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Sammanfattning 

Passiva geodetiska referenssystem ger möjlighet till noggranna 

positionsbestämmelser via fysiska koordinatbestämda markeringar. Detta ger i sin 

tur goda möjligheter för etablering av instrument och noggranna detaljmätningar av 

objekt. För att mätosäkerheten i referenssystemen ska hållas stabilt över tid bör 

markeringar av punkter ske där yttre faktorer påverkar stompunkter så lite som 

möjligt. I stomnät längs med järnvägen finns många olika markeringstyper som kan 

påverkas olika mycket av yttre påfrestningar. Då det kostar mycket pengar på att 

underhålla stomnät längs järnvägen bör dessa stompunkter markeras på bästa möjliga 

sätt.  

I studien är syftet att undersöka hur mycket olika markeringstyper tenderar att 

deformera sig över tid längs järnvägen för att eventuellt kunna ge Trafikverket ett 

bättre beslutsunderlag för framtida markeringar av stompunkter. Detta görs genom 

undersöka Trafikverkets stompunktsarkiv.  

Resultaten visade att olika markeringstyper deformeras olika mycket vid samma 

epoker, men att det är väldigt små skillnader vid jämförelser av medelvärden och 

standardosäkerheter. För stompunkter som befinner sig nära spåret kan ett tydligare 

samband ses kring att de punkterna deformeras mer än punkter som ligger längre 

bort från spåret.  

Nyckelord: Geodetiska referenssystem, stomnät, deformation 
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Abstract 

Geodetic reference frames give the opportunity to determine accurate positions 

through physical markings that has coordinates in a coordinate system. This gives in 

turn good opportunities to establish instruments and to do accurate measurements. 

If the uncertainty of measurements is to be held stable over time physical markings 

should be marked where it is as little influence from the surrounding area as 

possible. There are a lot of different types of physical markings in the geodetic 

reference frame along the railway that can be affected differently by external factors. 

Because there are expensive to maintain the geodetic frame along the railway these 

markings should be marked in best possible way.  

This study aims to investigate how different types of physical markings tends to 

deform along the railway to perhaps give Trafikverket a better understanding on 

how they can mark the geodetic frame in the future. This will be done by 

investigating Trafikverkets archive of the geodetic points along the railway  

The results showed that different types of physical marking tend to deform 

differently when compared to the same epoch, but that the differences are very 

small when comparing the average value and standard deviation. A more distinct 

deformation could be seen for geodetic point that are close to the railway track 

compared to geodetic point that are located further away.  

 

Keywords: Geodetic reference frame, Railway, deformation 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Geodetiska stomnät används idag för att ge noggranna positioner på jorden genom 

fysiska markeringar som är koordinatbestämda (Nothnagel, Angermann & 

Heinkelmann. 2018). Som en följd av att jordens skorpa rör sig och även lokala 

förändringar på marken, är det viktigt att stomnät är så stabila som möjligt för att 

bibehålla precisionen i stomnäten (Drewes, Kuglitsch, Adám, et al. 2016). För att 

kunna uppnå detta bör de fysiska markeringarna markeras på platser där yttre 

faktorer har en så liten påverkan som möjligt. Stomnäten längs järnvägen ligger till 

grund för den mätningen som görs på järnvägen och är speciellt viktig där andra 

metoder som global navigation satellite systems (GNSS) inte går att tillämpa. Att 

därför ha en bättre förståelse för hur olika typer av stompunkter förflyttar sig kan ge 

bättre stabilitet i stomnäten längs med järnvägen.  

1.2 Syfte 

Syftet med studien var att att kunna ge Trafikverket underlag för om någon 

markeringstyp lämpar sig bättre när nya stomnät kring järnvägen markeras och om 

järnvägen har en påverkan på stompunkter i dess närhet. Att få en indikation om 

vilken markeringstyp som är mindre lämplig vid etablering av stomnät längs 

järnvägen skulle kunna ge både ekonomiska och tidsmässiga fördelar.  I studien är 

förhoppningen att det kommer bli tydligt om det finns någon skillnad på hur olika 

markeringstyper deformeras och om stompunkternas läge kan ha betydelse för 

deformationer. Hypotesen är att de stompunkter som är nära järnvägsrälsen 

påverkas mer då tågtrafik tros ha en betydande påverkan på dessa stompunkter. 

 

1.3  Frågeställningar 

 

De frågeställningar som kommer att besvaras i studien är:  

Hur mycket deformeras olika markeringstyper över tid? 

Deformeras markeringstypen rör i mark med däcksel(rmd) olika mycket beroende 

på avstånd från spår och om de befinner sig i kurvor eller raksträckor? 

Deformeras markeringstypen rmd olika mycket beroende på vilken besiktningsklass 

den tillhör? 
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1.4 Avgränsningar 

I och med att det finns många olika markeringstyper avgränsas denna studie till de 

markeringstyper som finns definierade i Trafikverkets stomnätsarkiv, och där det 

finns ett tillräckligt antal punkter per markeringstyp att analysera. Att endast 

markeringstypen rör i mark däcksel hanteras i frågeställning 2 och 3 beror till största 

del på mängden stompunkter som fanns att tillgå för den markeringstypen. 

Ytterligare en avgränsning i studien är att den enbart berör plana koordinater då 

Trafikverket stomnätsarkiv inte innehåller tillräckligt med data för höjder på alla 

stompunkter. 

1.5 Terminologi 

Besiktningsklass: En klassning av järnväg som bestäms av trafikens hastighet och 

belastning på aktuell anläggning. Avgör hur ofta säkerhetsbesiktningar av 

anläggningen ska ske.  

Markeringstyp: Den typ av markering som används för att markera en punkt, 

exempelvis rör i mark med däcksel eller dubb i berg.  

Stomnätspunkt: En koordinatbestämd punkt som ingår i ett stomnät.  

Beräkningsdatum: Det datum som plankoordinaterna för en stomnätspunkt 

koordinatbestämts i Trafikverkets stomnätsarkiv.  

Epoklängd: antal år mellan två beräkningsdatum. 

1.6 Tidigare studier 

Studier som behandlar stomnät utmed järnvägen är svåra att hitta och de studier som 

hittats har inte tagit hänsyn till de passiva stomnät som finns. Det är också svårt att 

veta hur stomnät utanför Sverige är utformade, de flesta studier i ämnet har gjorts 

utomlands, samt vilken form av markeringstyp som använts då det beskrivs väldigt 

lite om det i studierna. Det har varit svårt att hitta studier som behandlar rörelsen av 

stompunkter utmed järnvägen, vilket slutat i att de studier som tagits med i 

litteraturstudien mestadels berör järnvägens påverkan på närliggande markområden 

och hur områden kring järnvägen deformeras i olika yttre förhållanden.  
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I en studie av Fuxun, Ruijie och Nan (2016) undersöktes deformationer på en utvald 

del av järnvägen i nordöstra Kina där permafrost finns. Studien ville undersöka hur 

temperaturskillnader påverkade rörelsen i marken. Under studiens gång varierade 

temperaturen från som lägst ungefär -30 °C till som högst +20 °C. Studien utfördes 

genom att fem TRIMBLE NETR9-stationer observerade data från satelliter i 111 

dagar i sträck med 24 timmars oavbruten registrering och i 15-sekunders epoker. 

GNSS-stationerna var monterade på fundament som var gjutna i marken. I studien 

kunde man konstatera att GNSS-stationerna rörde sig något under den 111 

dagarsperioden. Den vertikala rörelsen för samtliga GNSS-stationerna var mellan 5 

och 10 mm. Det fanns även indikationer på att vissa även rörde sig neråt under 

nattetid och uppåt under dagtid, även om forskarna inte behandlade Z-koordinater 

riktigt grundligt. Två av stationerna hade dock en svag tendens till att förflytta sig. 

Forskarna diskuterade att dessa stationer är basstationer och har djupare fundament 

som förmodligen sträcker sig ända ner till berg, därav får förändringen i yttersta 

marklagren en mindre effekt på dessa stationer.  

Braun & Štroner (2014) undersökte ifall en järnvägsbro i Tjeckien hade deformerats 

och ifall rälsen hade rört på sig. Huvudfokus i studien var att fokusera på de 

horisontella förflyttningarna för rälsen och bron. Ett stomnät med fasta punkter en 

bit bort från spåret användes. Från varje stompunkt mättes sedan en mätpunkt minst 

4 gånger med en totalstation (Trimble S6 HP). Mätpunkterna som markerade rälsen 

var utmärkta med reflextape som var limmad på rälsen och som markeringstyp för 

bron användes ståldubbar. Alla punkter mättes in vid tre separata tillfällen mellan 

augusti 2013 och november 2013. Resultatet i studien visade på att rälsen rört sig 

ungefär 1 mm horisontellt medans bron rört sig ungefär 4 mm horisontellt. Det som 

är intressant med studien är att rörelsen av bron inte verkar ha påverkat rörelsen för 

järnvägsspåret. Forskarna resonerade att rörelsen för järnvägsspåren förmodligen 

berodde på att rälerna expanderade när temperaturen steg över 10 °C.  

I en studie med Stiros & Psimoulis (2012) undersöktes hur punkter längs en 

järnvägsbro i Grekland förflyttar sig när tåg passerar. I studien används en 

totalstation som kunde använda automatisk sökning mot prismor. Bron var vid 

undersökningen början ungefär 100 år gammal och cirka 200 meter lång. För att 

mäta 3D-deformationerna för bron användes 3 mätpunkter på bron som markerades 

med prismor. Mätningarna genomfördes vid två tillfällen, 12 april 2006 och 12 juli 

2006, med ungefär 150 meter från totalstationen till prismorna. Varje mätpunkt 

mättes kontinuerligt under den perioden som ett tåg passerade för att få rörelsen för 

just den punkten. I studien fann man att bron rör sig olika mycket beroende på hur 

stort tåg som passerar, allt från 2,5 mm när lättare tåg passerar till 6 mm när tyngre 

tåg passerar. Det viktiga som studien visar är att passerande tåg har en inverkan på 

stompunkternas rörelser i de byggnadsverk som är placerade i närhet till 

järnvägsspåret.  
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I en studie utav Daqing et al. (2009) undersöktes för första gången en 

sättningsmätning för höghastighetsjärnvägen i Kina med användningen av 

Interferometric synthetic aperture radar (InSAR). Järnvägen som undersöktes är 

ungefär 110 km lång och går igenom många tätorter. De data som användes hade 

samlats in från januari, 2007 till december, 2008. För att kontrollera det data som 

togs fram via InSAR utförde man även avvägning på en del av järnvägen och fann att 

InSAR fungerade bra att använda trots högre osäkerheter. I resultatet av studien fann 

forskarna att sättningar på marken kring järnvägen till stor del berodde på hur nära 

en stad järnvägen var. Kring städerna var sättningarna som högst, medan den var 

lägre ute på landsbygden. Forskarna resonerade att detta kunde bero på att 

grundvattennivåerna i runtom städerna har sjunkit och därmed bidragit till att 

sättningarna blivit större där.  

I en studie av Honggui, Shunhua, Junhua, Quanmei och Zhe (2016) undersöktes 

sättningar längs med en järnvägstunnel i Nanjing, Kina. Mätningarna utfördes en 

gång om året via avvägning på mätpunkter som var markerade direkt på spårbädden 

mellan september 2004 till juni 2010. Då sättningsmätningarna blev klara efter 5 år 

hade 4 stora sättningar dokumenterats varav den största sättningen var 240 mm. 

Forskarna började dock inte med sättningsmätningarna förrän 7 månader efter det 

att tågtrafiken togs i drift och de diskuterade att sättningarna förmodligen kunde 

vara större än det som är uppmätt. Mätningarna visade dessutom väldigt tydligt att 

sättningarna förekom utmed järnvägslinjen och inte i närheten av tågstationerna.  
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2 Metod 

Från Trafikverket erhölls Excel-filer innehållandes samtliga Sveriges 

stomnätspunkter utmed järnvägen. Punkterna var uppdelade i 12 olika Excel-filer, 

en för varje lokal projektion av SWEREF 99. I en första gallring av filerna 

markerades samtliga punkter som hade fått nya beräknade koordinater och dessa 

exporterades till ett eget Exceldokument. I en andra gallring av data togs de punkter 

med ofullständig eller tvetydig information bort, exempelvis punkter med olika 

markeringstyp vid olika epoker, punkter där beräkningarna av koordinaterna var 

gjorda samma datum samt punkter där beräkningsdatum för punkten saknats.  

De kvarstående markeringstyper som valdes ut för analysen var dubb i sten (ds), rör 

i sten (rs), dubb i berg (db), rör i berg (rb), dubb i hus/fundament (dh) och rör i 

mark med däcksel (rmd). Markeringstyperna delades in i olika grupper efter likheter 

med varandra för att skapa ett bättre dataomfång att analysera. Ds och rs ansågs ha 

liknande egenskaper och slogs ihop till en grupp, db och rb slogs ihop till en grupp 

medan dh samt rmd kvarstod som egna markeringstyper.  

För att få data mer lättarbetat gavs samtliga kvarstående punkter nya punktnummer 

samt information om vilken epok punkten härstammar ifrån. Punkterna döptes efter 

x.y, där x representerar det nya punktnumret och y representerar epoken. 

Den radiella förflyttningen beräknades för varje stompunkt enligt formeln (2.1):  

𝑑𝐴B   (2.1) 

Där 𝑑𝐴B är den radiella förflyttningen, ∆𝑁 är förändringen i nordkoordinaten och 

∆𝐸 är förändringen i östkoordinaten.  

Tiden mellan epokerna räknades ut genom att ta skillnaden mellan 

beräkningsdatumen och sedan dividera med 365 för att få epoklängderna i årtal.  

För att besvara frågeställningen gällande hur avstånd från spår inverkar på 

stomnätspunkter markerade med rmd valdes stompunkter med epokerna 4, 5, 6 

respektive 10 år. Stomnätspunkterna grupperades i två olika grupper beroende på 

avstånd till spåret. Indelningen som gjordes var att punkter 0-4 meter från spåret 

hanterades som en grupp och punkter som låg 4-8 meter från spåret hanterades som 

en grupp. Förflyttningarna för dessa två grupper jämfördes sedan mot varandra.  
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För att besvara frågeställningen gällande hur punkter deformeras i kurvor och utmed 

raksträckor valdes stomnätspunkter markerade med rmd från epokerna 4 och 10 år. 

Stomnätspunkter belägna med avstånd >4 meter från spåret togs bort och 

koordinaterna för stomnätspunkterna transformerades från dess lokala SWEREF99- 

projektion till longitud och latitud i transformationsprogrammet Gtrans för att 

möjliggöra import i Google maps. Stomnätspunkterna importerades som 

punktobjekt till Google maps och klassades sedan godtyckligt som en punkt i en 

kurva eller utmed en raksträcka. 

För frågeställning gällande besiktningsklass valdes stomnätspunkter markerade med 

rmd och besiktningsklass 3 och 4 för epokerna 1 år respektive 10 år samt 

besiktningsklass 3, 4 och 5 för epoken 4 år. Koordinaterna för stomnätspunkterna 

transformerades med samma metod som beskrivs i föregående stycke.  

Gallring och urval av punkter för samtliga frågeställningar gjordes i Excel. Diagram 

för de individuella deformationerna togs fram i Excel medan 

normalfördelningskurvor togs fram i statistikprogrammet Minitab.  

För att se om standardosäkerheterna var statistiskt lika eller olika gjordes ett F-test 

på 95 % konfidensnivå enligt ekvation 2.2. 

𝐹 = 𝑠1
2/𝑠2

2  (2.2) 

Där 𝑠1
2 och 𝑠2

2 är varianserna för respektive population. Om standardosäkerheterna

var statistiskt lika gjordes ett t-test på 95 % konfidensnivå för att testa om 

medelvärdena var statistiskt lika eller olika enligt formel 2.3.  

𝑇 =  
𝑌1̅̅ ̅− �̅�2

𝑠𝑝√
1

𝑁1
+ 

1

𝑁2

 (2.3) 

Där N1 och N2 är antalet punkter, 𝑌1̅ och 𝑌2̅ är medelvärden och sp räknas ut enligt

formel 2.4 

Sp=√
(𝑁1−1)𝑠1

2+(𝑁2−1)𝑠2
2

𝑁1+𝑁2−2
 (2.4) 

Var standardosäkerheterna inte statistiskt lika gjordes ett t-test på 95 % 

konfidensnivå för att se om medelvärdena var lika eller olika enligt formel 2.5. 

𝑇 =
𝑌1̅ − 𝑌2̅

√
𝑆1

2

𝑁1
+

𝑆2
2

𝑁2

 (2.5) 
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Där N1 och N2 är antalet punkter, 𝑌1̅ och 𝑌2̅ är medelvärden och 𝑠1
2 och 𝑠2

2 är 

varianserna för populationerna. 
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3 Resultat och diskussion 

I detta avsnitt presenteras de figurer som ligger till grund för att besvara varje 

frågeställning. Frågeställningarna delas upp och redovisas under separata rubriker för 

att lättare kunna skilja på de olika figurerna och tabellerna. Vid beräkning av 

medelvärden och standardosäkerheter har samtliga punkter som ligger utanför y-

axelns intervall blivit exkluderade då deras värden varit väldigt höga. Vilka punkter 

det rör sig om redovisas i figurerna i detta avsnitt.  

3.1 Data 

I detta avsnitt presenteras all grunddata som fanns tillgängligt för arbetet efter 

gallringen skett. Varje figur redovisar samtliga punkter för en markeringstyp eller en 

grupp av markeringstyper.  

              

                 Figur 1. Totala antalet punkter i berg som fanns tillgängliga för analysen. db (n=124) och rb 
(n=151).  

För markeringstypen db/rb används punkter med en epok på 4 respektive 10 år i 

första frågeställningen. Övriga epoker valdes bort på grund av för få punkter. 
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                                Figur 2. Totala antalet dh som fanns tillgängliga för analysen. Antalet dh uppgår till 
(n=170). 

För markeringstypen dh används punkter med en epok på 9 år i första 

frågeställningen. Övriga epoker valdes bort på grund av för lite punkter. 

               

Figur 3. Totala antalet punkter i sten som fanns tillgängliga för analysen. ds (n=255) och rs (n=272).  

För markeringstypen ds/rs används punkter med en epok på 4 och 10 år i första 

frågeställningen. Övriga epoker valdes bort på grund av för lite punkter. 
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     Figur 4. Totala antalet rmd som fanns tillgängliga för analysen. Totala antalet uppgår till (n=4720). 

För markeringstypen rmd används punkter med en epok på 4, 9 och 10 år i första 

frågeställningen. För andra frågeställningen användes punkter med en epok på 4 ,5, 

6 och 10 år och för den sista frågeställningen användes punkter med en epok på 1, 4 

och 10 år. Övriga epoker valdes bort på grund av att det inte fanns tillräckligt med 

punkter för övriga markeringstyper samt tidsbrist. 

3.2 Olika markeringstyper  

I figurerna 5 till 10 presenteras de individuella deformationerna för 

markeringstyperna rmd, rb/db, dh och rs/ds för olika epoker. Även 

normalfördelningar, medelvärde, standardsosäkerhet, F-test samt t-test presenteras. 

 

Figur 5. Deformation för olika markeringstyper med 4 års epoklängd. Antalet punkter som är av 
markeringstypen rmd (n=585), db/rb (n=42) och ds/rs (n=72)  



 

 
14 

 

Figur 6. Normalfördelningskurvor, medelvärden, standardavvikelser och antalet punkter för olika 
markeringstyper med 4 års epoklängd. 

För epoken med 4 år framgår det att punktunderlaget är väldigt ojämnt (figur 6), 

med en stor övervikt för rmd. För rs/ds finns det ett par punkter med betydligt 

högre deformation än övriga punkter, vilket även syns på dess medelvärde och 

standardosäkerhet där det är 6 respektive 34 mm högre än rmd. För rb/db är det få 

punkter men inom ett samlat intervall där samtliga har mindre än 5 cm deformation 

över 4 år. Det avspeglar sig även i medelvärde och standardosäkerhet där det är den 

markeringstyp som har lägst värde, 5 och 7 mm lägre än motsvarande för rmd.  

Tabell 1. Resultaten från F-testet av standardosäkerheterna för rmd och db/rb med 4 års epoklängd  

F-Test Two-Sample for Variances 

 rmd db/rb 

Medelavvikelse 0,020 m 0,015 m 

Standardosäkerhet 0,017 m 0,010 m 

Frihetsgrader 584 41 

F-värde 2,997 

Kritiskt värde 1,515 

 

Tabell 1 visar att standardosäkerheterna för rmd och db/rb med en epok på 4 år 

statistiskt skiljer sig från varandra eftersom F-värdet överstiger det kritiska värdet. 
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Tabell 2. Resultaten från t-testet av medelvärden för rmd och db/rb med 4 års epoklängd  

t-Test: Two-Sample Unequal Variances 

 
rmd db/rb 

Medelavvikelse 0,020 m 0,015 m 

Standardosäkerhet 0,017 m 0,010 m 

Frihetsgrader 60 

t-värde 3,180 

Kritiskt värde 2,000 

 

Tabell 2 visar att medelvärden av deformationerna för rmd och db/rb med en epok 

på 4 år statistiskt skiljer sig från varandra då t-värdet överstiger det kritiska värdet. 

Tabell 3. Resultaten från F-testet av standardosäkerheterna för rs/ds och db/rb med 4 års epoklängd  

F-Test Two-Sample for Variances 

 ds/rs db/rb 

Medelavvikelse 0,026 m 0,015 m 

Standardosäkerhet 0,051 m 0,010 m 

Frihetsgrader 71 41 

F-värde 27,119 

Kritiskt värde 1,611 

 

Tabell 3 visar att standardosäkerheterna för ds/rs och db/rb med en epok på 4 år 

signifikant skiljer sig från varandra då F-värdet överstiger det kritiska värdet.   

Tabell 4. Resultaten från t-testet av medelvärden för ds/bs och db/rb med 4 års epoklängd  

 

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

 ds/rs db/rb 

Medelavvikelse 0,026 m 0,015 m 

Standardosäkerhet 0,051 m 0,010 m 

Frihetsgrader 80 

t-värde 1,851 

 

Kritiskt värde 

 

1,990 

 

Tabell 4 visar att medelvärdena av deformationerna för ds/rs och db/rb med en 

epok på 4 år inte skiljer sig från varandra statistiskt då t-värdet är under det kritiska 

värdet. 
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Figur 7. Deformation för olika markeringstyper med 9 års epoklängd. Antalet punkter som är av 
markeringstypen rmd (n=302) och dh (n=23)  

 

 

Figur 8. Normalfördelningskurvor, medelvärden, standardavvikelser och antalet punkter för olika 
markeringstyper med 9 års epoklängd. 

För 9 års-epoken är det enbart 23 punkter av markeringstypen dh, där motsvarande 

antal för rmd är 302. De få punkter som finns för dh har en låg deformationstakt, 

betydligt lägre än motsvarande för rmd. För medelvärdet skiljer det 9 mm och 

standardosäkerheten mellan de olika markeringstyperna har en skillnad på 15 mm.  
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Tabell 5. Resultaten från F-testet av standardosäkerheterna för rmd och dh med 9 års epoklängd  

F-Test Two-Sample for Variances 

 rmd dh 

Medelavvikelse 0,024 m 0,015 m 

Standardosäkerhet 0,027 m 0,012 m 

Frihetsgrader 301 22 

F-värde 5,331 

Kritiskt värde 1,805 

 

Tabell 5 visar att standardosäkerheterna för rmd och dh signifikant skiljer sig från 

varandra då F-värdet överstiger det kritiska värdet.  

Tabell 6. Resultaten från t-testet av medelvärden för rmd och dh med 9 års epoklängd  

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

 
rmd dh 

Medelavvikelse 0,024 m 0,015 m 

Standardosäkerhet 0,027 m 0,012 m 

Frihetsgrader 43 

t-värde 2,871 

Kritiskt värde 2,017 

 

Tabell 6 visar att medelvärdet av deformationerna för rmd och medelvärdet av 

deformationerna för dh skiljer sig från varandra statistiskt då t-värdet överstiger det 

kritiska värdet.   
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Figur 9. Deformation för olika markeringstyper med 10 års epoklängd. Antalet punkter som är av 
markeringstypen rmd (n=631), db/rb (n=41) och ds/rs (n=64)  

 

Figur 10. Normalfördelningskurvor, medelvärden, standardavvikelser och antalet  punkter för olika 
markeringstyper med 10 års epoklängd.  

För 10 års-epoken är antalet punkter per markeringstyp ojämnt fördelat, där rmd 

har cirka 10 gånger fler punkter än övriga markeringstyper.  
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Tabell 7. Resultaten från F-testet av standardosäkerheterna för rmd och db/rb med 10 års epoklängd  

F-Test Two-Sample for Variances 

 
rmd db/rb 

Medelavvikelse 0,024 m 0,027 m 

Standardosäkerhet 0,024 m 0,017 m 

Frihetsgrader 629 40 

F-värde 2,076 

Kritiskt F-värde 1,523 

 

Tabell 7 visar att standardosäkerheterna för rmd och db/rb skiljer sig från varandra 

statistiskt då F-värdet överstiger det kritiska värdet.  

Tabell 8. Resultaten från t-testet av medelvärden för rmd och db/rb med 10 års epoklängd  

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

 rmd db/rb 

Medelavvikelse 0,024 m 0,027 m 

Standardosäkerhet 0,024 m 0,017 m 

Frihetsgrader 51 

t-värde -0,940 

Kritiskt t-värde 2,008 

 

Tabell 8 visar att medelvärdet av deformationer för rmd och medelvärdet av 

deformationer för db/rb inte skiljer sig från varandra statistiskt då t-värdet är lägre 

än det kritiska värdet. 

Tabell 9. Resultaten från F-testet av standardosäkerheterna för db/rb och ds/rs med 10 års epoklängd  

F-Test Two-Sample for Variances 

 
db/rb ds/rs 

Medelavvikelse 0,027 m 0,023 m 

Standardosäkerhet 0,017 m 0,016 m 

Frihetsgrader 40 63 

F-värde 1,106 

Kritiskt F-värde 1,585 

 

 Tabell 9 visar att standardosäkerhetern för db/rb och ds/rs inte skiljer sig från 

varandra då F-värdet är lägre än det kritiska värdet.  
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 Tabell 10. Resultaten från t-testet av medelvärden för db/rb och ds/rs med 10 års epoklängd  

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

 db/rb ds/rs 

Medelavvikelse 0,027 m 0,023 m 

Standardosäkerhet 0,017 m 0,016 m 

Frihetsgrader 103 

t-värde 1,166 

Kritiskt t-värde 1,983 

 

Tabell 10 visar att medelvärdena för deformationerna av db/rb och ds/rs inte skiljer 

sig från varandra statistiskt då t-värdet är lägre än det kritiska värdet. 

Medelvärdet på deformationerna för en epok på 4 år för markeringstypen rmd är 20 

mm, för db/rb är den 15 mm och för ds/rs är den 26 mm. De statistiska testerna 

visar att det är skillnad i medelvärdet mellan rmd och db/rb, men inte mellan db/rb 

och ds/rs, däremot är det en skillnad i standardosäkerheterna mellan samtliga 

markeringstyper.  För epoken med 9 år är medelvärdet för rmd 24 mm och för dh 

är den 15 mm. För denna epok kunde testerna visa att det är en skillnad mellan 

medelvärdet och standardosäkerheten för de olika markeringstyperna. Jämförelsen 

av deformationer mellan olika markeringstyper med en epok på 10 år visar att 

medelvärdet i deformationer för markeringstypen rmd är 24 mm, för db/rb är den 

27 mm och för ds/rs är det 23 mm. Statistisk kan inte en skillnad mellan 

medelvärdet för rmd och för db/rb påvisas och detsamma gäller vid jämförelse av 

medelvärdet för db/rb och ds/rs. Däremot kan det påvisas att det är en skillnad 

mellan standardosäkerheterna för rmd och db/rb. 

Markeringstypen ds/rs är en markeringstyp som är svår att analysera och dra tydliga 

slutsatser ifrån. Den tillgängliga data som analyserats redovisar inte storleken på de 

stenar stompunkterna markerats i, vilket försvårar en jämförelse mot rmd och 

db/rb.  

Övriga resultat i studien visar på att stompunkterna generellt deformeras mer över 

tid, undantaget ds/rs, som minskar 3 mm i deformation mellan epok 4 och 10. En 

av anledningarna till den förändringen för dubb i sten mellan 4 och 10 år tros vara 

storleken på de stenar som punkterna markerats i. En variation på storleken av 

stenar och hur mycket de rör på sig skulle kunna vara förklaringen till att 

deformationen varierar mellan epokerna, snarare än följer ett logiskt mönster. 

Minst deformation av de olika markeringstyperna som berörs i denna studie har dh. 

Underlaget för dh är dock endast 23 punkter, vilket såklart är betydligt färre 

punkter än resterande markeringstyper.  
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Det som förmodligen har den största påverkan på deformationer är i vilka olika 

marktyper som stompunkterna markerats i. I denna studie har det varit okänt i 

vilken marktyp som stompunkterna varit markerade i, vilket bör ha en stor inverkan 

på vilken deformation en stompunkt har över tid. I teorin bör markeringar i berg 

inte deformeras lika mycket som markeringar i jord. Eftersom vår studie visar att 

det finns en tendens till några större deformationer på markeringar i berg bör 

kanske materialet som används som markering att ses över, istället för själva 

placeringen av stompunkten. 

3.3 Avstånd från spår  

I figurerna 11 till 18 presenteras de individuella deformationerna för 

markeringstypen rmd för olika epoker i förhållande till avstånd från järnvägsspår. F-

test samt t-test presenteras och även normalfördelningar med tillhörande 

medelvärde och standardosäkerheter presenteras för varje epok.  

 

 

Figur 11. Deformation för markeringstypen rmd beroende på inom vilket intervall punkten ligger från 
järnvägsspåret med 4 års epoklängd. Antalet punkter som ligger mellan >0 ≤ 4 m (n=411) och antalet 

punkter som ligger mellan >4 ≤ 8 m (n=142).  
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Figur 12. Normalfördelningskurvor, medelvärden, standardavvikelser och antalet punkter för rmd uppdelat på 
avstånd från spår med 4 års epoklängd.  

För 4 års-epoken gällande punkter 0-4 m från spår finns det ett fåtal punkter med 

betydligt större deformation än resterande population. För punkter 4-8 m från spår 

finns inte den typen av större deformationer. 

 Tabell 11. Resultaten från F-testet av standardosäkerheterna för 0-4 m och 4-8 m med 4 års epoklängd  

F-Test Two-Sample for Variances 

 
0-4 m 4-8 m 

Medelavvikelse 0,021 m 0,017 m 

Standardosäkerhet 0,018 m 0,012 m 

Frihetsgrader 410 141 

F-värde 2,314 

Kritiskt värde 1,265 

  

 Tabell 11 visar att standardosäkerheten för stompunkter inom 0-4 m från spår 

statistiskt skiljer sig från standardosäkerheten för stompunkter 4-8 m från spår då F-

värdet är större än det kritiska värdet.  
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Tabell 12. Resultaten från t-testet av medelvärden för 0-4 m och 4-8 m med 4 års epoklängd  

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

 
0-4 m 4-8 m 

Medelavvikelse 0,021 m 0,017 m 

Standardosäkerhet 0,018 m 0,012 m 

         Frihetsgrader 374 

t-värde 3,112 

Kritiskt värde 1,966 

 

Tabell 12 visar att medelvärdet av deformationerna för stompunkter inom 0-4 m 

från spår statistiskt skiljer sig från medelvärdet av deformationerna för stompunkter 

4-8 m från spår då t-värdet är större än det kritiska värdet. 

 

 

 Figur 13. Deformation för markeringstypen rmd beroende på inom vilket intervall punkten ligger från 
järnvägsspåret med 5 års epoklängd. Antalet punkter som ligger mellan >0 ≤ 4 m (n=145) och antalet 

punkter som ligger mellan >4 ≤ 8 m (n=102). 
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 Figur 14.Normalfördelningskurvor, medelvärden, standardavvikelser och antalet punkter för rmd uppdelat på 
avstånd från spår med 5 års epoklängd.  

I figur 14 syns normalfördelningskurvor samt att det finns flera större deformationer 

för punkter 0-4 m från spår och en större deformation för en punkt som befinner sig 

4-8 m från spår. 

      Tabell 13. Resultaten från F-testet av standardosäkerheterna för 0-4 m och 4-8 m med 5 års epoklängd  

F-Test Two-Sample for Variances 

 4-8 m 0-4 m 

Medelavvikelse 0,016 m 0,028 m 

Standardosäkerhet 0,040 m 0,033 m 

Frihetsgrader 101 144 

F-värde 1,494 

Kritiskt värde 1,348 

      
Tabell 13 visar att standardosäkerheten för stompunkter inom 0-4 m från spår 

statistiskt skiljer sig från standardosäkerheten för stompunkter 4-8 m från spår då F-

värdet är större än det kritiska värdet.  

 

 

 

 

 

 



 

 
25 

 Tabell 14. Resultaten från t-testet av medelvärden för 0-4 m och 4-8 m med 5 års epoklängd  

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

 
4-8 m 0-4 m 

Medelavvikelse 0,016 m 0,028 m 

Standardosäkerhet 0,040 m  0,033 m 

Frihetsgrader 189 

t-värde 2,508 

Kritiskt värde 1,973 

 

Tabell 14 visar att medelvärdet av deformationerna för stompunkter inom 0-4 m 

från spår statistiskt skiljer sig från medelvärdet av deformationerna för stompunkter 

4-8 m från spår då t-värdet är större än det kritiska värdet.  

 

 

Figur 15. Deformation för markeringstypen rmd beroende på inom vilket intervall punkten ligger från 
järnvägsspåret med 6 års epoklängd. Antalet punkter som är inom avståndet >0 ≤ 4 m från spår (n=207) och 

antalet punkter som är från avståndet >4 ≤ 8 m från spår (n=57).  
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Figur 16. Normalfördelningskurvor, medelvärden, standardavvikelser och antalet punkter för rmd uppdelat på 
avstånd från spår med 6 års epoklängd.  

I figur 16 syns normalfördelningskurvor samt att det finns ett par större 

deformationer för punkter 0-4 m från spår och någon enstaka deformation punkter 

som befinner sig 4-8 m från spår.  

Tabell 15. Resultaten från F-testet av standardosäkerheterna för 0-4 m och 4-8 m med 6 års epoklängd  

F-Test Two-Sample for Variances 

 
0-4 m 4-8 m 

Medelavvikelse 0,022 m 0,016 m 

Standardosäkerhet 0,026 m 0,016 m 

Frihetsgrader 204 55 

F-värde 2,616 

Kritiskt värde 1,458 

 

Tabell 15 visar att standardosäkerheten för stompunkter inom 0-4 m från spår 

statistiskt skiljer sig från standardosäkerheten för stompunkter 4-8 m från spår då F-

värdet är större än det kritiska värdet.  
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Tabell 16.  Resultaten från t-testet av medelvärden för 0-4 m och 4-8 m med 6 års epoklängd  

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

 
0-4 m 4-8 m 

Medelavvikelse 0,022 m 0,016 m 

Standardosäkerhet 0,026 m 0,016 m 

Frihetsgrader 142 

t-värde 1,904 

Kritiskt värde 1,977 

 

Tabell 16 visar att medelvärdet av deformationerna för stompunkter inom 0-4 m 

från spår inte skiljer sig från medelvärdet av deformationerna för stompunkter 4-8 

m från spår då t-värdet är lägre än det kritiska värdet. 

 

 

Figur 17. Deformation för markeringstypen rmd beroende på inom vilket intervall punkten ligger från 
järnvägsspåret med 10 års epoklängd. Antalet punkter som ligger mellan >0 ≤ 4 m (n=275) och antalet 

punkter som ligger mellan >4 ≤ 8 m (n=237)  
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Figur 18. Normalfördelningskurvor, medelvärden, standardavvikelser och antalet punkter för rmd uppdelat på 
avstånd från spår med 10 års epoklängd.  

I figur 18 syns normalfördelningskurvorna för 10-års epoken samt att stompunkter 

som befinner sig 0-4 m från spår har ett flertal större deformationer. 

Tabell 17. Resultaten från F-testet av standardosäkerheterna för 0-4 m och 4-8 m med 10 års epoklängd  

F-Test Two-Sample for Variances 

 0-4 m 4-8 m 

Medelavvikelse 0,032 m 0,020 m 

Standardosäkerhet 0,030 m 0,017 m 

Frihetsgrader 273 236 

F-värde 2,997 

Kritiskt värde 1,231 

 

Tabell 17 visar att standardosäkerheten för stompunkter inom 0-4 m från spår 

statistiskt skiljer sig från standardosäkerheten för stompunkter 4-8 m från spår då F-

värdet är större än det kritiska värdet. 
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Tabell 18. Resultaten från t-testet av medelvärden för 0-4 m och 4-8 m med 10 års epoklängd  

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

 0-4 m 4-8 m 

Medelavvikelse 0,032 m 0,020 m 

Standardosäkerhet 0,030 m 0,017 m 

Frihetsgrader 447 

t-värde 6,043 

Kritiskt värde 1,965 

 

Tabell 18 visar att medelvärdet av deformationerna för stompunkter inom 0-4 m 

från spår statistiskt skiljer sig från medelvärdet av deformationerna för stompunkter 

4-8 m från spår då t-värdet är större än det kritiska värdet.  

För denna del av studien framkom det att medelvärdet för deformationerna för 

punkter som befinner sig 0-4 meter från spår är större än medelvärdet för 

deformationerna på punkter som befinner sig 4-8 m från spår för epok 4, 5 och 10. 

För epok 6 kunde ingen skillnad påvisas. Punktunderlaget är något ojämnt i epok 4, 

5 och 6 men i epok 10 är antalet punkter bättre fördelat.  Skillnaden i medelvärden 

mellan de olika grupperna i epok 4 är 4 mm och skillnaden mellan grupperna i epok 

10 är 12 mm. Detta kan tyda på att järnvägen har en påverkan på stompunkter nära 

spåret och att denna påverkan gör att deformationshastigheten är större om punkter 

befinner sig 0-4 m från spåret. Resultaten pekar även på att stompunkter 0-4 m från 

spåret har en större standardosäkerhet och att dessa punkter har flera större 

deformationer. 

3.4 Besiktningsklass  

I figurerna 19 till 22 presenteras de individuella deformationerna för 

markeringstypen rmd för olika epoker beroende på vilken besiktningsklass 

stompunkten tillhör. F-test samt t-test presenteras och även normalfördelningar 

med tillhörande medelvärde och standardosäkerheter presenteras för varje epok. 
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Figur 19. Deformation för rmd beroende på besiktningsklass med 1 års epoklängd. Antalet punkter för 
besiktningsklass 3 (n=72) och besiktningsklass 4 (n=58).  

 

 

Figur 20. Normalfördelningskurvor, medelvärden, standardavvikelser och antalet punkter för rmd uppdelat på 
vilken besiktningsklass punkten tillhör med 1 års epoklängd.  

I figur 20 syns normalfördelningskurvor samt att deformationerna för 

besiktningsklasserna är samlade kring varandra där bara en enstaka större 

deformation är synlig för en stompunkt tillhörande besiktningsklass 3. 
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Tabell 19.  Resultaten från F-testet av standardosäkerheterna för besiktningsklass 3 och 4 med 1 års epoklängd  

F-Test Two-Sample for Variances 

 
Besiktningsklass 3 Besiktningsklass 4 

Medelavvikelse 0,020 m 0,015 m 

Standardosäkerhet 0,024 m 0,015 m 

Frihetsgrader 71 57 

F-värde 2,645 

Kritiskt värde 1,526 

 

Tabell 19 visar att standardosäkerheten för stompunkter tillhörande besiktningsklass 

3 statistiskt skiljer sig från standardosäkerheten för stompunkter tillhörande 

besiktningsklass 4 då F-värdet är större än det kritiska värdet.  

Tabell 20. Resultaten från t-testet av medelvärden för besiktningsklass 3 och 4 med 1 års epoklängd  

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

 Besiktningsklass 3 Besiktningsklass 4 

Medelavvikelse 0,020 0,015 m 

Standardosäkerhet 0,024 m 0,015 m 

Frihetsgrader 120 

t-värde 1,403 

Kritiskt värde 1,980 

 

Tabell 20 visar att medelvärdet av deformationerna för stompunkter tillhörande 

besiktningsklass 3 inte skiljer sig från medelvärdet av deformationerna för 

stompunkter tillhörande besiktningsklass 4 då t- värdet är lägre än det kritiska 

värdet. 
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 Figur 21. Deformation för rmd beroende på besiktningsklass med 4 års epoklängd. Antalet punkter för 
besiktningsklass 3 (n=33), besiktningsklass 4 (n=505) och besiktningsklass 5 (n=21)  

 

Figur 22. Normalfördelningskurvor, medelvärden, standardavvikelser och antalet punkter för rmd uppdelat på 
vilken besiktningsklass punkten tillhör med 1 års epoklängd.  

I figur 22 syns stora skillnader i punktunderlaget för de olika besiktningsklasserna 

med 4 års epoklängd. Besiktningsklass 4 har 505 punkter medan besiktningsklass 3 

och 5 har 33 respektive 21 punkter. 
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Tabell 21. Resultaten från F-testet av standardosäkerheterna för besiktningsklass 4 och 3 med 4 års epoklängd.  

F-Test Two-Sample for Variances 

 Besiktningsklass 4 Besiktningsklass 3 

Medelavvikelse 0,020 m 0,016 m 

Standardosäkerhet 0,017 m 0,008 m 

Frihetsgrader 504 32 

F-värde 4,188 

Kritiskt värde 1,610 

 

Tabell 21 visar att standardosäkerheten för stompunkter tillhörande besiktningsklass 

3 är statistiskt olika från standardosäkerheten för stompunkter tillhörande 

besiktningsklass 4 då F-värdet är större än det kritiska värdet. 

Tabell 22. Resultaten från t-testet av medelvärden för besiktningsklass 4 och 3 med 4 års epoklängd.  

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

 Besiktningsklass 4 Besiktningsklass 3 

Medelavvikelse 0,020 m 0,016 m 

Standardosäkerhet 0,017 m 0,008 m 

Frihetsgrader 52 

t-värde 2,291 

Kritiskt värde 2,007 

 

Tabell 22 visar att medelvärdet av deformationerna för stompunkter tillhörande 

besiktningsklass 3 är statistiskt olika från medelvärdet för stompunkter tillhörande 

besiktningsklass 4 då t- värdet är större än det kritiska värdet. 

Tabell 23. Resultaten från F-testet av standardosäkerheterna för besiktningsklass 5 och 4 med 4 års epoklängd.  

F-Test Two-Sample for Variances 

 Besiktningsklass 5 besiktningsklass 4 

Medelavvikelse 0,024 m 0,020 m 

Standardosäkerhet 0,017 m 0,017 m 

Frihetsgrader 20 504 

F-värde 1,088 

Kritiskt värde 1,591 

 

Tabell 23 visar att standardosäkerheten för stompunkter tillhörande besiktningsklass 

5 är statistiskt lika med standardosäkerheten för stompunkter tillhörande 

besiktningsklass 4 då F-värdet är lägre än det kritiska värdet. 
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 Tabell 24. Resultaten från t-testet av medelvärden för besiktningsklass 5 och 4 med 4 års epoklängd.  

t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 

 Besiktningsklass 5 besiktningsklass 4 

Medelvärde 0,024 m 0,020 m 

Standardosäkerhet 0,017 m 0,017 m 

Frihetsgrader 524 

t-värde 1,155 

Kritiskt värde 1,965 

 

Tabell 24 visar att medelvärdet av deformationerna för stompunkter tillhörande 

besiktningsklass 5 är statistiskt lika med medelvärdet av deformationerna för 

stompunkter tillhörande besiktningsklass 4 då t- värdet är lägre än det kritiska 

värdet. 

 

Figur 23. Deformation för rmd beroende på besiktningsklass med 10 års epoklängd. Antalet punkter för 
besiktningsklass 3 (n=320) och besiktningsklass 4 (n=286).  
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Figur 24. Normalfördelningskurvor, medelvärden, standardavvikelser och antalet punkter för rmd uppdelat på 
vilken besiktningsklass punkten tillhör med 10 års epoklängd.  

I figur 24 syns normalfördelningskurvor samt en trend att stompunkter tillhörande 

besiktningsklass 4 har många stora deformationer. 

Tabell 25.  Resultaten från F-testet av standardosäkerheterna för besiktningsklass 4 och 3 med 10 års 
epoklängd. 

F-Test Two-Sample for Variances 

 Besiktningsklass 4 Besiktningsklass 3 

Medelavvikelse 0,032 m 0,017 m 

Standardosäkerhet 0,026 m 0,021 m 

Frihetsgrader 285 318 

F-värde 1,612 

Kritiskt värde 1,209 

 

Tabell 25 visar att standardosäkerheten för stompunkter tillhörande besiktningsklass 

4 är statistiskt olika med standardosäkerheten för stompunkter tillhörande 

besiktningsklass 3 då F-värdet är större än det kritiska värdet. 

Tabell 26. Resultaten från t-testet av medelvärden för besiktningsklass 4 och 3 med 10 års epoklängd.  

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

 Besiktningsklass 4 Besiktningsklass 3 

Medelavvikelse 0,032 m 0,017 m 

Standardosäkerhet 0,026 m 0,021 m 

Frihetsgrader 540 

t-värde 7,774 

Kritiskt värde 1,964 
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Tabell 26 visar att medelvärdet av deformationerna för stompunkter tillhörande 

besiktningsklass 4 är statistiskt olika med medelvärdet av deformationerna för 

stompunkter tillhörande besiktningsklass 3 då t-värdet är större än det kritiska 

värdet. 

Resultaten av stompunkternas deformation i förhållande till vilken besiktningsklass 

de tillhör visar att det är skillnad i medelvärdet mellan besiktningsklass 3 och 4 i 

epoklängder med 4 och 10 år. Skillnaden i medelvärde mellan punkter tillhörande 

besiktningsklass 3 och 4 är 5 mm med 4 års epoklängd och 15 mm med 10 års 

epoklängd.  För epoklängden med 1 år är medelvärdet statistiskt lika mellan dessa 

två besiktningsklasser. I epok 4 är medelvärdet för besiktningsklass 5 statistiskt lika 

med medelvärdet för besiktningsklass 4. Punktunderlaget i denna del av studien har 

varierat kraftigt genom de olika epokerna och är väldigt ojämnt fördelat i epoken 

med 4 år (figur 22), något som gör resultaten svåra att tolka. Det är dock ett väldigt 

jämnt fördelat antal punkter mellan besiktningklasserna 3 och 4 i 10 års epoken, där 

resultatet pekar på att punkter tillhörande besiktningsklass 4 deformeras mer än 

punkter tillhörande besiktningsklass 3. 

3.5 Kurva/raksträcka  

I figurerna 23 till 26 presenteras de individuella deformationerna för 

markeringstypen rmd för olika epoker beroende på om stompunkterna befinner sig i 

en kurva eller en raksträcka. F-test samt t-test presenteras och även 

normalfördelningar med tillhörande medelvärde och standardosäkerheter 

presenteras för varje epok.  

 

 

Figur 25. Deformation för rmd beroende på om punkten ligger i en kurva eller raksträcka med 4 års epoklängd. 
Antalet punkter för kurva (n=115) och raksträcka (n=271).  
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 Figur 26. Normalfördelningskurvor, medelvärden, standardavvikelser och antalet punkter för rmd uppdelat på 
ifall punkten befinner sig i en kurva eller raksträcka med 4 års epoklängd.  

I figur 26 syns normalfördelningskurvor samt hur deformationerna är fördelade i 

båda grupperna.  

Tabell 27. Resultaten från F-testet av standardosäkerheterna för raksträckor och kurvor med 4 års epoklängd.  

F-Test: Two-Sample for Variances 

 
Raksträcka Kurva 

Medelavvikelse 0,020 m 0,023 m 

Standardosäkerhet 0,019 m 0,016 m 

Frihetsgrader 270 114 

F-värde 1,336 

Kritiskt värde 1,308 

 

Tabell 27 visar att standardosäkerheten för stompunkter tillhörande raksträcka är 

statistiskt olika med standardosäkerheten för stompunkter tillhörande kurva då F-

värdet är större än det kritiska värdet. 
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Tabell 28. Resultaten från t-testet av medelvärden för raksträckor och kurvor med 4 års epoklängd.  

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

 
Raksträcka Kurva 

Medelavvikelse 0,020 m 0,023 m 

Standardosäkerhet 0,019 m 0,016 m 

Frihetsgrader 246 

t-värde -1,148 

Kritiskt värde 1,970 

 

Tabell 28 visar att medelvärdet av deformationerna för stompunkter tillhörande 

raksträcka är statistiskt lika med medelvärdet av deformationerna för stompunkter 

tillhörande kurvor då t-värdet är lägre än det kritiska värdet. 

 

 Figur 27. Deformation för rmd beroende på om punkten ligger i en kurva eller raksträcka med 10 års 
epoklängd. Antalet punkter för kurva (n=92) och raksträcka (n=174)  
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Figur 28. Normalfördelningskurvor, medelvärden, standardavvikelser och antalet punkter för rmd uppdelat på 
ifall punkten befinner sig i en kurva eller raksträcka med 10 års epoklängd.  

I figur 28 syns normalfördelningskurvor samt fördelningen av deformationerna, där 

stompunkter på raksträckor har flertalet större deformationer.  

Tabell 29. Resultaten från F-testet av standardosäkerheterna för raksträckor och kurvor med 10 års epoklängd.  

F-Test: Two-Sample for Variances 

 Raksträcka Kurva 

Medelavvikelse 0,035 m 0,027 m 

Standardosäkerhet 0,032 m 0,025 m 

Frihetsgrader 172 91 

F-värde 1,708 

Kritiskt värde 1,365 

 

Tabell 29 visar att standardosäkerheten för stompunkter tillhörande raksträcka 

skiljer sig statistisk mot standardosäkerheten för stompunkter tillhörande kurvor då 

F-värdet är större än det kritiska värdet. 
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Tabell 30. Resultaten från t-testet av medelvärden för raksträckor och kurvor med 10 års epoklängd.  

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

 Raksträcka Kurva 

Medelavvikelse 0,035 m 0,025 m 

Standardosäkerhet 0,032 m 0, 

Frihetsgrader 231 

t-värde 2,167 

Kritiskt värde 1,970 

 

Tabell 30 visar att medelvärdet av deformationerna för stompunkter tillhörande 

raksträcka skiljer sig statistiskt med medelvärdet av deformationerna för 

stompunkter tillhörande kurvor då t-värdet är större än det kritiska värdet. 

Resultatet i denna del visar att medelvärdet för deformationerna beroende om 

punkterna ligger i en kurva eller raksträcka är statistiskt lika i 4-års epoken mellan 

de olika grupperna. Resultatet i 10-års epoken visar dock på att medelvärdet för 

deformationer hos punkter tillhörande raksträckor är större än för punkter som 

tillhör kategorin kurvor. Det bör dock påpekas att tolkningen av stompunkternas 

position i en kurva eller en raksträcka är en högst godtycklig sådan vilket påverkar 

resultatet. Det bör även tas i beaktning att radien på kurvorna ser annorlunda ut 

överallt vilket påverkar tolkningen. Det är vår uppfattning att det bör vara enklare 

att göra en bedömning ute i fält och därav få ett mer rättvisare underlag att 

analysera. Återigen har antalet stompunkter varierat kraftigt för olika epoker och 

det varit svårt att få till ett jämlikt antal punkter att kunna använda vid jämförelser 

av deformationer.  
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4 Slutsats 

Studiens resultat visar generellt att stompunkter 0-4 m från spår deformeras mer 

och till stor del också har flera större deformationer än stompunkter 4-8 m från 

spår. Vid markering av nya stompunkter av markeringstypen rmd bör avståndet från 

spår beaktas så att påverkan från järnvägen minskar. Även vid jämförelser av olika 

markeringstyper finns skillnader i deformationer. Någon skillnad i medelvärde 

kunde dock inte påvisas för markeringstyperna med en epoklängd på 10 år och det 

låga antalet punkter för markeringstypen dh gör det svårt att dra slutsatser om dess 

resultat. Vid jämförelser mellan olika besiktningsklasser visar resultaten på att rmd-

punkter tillhörande besiktningsklass 3 deformeras mindre än rmd-punkter 

tillhörande besiktningsklass 4. Det är dock ett ojämnt punktunderlag vid epok 4, 

men epok 10 anses ha ett bra och jämnt fördelat antal punkter för de två klasserna. 

Resultaten för kurva/raksträcka är tvetydig och det är endast i 10-års epoken som 

det kunde visas att stompunkter i raksträcka deformeras mindre än punkter i kurva. 

Det är dock stora svagheter i hur kurvorna är tolkade och ett mer rättvist resultat 

kan fås genom en tydligare definition av kurvor alternativt att definiera kurvor ute i 

fält. 

4.1 Framtida studier 

För framtida studier inom området rekommenderas det att på ett grundligare sätt 

undersöka deformationer för dh jämfört med andra markeringstyper då det är 

väldigt få utav den markeringstypen i denna studie. Även deformationer i kurvor 

och raksträckor bör studeras mer då det säkerligen går att vara med precis i hur en 

kurva definieras ute i fält.  

En annan inriktning på framtida studier kan vara att se över hur olika 

markeringstyper deformeras i likvärdiga marktyper. Järnvägens påverkan på olika 

typer av underlag för stompunkterna är ett möjligt uppslag för för studier. 
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5 Etik och hållbarhet 

Om man i framtiden kan få stomnätspunkter att ha en lägre eller obefintlig 

deformationstakt bör det kunna spara både tid, miljö och pengar. Den uppenbara 

tidsvinsten är att kontrollen av stomnätspunkter kan minskas. Med mindre kontroll 

minskar även resandet och eventuellt också produktion av ny markeringsmateriel 

vilket är gynnsamt för miljön. 

Studien berör inga etiska problem. 
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