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Varje vinter drabbas järnvägen av störningar i trafiken. En kostsam och allt oftare
förekommande störning är uppkörning av spårväxlar. Detta kostar pengar, både för
tågbolagen och för Banverket. Tågbolagen får kostnader för omledning av trafik,
ersättningstrafik och personal. Banverket får kostnader för felavhjälpning. Järnvägens
kunder drabbas av förseningar och det skapar irritation och ger järnvägen dåligt rykte.
Enbart Banverkets kostnad för uppkörda spårväxlar uppskattas till ca tio miljoner 
kronor årligen. Det är pengar som kan användas bättre.

På de följande sidorna ges några råd och tips till er som arbetar med växling, 
som fordonsförare eller tågklarerare. Notera att denna informationsbroschyr inte
ersätter gällande BVF 900.3, Banverkets säkerhetsordning.

Bo Bylund
Generaldirektör  
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Vill det sig illa blir en urspårning följden av att en
spårväxel passeras utan att den ligger i rätt läge.

Snö i spårväxlar
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Anmälan
När ett tåg eller en vagnsuttagning har stannat framför en huvudsignal som inte visar
”kör” ska föraren eller tillsyningsmannen anmäla detta till tågklareraren. Tänk på att
vara lugn och saklig vid anmälan. Kom ihåg att det är ett säkerhetssamtal. 

Medgivande
I sitt medgivandet att passera huvudsignal i stopp ska tågklareraren lämna besked 
om att växlarna ligger rätt eller om föraren/tillsyningsmannen ska kontrollera spår-
växlarna.

Om du är tågklarerare är det du som har all information om den aktuella situa-
tionen. Det är din information som ligger till grund för det fortsatta handlandet. Du
måste tänka på att personen i andra änden har helt annat perspektiv på situationen 
än du. Var noga med att upplysa om vilken spårväxel/-växlar som du inte har kontroll
på och om det finns fler växlar i tågvägen som kan skapa missförstånd.

54

Samtalet mellan föraren av fordon och 
tågklareraren är ett säkerhetssamtal. 
Var saklig och var överens om att det 
är rätt spårväxel det gäller.

Passage av huvudsignal i ”stopp”
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Kontroll av spårväxel

Motväxel: Stanna i god tid innan spårväxel så att du inte kör in i växeltungorna.

Medväxel: Stanna i god tid innan spårväxel så att du inte kröker växeltungor eller växeldriv.
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Orsaken till att tågklareraren inte har kontroll på spårväxeln kan vara att det
packats snö eller is mellan stödräl och växeltungorna. 

Vid kontroll av spårväxel ska föraren/tillsyningsmannen stanna fordonet
innan spårväxeln så att skador på växeltungor eller växeldriv undviks. Att
köra in i en spårväxel som inte är i kontroll innebär risk för urspårning och
uppkörning av spårväxeln. 

Kontroll av växeltungor ska göras på plats, på marken, om sikten från
förarhytten är otillräcklig, till exempelvis på grund av mörker, dimma, kraftigt
regn eller att snö täcker spårväxeln. I övriga fall kan kontroll av spårväxeln
göras från förarhytten. När växelläge i motväxel kontrolleras från förarhytten
skall fordonet stoppas omedelbart före spårväxeln. Vid medväxel kan kontroll
göras under gång.

Föraren/tillsyningsmannen ska kontrollera att spårväxeln ligger rätt 
genom att:
• vid motväxel: Kontrollera att den anliggande tungan, i hela sin längd, sluter

väl mot sin stödräl och att den frånliggande tungan ligger på tillräckligt
avstånd från sin stödräl.

• vid medväxel: Kontrollera att tungorma inte ligger fel.

Åtgärder efter passage av signal i stopp
Om beskedet givits att föraren/tillsyningsmannen ska kontrollera spårväx-
larna får fordonssättet framföras med ”krypfart”. På de spåravsnitt där 
föraren eller tillsyningsmannen med säkerhet vet att det inte finns spårväxlar
eller spårspärrar får fordonssättet framföras med ”växlingsfart”.
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Snöröjning av spårväxel

Snö och is måste avlägsnas genom sopning av växeln innan ett fordon kan passera.
Använd den kvast eller kvastens isskrapa som finns vid spårväxeln eller om du har en
egen i fordonet. 

Det är av yttersta vikt att spårväxeln är fri från snö och is innan den manövreras
och att den är lokalt frigiven av tågklareraren. 

• När du som förare/tillsyningsman talar med tågklareraren – kontrollera att det 
är rätt växel du är i.

• Använd aldrig händer eller fötter för att ta bort snö och is. Tänk på klämrisken.
• Börja med att borsta ur snön från växelkrysset och ut mot tungorna.
• Kontrollera att stödrälens insida och växeltungan är helt fria från snö och is, 

från växelkrysset och ut till växelspetsen. 

Ha alltid med varma kläder och bra skor när du kör vintertid.

Stor klämrisk! 
Växeln kan komma i rörelse även 
om den är lokalt frigiven.
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Om klotet inte ligger på stödklacken av egen kraft kan det bero på isbildning runt 
stagen eller snö och is mellan stödräl och växeltunga.

Lokalställare
• Kontrollera att indikeringslampan lyser på lokalställaren. 
• Tryck på + eller – knappen beroende på vilket läge växeln ska inta. 
• Kontrollera att spårväxeln går om och att den sluter. Om kontrollampan slocknar

under omläggning så indikeras ändläge när lampan åter lyser.

Vevning av växeldriv
• För in veven i växeldrivet och kontrollera att den greppar i drivet. 
• Veva om växeln så den sluter i den nya läget. Var noga med att kontrollera att 

drivet låser i ändläge genom det markerade klicket i drivet. 
• Finns fler än ett driv i växeln måste varje växeldriv vevas i två omgångar, d v s först

vevas alla driv om i mellanläge, det sista drar man i ändläge och går sedan tillbaka
och drar de övriga driven till sitt ändläge. 

Omläggning med växelklot
• Kontrollera att spårväxeln går om och sluter i det nya läget. 
• Var noga med att kontrollera växeltungorna och att växelklotet vilar mot 

stödklacken utan att det påverkas av växelstaget. 
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Manövrering av spårväxel

När du vistas i spår, tänk på att det kan förekomma trafik på 
intilliggande spår.

Efter manövrering med växelvev är det viktigt att sätta tillbaka veven 
i kontrollskåpet. 

Om klotet inte ligger på stödklacken av egen kraft kan det bero på 
isbildning runt stagen eller snö och is mellan stödräl och växeltunga.
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...och glöm inte att...

...fordon som framförs på snötäckta spår kan få reducerad bromsverkan 
på grund av att snö följer med hjulringen och lägger sig mellan hjulring och broms-
block.

Inled därför bromsningen i tid så du med säkerhet kan stanna framför den 
aktuella spårväxeln.

12
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