nackdelar mot ballastspår är: 

• Högre anläggningskostnad 

• Bullerstörning kan vara högre 

• Mycket arbete om spåret behöver justeras 

• Dålig anpassningsförmåga till stora sättningar i underbyggnaden 

• Lång tid för återställningsarbete vid en urspårning 

4.3.1 Övergång mellan ballastspår och ballastfria spår 

Övergång mellan fixerat spår och makadamspår kan vara ett problematiskt område. Detta för 

att uppbyggnad och konstruktion skiljer sig, vilket leder till att de olika materialen reagerar 

olika på omgivning såsom temperaturförändringar och andra krafter. Därav behövs en 

övergångszon på ca 20 meter som är konstruerad med de olika spårens karakteristiker i 

åtanke. Nyquist (2010) menar att dessa områden kan kräva mer underhåll än både fixerade 

spår eller makadamspår, samt att om detta område överses så blir konsekvensen i många fall 

att det är mer ekonomiskt att bygga om helt. Nedan visas ett exempel på övergångszon för 

systemet Rheda 2000 enligt Profillidis (2006). 
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Figur 30 En konstruktion för övergångszon mellan ballastspår och fixerat spår, omarbetad från 
Profillidis (2006) 

 

4.4 Skydd mot korrosion på grund av vagabonderande strömmar 

I SS-EN 50 162 (2005) - Skydd mot korrosion förorsakad av läckströmmar från 

likströmsanläggningar, sammanställs flera standarder och där kan läsas att förebyggande av 

vagabonderande strömmar skall ske i samband med konstruktion och projektering. Detta 

görs bäst genom överenskommelser, samarbete och informationsutbyte. Nedan listas 

standarderna som innefattas: 

• SS-EN 50122-2:1998 Järnvägsanläggningar – Fasta installationer – Del 2: Skyddsåtgärder för 

begränsning av läckströmmar från likströmsbanor 

• SS-EN 12954:2001 Katodiskt skydd av metalliska konstruktioner i jord eller vatten – 

Allmänna principer och tillämpningar på rörledningar 

• SS-EN 13509:2003 Mätmetoder vid katodiskt skydd 

• SS-EN 50162:2004 Skydd mot korrosion förorsakad av läckströmmar från 

likströmsanläggningar 

De viktigaste delarna i att förebygga vagabonderande strömmar i DC-system kan 

sammanfattas med att minimera spänningen, minimera resistans i returledning och att 

maximera resistans till jord. Vail, R (2017) SS-EN- 50 162 (2005) Barlo, T .& Zdunek, A. 

(1995). Delar som kan vara mer utsatta än andra är förstärkta betongstrukturer såsom 

tunnlar, broar, akvedukter, passagerarstationer och grund till fixerat spår. Dessa delar är 
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uppbyggda med armeringsjärn där sprickor kan bildas i betongen som sedan fukt kryper in i 

och bildar en oönskad väg för strömmen. Rörledningar för t.ex. vatten och gas, både 

parallella och korsande är också strukturer som bör uppmärksammas. 

Barlo, T .& Zdunek, A. (1995) förklarar i sin rapport att en anledning till att problemet med 

vagabonderande strömmar är så viktigt är att företagen som äger eller förvaltar 

järnvägslinjerna helt enkelt inte har några uppgifter på hur stor del av underhållet som är 

direkt kopplat till ämnet. När järnvägen slits med tid och användning så repareras delarna 

efter hand men företagen dokumenterar sällan vad orsaken är. Vidare förklaras att företagen 

prioriterar att hålla igång tågen och att hålla tidschemat, vilket leder till att förebyggande 

arbete åsidosätts. 

4.4.1 Minimera spänning 

Ju mer potentialskillnad mellan räl och jord desto större risk för vagabonderande ström. 

Denna potentialskillnad sammanfaller med den minsta potentialskillnaden mellan 

kontaktledning och räl enligt Vail, R (2017). Potentialskillnaden är vidare kopplad till hur 

mycket ström som går genom rälen. För att minimera detta sätts matande likriktare på så 

korta avstånd som möjligt för att minska sträckan. 

4.4.2 Minimera resistans i returledning 

Enligt SS-EN 50122-2 (2011) skall förbättringar i returströmkretsen göras för att minska 

resistans i returledningen, vilket i sin tur minskar risken att strömmen tar en oönskad väg. 

Detta kan enligt Vail, R (2017) göras med sluten svetsad skarv, genom att installera 

bindningskabel runt mekaniska leder samt förbinda de två rälerna elektriskt med varandra. 

Barlo, T .& Zdunek, A. (1995) menar också att resistansen minskar genom att öka 

returledarens area, vilket dock kan vara svårt idag när arean på rälen är satt som standard. 

Inspektioner av rälens förbindelser bör göras årligen för att förebygga fel. 

4.4.3 Maximera resistans räl till jord 

Genom att öka resistansen från räl till jord så kan strömmen ej ta en oönskad väg. Barlo, T .& 

Zdunek, A. (1995) listar isolering för rälen, impregnering av träslipers, installera fixerade 

spår och underhåll av ballast som viktigaste punkter. Nyquist, D. (2010) understryker i sin 

rapport hur mycket mindre underhåll som krävs för vissa konstruktioner av fixerade spår 

som också kan ha betydligt konstant högre resistans mot jord. Dock visar också Vail, R (2017) 

motsatt exempel på hur uppbyggnad med fixerade spår med t.ex. kosmetiskt gräs runt 

rälerna skapar flera alternativa vägar för strömmen. 

4.4.4 Ytterligare åtgärder 

För att ytterligare kunna isolera en ström som tar oönskad väg så visar Vail, R (2017) hur 

metallkonstruktioner, t.ex. armering i tunnel eller fixerat spår kan svetsas samman längst 
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järnvägen för att skaffa en alternativ väg för strömmen. En vagabonderande ström kan i 

sådana fall plockas upp av denna konstruktion och ledas genom denna. Detta gör det möjligt 

att mäta strömmen och utföra åtgärder. Rör som korsar järnvägen bör grävas ner på större 

djup för att skapa längre avstånd, och samtliga rör bör isoleras. I vissa fall är detta inte 

möjligt, då kan en så kallad dräneringsförbindelse användas SS-EN- 50 162 (2005). 

Principen för dräneringsförbindelse är att undvika att strömmen går tillbaka igenom 

elektrolyt från en metallstruktur, genom att installera en egen metallförbindelse istället. För 

att undvika att strömmen skulle kunna gå tillbaka till metallstrukturen vid omvänd polaritet 

används polariserad dräneringsförbindelse, vilket är att installera en diod som enbart släpper 

igenom strömmen åt ett håll. Dessa dräneringar bör dock undvikas om möjligt enligt Vail, R 

(2017) då man i dessa fall undviker elektrisk isolation. 

 

Figur 31 Polariserad dränering, omarbetad från SS-EN 50 162 (2005) 

 

5  AKTUELL STUDIE 

5.1 Objektbeskrivning 

Nedan kan en överblicksbild över järnvägslinjen beskådas med de viktigaste 

längdmarkeringarna utsatta.  
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Figur 32 Överblick av objekt 

 

Längmarkeringen 0 meter, börjar längst in i tunneln vid ändstationen, därefter vid 1500m 

finns resecentra med en strategisk plats för en nätstation efter sig. Mynningen på tunneln är 

vid 3300m där likriktarstation och inmatning för hjälpkraft såsom belysning, ventilation och 

kringutrustning såsom ridåer finns.  

5.1.1 Hjälpkraft 

Hjälpkraften som är ett 400/230V 50Hz system matas från ortsnätet och transformeras ner 

till mellan 10-22kV, ett krav från uppdragsgivaren är att hjälpkraften är redundant med hjälp 

av två transformatorer, d.v.s. att ett fel ska kunna inträffa och att driften inte ska påverkas av 

detta. Ytterligare krav är att högsta spänningsfall i kretsarna för hjälpkraften maximalt får 

vara 5%. Alla resecentra har egen drift från ortsnät, vilket är elnätet där objektet är placerat, 

och räknas därför ej med i beräkningar. Matande effekt anses oändlig i beräkningarna. 

Nedan visas två förslag för utformningen av hjälpkraften. Båda använder mellanspänningen 

1kV, har redundans i form av två transformatorer per punkt och också en ringförbindelse (se 

Figur 33) som möjliggör full användning även om en komponent slås ut. Förslag 1 kan också 

användas med 10kV istället för 1kV för mindre förluster, dock blir detta en avsevärt högre 

anläggningskostnad med högre säkerhetskrav för den högre spänningsnivån. 
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Figur 33 Hjälpkraft förslag 1 
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Figur 34 Hjälpkraft förslag 2 

 

5.1.2 Likriktaren 

Likriktaren vid mynningen är av typen 12-puls diodlikriktare med en installerad effekt på 3,2 

MVA. Denna levererar en nominell spänning på 1500V DC enligt SSEN 50 163 (2005) till 

järnvägslinjen. Spänningen får enligt uppdragsgivaren inte under normal drift understiga 

1200V även om samtidig start sker från 3 st. tåg samtidigt från två olika perronger. Oavsett 

vilka tågrörelser som förekommer får spänningen aldrig sjunka lägre än Umin1 enligt SSEN 50 

163 (2005). Matande effekt anses oändlig i beräkningarna. 

5.1.3 Kontaktledning/Kontaktskena 

Tunnelns traktionsspäning skall förses med en kontaktledning eller kontaktskena. En fråga 

från uppdragsgivaren är om valet kommer påverka tunnelns storlek i höjdmått (systemhöjd). 

Förhållanden i ekonomisk, teknisk och elsäkerhet för personal och tredje person skall vägas 

in i bedömningen och gällande standarder skall följas. Matande effekt begränsas av 

likriktaren. 

5.1.4 Järnvägsspår 

Järnvägsspåret består av ett dubbelspår med ett avstånd spårmitt till spårmitt på 3,6m i 

samma tunnel. Rälen är en SJ50 profil och banvallen dimensioneras och beräknas till 22,5 

ton per axel. Bedömningen av makadamspår eller fixerat spår skall avvägas med förhållanden 

i ekonomisk, teknisk och elsäkerhet för personal och tredje person. Detta innefattar likväl 

problematiken med vagabonderande strömmar. 

5.1.5 Beräkningar 

För spänningsfallet av traktionsspänningen så har grundläggande beräkningar använts då 

denna består av en likströmskrets över material med samma resistans och area längst hela 

tunneln enligt: 

 𝑈𝑠.𝑓 = 𝜌 ∗
𝐿

𝑎
∗ 𝐼    Ekvation 1 Spänningsfall likström 

𝜌 =
𝑅∗𝑎

𝑚
     Ekvation 2 Resistivitet 

Då den högre spänningen till hjälpkraften i tunneln ej är bestämd, utan kan vara mellan 10-

22kV, så är denna ledning satt till förlustfri i beräkningarna och bibehåller därför samma 

spänning längs hela banan. Beräkning för största spänningsfall för de lägre 

spänningsnivåerna är därmed gjorda på den längsta sträckan i de olika förslagen, där den 
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totala resistansen för ledningarna är som störst. Beräkningarna är uppställda i excel för att 

kunna jämföra olika värden på areor, antal transformatorer, spänningsnivåer och längder. 

𝑈𝑠.𝑓 = 𝜌 ∗
2∗𝐿

𝑎
∗ 𝐼    Ekvation 3 Spänningsfall enfas växelström 

𝑈𝑠.𝑓 = 𝜌 ∗
𝐿

𝐴
∗ 𝐼 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 ∗ √3  Ekvation 4 Spänningsfall trefas växelström 

𝑁1

𝑁2
=

𝑈1

𝑈2
=

𝐼2

𝐼1
     Ekvation 5 Förhållande - Lindning/Spänning/Ström 

𝐼𝑡𝑜𝑡 =
𝑃𝑡𝑜𝑡

𝑐𝑜𝑠𝜑∗𝑈𝑓𝑎𝑠
    Ekvation 6 Total ström för fasspänning 

All belastning i tunneln är sammanslagna till en gemensam belastning som sedan är 

uppdelad i dubbelt så många delar som antalet transformatorer som transformerar ner till 

0,4kV. Detta för att varje fas är parallellkopplad så den går framåt och bakåt i tunneln, med 

ett avslut halvvägs till nästa transformator. Detta blir då maximal längd för varje belastning 

till 0,4kV transformatorn. Eftersom belastningarna är uppdelade på 3 faser så divideras 

dessa med 3 för att få belastningen per fas. Den totala strömmen är fördelad jämnt mot 

belastningarna. Nedan visas princip över uträkningar, först hur effekten är fördelad längst 

tunneln för förslag 1, sedan hur strömmen är fördelad längst 0,4kV.

 

Figur 35 Principskiss för uträkning av effektfördelning 
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Figur 36 Principskiss för strömfördelning för 0,4kV /230V faser 

6 RESULTAT 

Resultaten presenteras under hjälpkraft, traktionsspänning,  

6.1 Hjälpkraft 

6.1.1 Distributionsspänning, 0,4kV huvudspänning 

Nedan visas diagram för procentuellt spänningsfall för olika areor på ledningar i förhållande 

till effektförbrukning i hela tunneln samt avstånd mellan transformatorerna som 

transformerar ner till 0,4kV. Effektfaktorn är satt till 0,95 och fasspänning är 230V. Högsta 

totala spänningsfall för hjälpkraften är 5%.  
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Figur 37 Förluster för ledararea 1,5 kvmm 

 

 

Figur 38 Förluster för ledararea 2,5kvmm 

6.1.2 1kV respektive 10kV 

Nedan visas diagram för spänningsfall för olika areor på ledningar i förhållande till 

effektförbrukning i tunneln samt avstånd mellan transformatorerna som transformerar ner 

till 1kV. Högsta totala spänningsfall för hjälpkraften är 5%. 
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Figur 39 Spänningsfall för Förslag 1 med olika ledningsareor och total effekt 

 

6.2 Traktionsspänning 

Nedan visas diagram för spänningsfall för traktionsspänning i förhållande till längd från 

likriktare och mängd ström i ledaren för tre system med kontaktledningar av koppar och ett 

system med kontaktskenor i 2200kvmm aluminium och 10kvm kopparkontakttråd. 

Spänningsfallet får under normal drift inte understiga 1200V, vilket betyder ett maximalt 

spänningsfall på 300V vid nominell spänning 1500V för aktuellt objekt. 

 

Figur 40 Spänningsfall för traktionsspänning i förhållande till ström 
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6.3 Järnvägsspår - makadam eller fixerat. 

Både makadam och fixerat spår kan användas för järnvägsbanan. Uppbyggnaderna har olika 

för och nackdelar och dessa måste avvägas vid val för banan, resultatet visar att fixerat spår 

är att rekommendera. 

6.4 Vagabonderande strömmar 

Risken för vagabonderande strömmar i likströmsbanan påverkas lite eller inget av 

hjälpkraften, kontaktledning eller kontaktskena påverkar risken till viss del med avseende på 

spänningsfallet och val av järnvägsspår påverkar risken till stor del. 

7 DISKUSSION  

Metoden som överlag har använts i denna förstudie är litteraturstudier, vissa planer fanns att 

utföra intervjuer, men detta har under studiens gång gått mot att använda andras arbeten där 

intervjuer har genomförts istället. Detta för att mer tidseffektivt få fram fler resultat och 

slutsatser från fler källor. Ett återkommande problem i förstudien är att få vetenskapliga 

artiklar inom ämnet vagabonderande strömmar finns att hämta kostnadsfritt, de flesta av 

dessa studier som hittats kan tillägas vara från USA där likströmsbanor är vanliga. Även SS-

EN standard kostar pengar att införskaffa, detta kunde dock lösas genom hjälp från 

handledare. 

Beräkningarna har lagts på en grundläggande nivå, med antaganden från mer djupgående 

kunskap i ämnena. Beräkningarna kunde lagts i simuleringsmiljö för ett mer noggrant 

resultat, dock hade detta resulterat i mer tidsåtgång, färre resultat och slutsatser. Vidare är 

en beräkning för säkringar och felströmmar en viktig del, denna görs förslagsvis i 

simuleringsmiljö. Detta kan dock inte göras innan studie på hur stor effektförbrukning 

tunneln kommer ha samt hur de är fördelade. Resultat vid simuleringar hade högst troligen 

visat lägre spänningsfall för traktionsspänningen än vad resultaten i denna förstudie visar då 

tågen i verkligheten inte startar samtidigt från samma punkt längst inne i tunneln, dock visar 

resultaten i denna studie redan hur relativt små strömmar bidrar till spänningsfallet på 

längre sträckor. Vidare kan en mer komplex beräkning läggas i excel för hjälpkraften som i 

denna studie är uppdelad så att all ström som är transformerad ner till 0,4kV nivå går halva 

vägen till nästa transformator. I verkligheten är 0,4kV uppdelat i 3 faser som sedan ansluts 

till olika delar och därav har olika längder och effekter. 

Resultatet visar att det finns flera sätt att bygga upp hjälpkraften utan att spänningsfallet blir 

för stort. Frågan som kan komma upp är hur ekonomiska lösningarna är. Fler 

transformatorer, högre spänningsnivåer och grövre ledningar resulterar i högre 

investeringskostnader men lägre förluster. Högre spänningsnivåer ställer också högre krav på 
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säkerhet. Kommer denna investeringskostnad överväga dessa förluster och kan samma 

säkerhet hållas? Då metoden för detta arbete lägger vikt på de tekniska aspekterna så kan 

inte dessa frågor besvaras. Beräkningarna baseras också på antaganden om att den högre 

spänningsnivån är förlustfri, samt en estimerad effektfaktor. Dessa värden kan variera och 

påverka resultatet. De ekonomiska frågorna återkommer också vid valet av järnvägsspår, 

vilket metoden inte tar upp mer exakt. 

Beräkningarna för kontaktledning och kontaktskena tillsammans med litteraturstudien går 

mot samma resultat, vilket visar att kontaktledning ej skall användas. Metod och resultat 

visar att avancerade uträkningar ej är nödvändiga här, spänningsfallet blir helt enkelt för 

högt för den aktuella banan. Alternativa lösningar för kontaktledningen tas inte upp med 

metoden i denna förstudie och kan därför läggas som förslag till fortsatt arbete. 

 

8 SLUTSATSER 

Resultatet visar att god marginal kan hållas både med lägre avstånd mellan 

transformatorerna eller grövre ledningar. 

Vidare visar resultatet att spänningsnivån 1kV kan användas med god marginal även på lägre 

ledningsareor och nätstationer placerade vid respektive resecentra i tunneln. Ytterligare talar 

en lägre anläggningskostnad samt högre säkerhet för spänningsnivån 1kV. Med 

spänningsnivån 10kV blir spänningsfallet 100ggr mindre för samma area och effekt. 

Resultatet för traktionsspänning visar att ett val av kontaktskena håller god marginal för 

spänningsfallet och rekommenderas därför. Ytterligare håller kontaktskenan högre 

driftsäkerhet, kräver mindre underhåll samt att systemhöjden blir lägre med kontaktskena i 

tunneln. Ett alternativ är en övergång från kontaktskena till kontaktledning utanför tunneln 

där underhåll är lättare att utföra och systemhöjden inte är lika viktig, detta då för att hålla 

en lägre anläggningskostnad. För att kunna driva systemet utan skena krävs fler parallella 

ledningar utöver kontakttråden för att öka arean och minska resistansen. Om endast 

kontaktledning använts så uppfylls ej av kravet för spänningsfall, resultatet är därav att 

kontaktledning är att rekommendera. Systemhöjden för tunneln är beroende av det 

elektriska säkerhetsavståndet för de olika systemen där kontaktskena använder lägre 

systemhöjd. 

Fixerat spår visar flest fördelar enligt förstudien. Fördelarna kan summeras i: mindre 

underhåll, längre livslängd, lägre systemhöjd, högre komfort för passagerare och bättre skydd 

mot vagabonderande strömmar. För att minimera buller som kan uppkomma bör ett system 

som har bullerdämpning inbyggd också användas, som t.e.x Low Vibration Track. Val av 

fixerat spår bör först ske efter undersökning av marken i området har skett för att undvika 

sättning. Makadamspår kan alternativt användas utanför tunneln och området för det 
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automatiska tunnelfrånkopplingsområdet, där underhåll är enklare att utföra, detta för att 

minska anläggningskostnader. Stor vikt bör i detta fall läggas till isolering mot jord för rälen 

och övergångsområdet från fixerat spår till makadamspår som kan vara problematiskt. 

Val av kontaktledning eller kontaktskena har enligt förstudien en påverkan av 

vagabonderande strömmar då kontaktskenan har större ledningsarea, vilket leder till mindre 

spänningsfall och därigenom mindre risk för vagabonderande ström. Hjälpkraftens 

uppbyggnad påverkar enligt förstudien inte risken för vagabonderande strömmar i dc-

system, dock har inte placeringen av jordning studerats för 0,4kv systemet i denna studie. 

Likriktarens placering spelar en stor del då den sitter på så pass långt avstånd från 

ändstationen i tunneln, vilket ökar risken för vagabonderande ström. Valet av makadamspår 

eller fixerat spår mynnar ut att vara den största faktorn enligt förstudien. Makadamspår 

kräver mer underhåll och kontinuerliga inspektioner för att behålla sin resistans mot jord. 

Fixerade spår däremot, har lågt behov av underhåll och inspektioner samt kan hålla en hög 

resistans mot jord, även i utsatta miljöer. Frågan med att undersöka platsen för järnvägen 

visas vara av stor vikt. Underlaget påverkar vilket spår som kan användas och omgivande 

strukturer ökar risken för vagabonderande strömmar om inte åtgärder tas. 

9 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

• Simuleringar för tåg på banan och system för hjälpkraft 

Då beräkningarna är grundläggande i denna studie finns mycket information att hämta 

genom att bygga upp simuleringar. Exakta förhållanden och mätningar kommer behövas vid 

planering. Säkringar och dimensionering för kortslutningsströmmar kommer behövas efter 

effekter längst tunneln fastställts. 

• Undersök om jordningspunkter för 0,4kV påverkar risken för vagabonderande strömmar 

Hur påverkar potentialen i jordningspunkterna för växelström risken för vagabonderande 

strömmar. Kan dessa spela någon roll och i sådana fall i vilken utsträckning. 

• Platsundersökning, miljöpåverkan 

Hur påverkar platsen val av t.ex. järnvägsspår, fungerar underlaget till att bygga valfritt 

fixerat spår. Vilken miljöpåverkan finns det, hur ren är luften, vilka omkringliggande 

strukturer kan påverka. 

• Studier på hur stor del av underhållet som är direkt kopplat till vagabonderande strömmar 

En längre studie med sakkunniga i området skulle ge mer information om hur stor del av 

underhållet av järnvägsbanor som skulle kunna undvikas. 
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BILAGA 1: UPPDRAGSBESKRIVNING  

X-arbete under överseende av PROSE AB.    

Uppdragsbeskrivning 

Inom en kommande framtid kommer en av våra uppdragsgivare att bygga en järnvägs linje in 

under en av Europas storstäder vilket kommer att innebära stora tekniska utmaningar när 

det gäller strömförsörjning av fordon, kontaktledningssystem, hjälpkraftsystem, signalsystem 

mm. 

Regelverk som ska användas är Sv. Standard (Kristian Karlsson PROSE) tillsammans med 

andra myndighetskrav så som ELSÄK-FS 2008:1 2016 och gällande TSD.er från 

Transportstyrelsen. I vissa delar kan även Trafikverkets föreskrifter och standarder 

användas. Dom tre sistnämnda typerna av dokumenten fås från Nätet. 

Val av olika problemlösningar ska göras utifrån förhållandet ekonomisk, teknik, tillgänglighet 

och elsäkerhet för personal och tredje person. 

När det gäller geologi, brandskydd, evakuerings principer mm. kommer detta att utredas 

under andra former, dock kommer delar av detta dokument som en del av underlaget för 

principiella beslut och dimensioneringar. 

Förutsättningar 

Tunneln längd kommer att vara 4000 m och med ändstation i berget tillika ett resecentrum. 

Mellan tunnelmynningen och ändstationen inne i berget kommer det också att vara en 

station 2500 m från tunnelmynningen, avståndet mellan resecentrumen blir således 1500 m.  

Inmatning för traktions spänning resp. hjälpkraft spänning kommer att vara 3300 m från 

tunnelns slut och stoppbocken. 

Likriktar stationen resp. nätstationen kommer att placeras på markytan ovan jord i 

anslutning till tunnelmynningen och kablaget kommer att borras ner till tunnelnivå vid km 

3300m. 

Målsättningen är att strömförsörja samtliga effektförbrukare så som belysningar, ventilation 

mm. i tunneln inklusive ev. ridåer mellan perrongen och fordon på resecentrumen med 

hjälpkraft från tunnelmynningen. 

Effektförbrukare på resecentrumen så som rulltrappor belysningar ventilation mm. 

strömförsörjs från resecentrumets egna strömförsörjningssystem lokalt. 

Tunneln kommer att byggas med dubbelspår i samma tunnel 
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Avstånd spårmitt-spårmitt 3,6 m. 

Signal- och kraftförsörjningssystemet ska dimensioneras för 4 st. samtidiga tågrörelser i 

tunneln tillsammans med den normala trafiken utanför tunneln. Normalt används 10 

minuters trafik. För effektberäkningar hos fordonen används inga höjd gradienter. 

Övergripande frågor att ställa: 

o Makadamspår eller ”slabbtrack” avgörs av utredaren. Oavsett val ska beslutet 

motiveras. 

o Kontaktledning eller skena? Kommer detta att påverka tunnelns storlek i höjdmåttet 

(systemhöjd)? 

o Hur hanteras ströströmsproblematiken (vagabonderande strömmar). SSEN 50 122-2 

o Tunneln ska förses med ett godkänt automatiskt tunnelfrånkopplingssystem som ska 

kunna styras från/av räddningstjänsten utan inblandning av banägare eller tågoperatören. 

o Hur ska man ordna strömförsörjningen i tunneln med avseende på hjälpkraften 

400/230 V 50 Hz från mynningen in i tunneln? Hänsyn ska tas till hjälpkraft både gällande 

normaldrift och nöddrift. Högsta tillåtna spänningsfall i 400/230 V 50 Hz kretsarna får 

maximalt vara 5 % 

Likriktar stationen levererar en nominell spänning på 1500VDC enl. SSEN 50 163 och är av 

typen 12-puls diodlikriktare med en installerad effekt på 3,2 MVA. Räl (returledare) som 

kommer att användas är SJ 50 profil, banvallen ska dimensioneras och beräknas till 22,5 

ton/axel.  

Spänningen får inte under normal drift understiga 1200V även om samtidig start sker från 3 

st. tåg samtidigt från två olika perronger. Oavsett vilka tågrörelser som förekommer får 

spänningen aldrig sjunka lägre än Umin1 enl. SSEN 50 163. 

För 400/230 V 50 Hz ska finnas redundans i form av två transformatorer vid inmatande 

punkt. 

Under beräkningarna förutsätter utredaren att den matande effekten till likriktarstationen 

och nätstationen är oändlig.  
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