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Sammanfattning 
Detta examensarbete är utfört på beställning av Vectura Consulting AB i Luleå. Studien ligger 
i linje med Vecturas arbete att utvärdera metoder för att öka järnvägens driftsäkerhet och 
kostnadseffektivitet. I denna studie har författaren utvärderat och beskrivit en 
förstärkningsmetod som används för att förlänga den tekniska livslängden hos isolerskarvar i 
järnvägsräls. Metoden benämns långslipersskarv och har sitt ursprung på bandel 124 mellan 
Boden och Bastuträsk. Under början av 1990-talet påträffades ett antal isolerskarvar på linjen 
med återkommande besiktningsanmärkningar och som också orsakade flertalet tågstörningar 
och förseningar. Idén till förstärkningsmetoden kom från dåvarande banförvaltare Sune 
Johansson som observerat att de problem man tampades med inte tycktes förekomma hos de 
isolerskarvar som används i anläggningens spårväxlar. Genom denna iakttagelse drev Sune 
Johansson igenom ett förslag att lägga in extra långa slipers vid isolerskarvarna med de 
återkommande problemen, likadana slipers som vanligtvis används i spårväxlar. 
Det övergripande syftet med studien är att beskriva förstärkningsmetoden och dess funktioner.  
Sedan implementeringen utfördes har försöket med långsliperskarvarna inte genomgått någon 
formell utvärdering. Målet är att denna studie ska ge beslutsunderlag för fortsatta studier, 
implementeringar och modifieringar av förstärkningsmetoden. 
Examensarbetet har gjorts genom studier av statistiska underlag ur felrapporter och 
besiktningsstatistik, litteraturstudier, fältstudier på bandel 124, intervjuer med besiktnings-
personal, underhållspersonal, materialansvarig för komponenten isolerskarv samt med 
grundaren till förstärkningsmetoden. 
Studien beskriver hur anläggningens olika komponenter samverkar och hur deras nedbrytning 
också kan bero av varandras svagheter. Vid fältstudier, studier av statistik, och vid intervjuer 
med personer bakom förstärkningsmetoden har kunskaper och erfarenheter om metodens 
påverkan på systemets funktion och livslängd samlats. 
Sammanfattningsvis anser författaren att det samlade materialet i studien visar att 
förstärkningsmetoden fungerar. Förstärkningsmetoden har också fått erkännanden från både 
drift- och underhållspersonal, men även besiktningspersonal har sett att långslipersskarvarna 
fyller sitt syfte. Helt klart är att förstärkningsprincipen fungerar, men vidare studier behövs 
för att optimera funktion och utformning hos långslipersskarvarna. 
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Förklaringar 
 
0felia – Trafikverkets felrapporteringssystem, ”Noll fel i anläggningar”. 
 
Ballast – Stenmaterial i fraktioner som bygger upp delar av banöverbygganden. 
 
Bandel – Sveriges järnvägsnät delas in i olika etapper så kallade bandelar.  
 
Befästning – Komponent som används för att låsa fast rälsen i dess läge på slipers. 
 
BESSY - System för säkerhets- och underhållsbesiktning av Trafikverkets fasta anläggningar. 
 
BIS – ”Ban Informations System”, Trafikverkets datasystem för att lagra och hämta 

information om bananläggningar. 
 

Driftsäkerhet – Förmågan hos en enhet att kunna utföra en krävd funktion under givna 
förhållanden vid en given eller under ett givet tidsintervall under antagandet 
att erforderliga externa underhållsresurser tillhandahålls 
(SIS, 2000). 

 
I-räl – Förkortning för ”Isolerad räls”. Den järnvägsräls som fungerar som signalbärare. 

Sammanfogad med svetsade skarvar och isolerskarvar, alternativt skarvar med 
pinnlödda skruvskarvar. 
 

Isolerskarv – Elektriskt isolerande skarv som håller samman två järnvägsräler. 
 
Linje – Järnvägssträckan mellan två driftplatser. 
 
Räl / Räls – Formvalsat stålämne, används som farbana till spårbunden trafik. 
 
Slipers – Rätblock som används för upplag till räls och tjänar som lastspridare för spårbunden 

trafik. Vanligt förekommande material är betong och trä. 
 

S-räl – Förkortning för ”sammanhängande räls”. Den järnvägsräls som är sammanhängande i 
form av svetsade skarvar. Tjänar som jordförbindelse och återledare för lokets 
strömförsörjning. 
 

Underhåll – Kombinationen av tekniska och administrativa åtgärder, inklusive övervakning, 
avsedda att bibehålla eller återställa en enhet till ett sådant tillstånd att den kan 
utföra en krävd funktion (SIS, 2000). 



IV 

 

 Utvärdering av metod för att förlänga isolerskarvars livslängd 
Examensarbete version 3.9, 2011-09-09 

 

Innehållsförteckning 
1. INLEDNING ......................................................................................................................1 

1.1 ALLMÄNT ................................................................................................................1 
1.2 ISOLERSKARV ..........................................................................................................1 
1.3 FEL I ANLÄGGNINGSTYP OCH ANLÄGGNINGSDEL .......................................................3 
1.4 OBSERVATION AV NEDBRYTNINGSFÖRLOPPET HOS ISOLERSKARVAR ..........................5 
1.5 SYFTE ......................................................................................................................6 
1.6 MÅL ........................................................................................................................6 
1.7 AVGRÄNSNING ........................................................................................................6 

2. METOD ...........................................................................................................................7 
2.1 INSAMLING AV DATA OCH ANALYS ...........................................................................7 

3. RESULTAT.......................................................................................................................8 
3.1 DEL I – NEDBRYTNING AV ISOLERSKARV ..................................................................8 

3.1.1 Underhållskostnader ...................................................................................... 13 
3.2 DEL II - LÅNGSLIPERSSKARVAR ............................................................................. 14 

3.2.1 Förstärkningsmetod med långslipers.............................................................. 14 
3.2.2 Bärytan hos förlängda slipers ........................................................................ 15 
3.2.3 Installation .................................................................................................... 16 
3.2.4 Kostnad och ekonomi ..................................................................................... 17 
3.2.5 Liknande försök ............................................................................................. 17 

3.3 DEL III – UTVÄRDERING AV FÖRSTÄRKNINGSMETOD .............................................. 18 
3.3.1 Isolerskarvar i spårväxlar och på linjen ......................................................... 18 
3.3.2 Ökad livslängd ............................................................................................... 18 
3.3.3 Vad säger underhålls- och besiktningspersonal? ............................................ 20 
3.3.4 Olika komponenter i långslipersinstallation ................................................... 20 

4. SLUTSATSER OCH DISKUSSION ...................................................................................... 21 
4.1 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER ........................................................................ 22 

REFERENSER ........................................................................................................................ 23 
 
 
BILAGA 1 – FÄLTSTUDIE PÅ BANDEL 124 
 



 

Utvärdering av metod för att förlänga isolerskarvars livslängd 
Examensarbete version 3.9, 2011-09-09 

1 (23) 

1. Inledning 
I detta kapitel beskrivs isolerskarvens funktion och egenskaper. Vidare redogörs för 
trafikrelaterade konsekvenser av fel hos isolerskarvar. I den sista delen av kapitlet ges 
läsaren bakgrunden till förstärkningsmetoden som utvärderas i detta examensarbete. 

1.1 Allmänt 
Kraven på funktions- och driftsäkerheten hos Sveriges järnvägstrafik ökar då resenärer och 
brukare kräver fler avgångar, större tillgänglighet och att mer gods ska transporteras med 
spårbunden trafik. Då anläggningen används i högre grad accelererar nedbrytningen av 
anläggningens komponenter, vilket medför att behovet av underhållsarbeten ökar samtidigt 
som tiden för underhållsarbeten minskar. 

En järnväg består av flera komponenter vars egenskaper tillsammans tjänar för att skapa en 
stabil och säker väg för spårbundna fordon. Några av dessa komponenter är ballast, slipers, 
mellanlägg, befästningar, räls och isolerskarvar. Genom att bygga ihop och kombinera dessa 
konstrueras det som i vardagstal kallas järnväg (Corshammar, 2005). 
 
Några av de viktigaste egenskaperna hos komponenterna är: 

 Ta upp trafikbelastning 

 Lång teknisk livslängd och motstånd mot slitage 

 Ta upp krafter som orsakas av temperaturväxlingar i räl 

 Elektrisk isolation mellan räler som säkerställer signalsystemets funktioner 

 Utbytbara komponenter som ger rimlig ekonomi vid drift och underhåll 

Järnvägen är ingen stum konstruktion utan rör sig både vertikalt och horisontellt då tåg och 
fordon färdas på spåret. Dessa rörelser påverkar komponenterna och bidrar till nerbrytningen 
och slitaget av anläggningen. Dessvärre uppmärksammas problem och frågeställningar som 
berör järnvägens livslängd i ett alltför kort tidsperspektiv (Corshammar, 2005). Mycket 
kunskap går förlorad mellan olika generationer av banarbetare och utbytet av kunskapen om 
banans uppbyggnad, funktion och nedbrytning dokumenteras inte utan försvinner med tiden 
(S. Johansson, 2011). 

1.2 Isolerskarv 
Isolerskarvar är en viktig komponent som har två huvudfunktioner i ett järnvägsspår. Den 
första funktionen som är en viktig del i signalsystemet används till trafikstyrningen och 
säkerhetssystemet. För att effektivt kunna hålla ett högt trafikflöde krävs det att man vet var 
alla fordon befinner sig på spåret samt ha möjlighet att kunna dirigera dessa. Detta gör man 
bland annat med hjälp av spårledningar och relän som är anslutna mellan I-räl och S-räl. Då 
ett fordon befinner sig på en signalsträcka (se Figur 1) kortsluts spårledningen från I-räl till S-
räl, genom fordonets hjulaxel. Spåret blir då belagt. Kortslutningen som sker mellan I-räl och 
S-räl är grunden till järnvägens signalsystem som bland annat styr trafiksignaler, bommar i 
vägskydd och tågens positioneringssystem (Nord, 2011). Isolerskarvar är den komponent som 
används för att skilja och isolera signalen mellan två signalsträckor. 
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S-räl 
I-räl 

Isolerskarv Fordonsaxel som kortsluter krets 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 1 Schematisk skiss över S-räl och I-räl 
 
Isolerskarvens andra viktiga funktion är att vara en del av spåret. Den funktionen uppnås då 
enheten bildar ett bultförband mellan de båda rälsändarna som skarvas. Det finns i huvudsak 
två olika typer av isolerskarvar på marknaden, ”passräl med limmad isolerskarv” (se Figur 2) 
och ”fältmonterad isolerskarv” (se Figur 3). Vidare finns det flertalet olika modeller och 
material av respektive skarvtyp, i dagsläget används i störst utsträckning ”passräl med limmad 
6-håls isolerskarv” (Jansson, 2011). Passrälen svetsas in i spåret och blir en del av den färdiga 
rälsen. En fältmonterad skarv är en lös skarv i en byggsats som monteras med hjälp av 
verktyg för hand. Dessa bör endast i undantagsfall användas där det inte finns tillräckligt med 
utrymme för insvetsning av en passbit med limmad 6-håls isolerskarv (Gronowicz, 2007). 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Figur 2 Passräl med limmad 6-håls isolerskarv 

 
Figur 3 Fältmonterad isolerskarv typ MT-4 

Signalsträcka 
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1.3 Fel i anläggningstyp och anläggningsdel 
Det är känt att isolerskarvarna i ett järnvägsspår är svaga punkter i anläggningen 
(Corshammar, 2005). Detta grundar sig i att komponenten är placerad mellan två rälsändar 
som böjs av belastningen från tågens hjulaxlar. Påfrestningarna bryter ner skarven, vilket 
leder till att underhållsarbete måste utföras. Trots förebyggande underhållsarbeten uppstår 
årligen tusentals fel och besiktningsanmärkningar som är kopplade till komponenten 
isolerskarv. Då någon av skarvens funktioner inte uppfylls kan det leda till förseningar i 
trafiken, bristande funktion i spåret, kapacitetsnedsättningar, problem i signalsystemet och 
tågstörande fel. Felen registreras i Trafikverkets felrapporteringssystem 0felia. I systemet 
kopplas felen i flera olika nivåer beroende på i vilken del av anläggningen felet sker. På 
systemnivån anläggningstyp ligger felen i grupper, till exempel spårväxel, signal, spår och 
plankorsning (se Figur 4 och Figur 5). Ser man på komponentnivån anläggningsdel är felen 
sorterade på till exempel skarv, räl, ballast och befästning (se Figur 6 och Figur 7).  
 
 
 
 
Figur 4 visar de 10 anläggnings-
typer som orsakar flest fel på 
Trafikverkets järnvägar. Cirka 5000 
fel/år var under perioden 2006-
2010 kopplade till ”Spår” och av 
dessa 5000 var det ca 1000 som 
ledde till tågstörande fel (se Figur  
5). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4 

Figur 5 
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Ser man vidare på statistiken i anläggningsdel visar Figur 6 att av de ca 5000 registrerade 
felen på anläggningstyp ”Spår” utgörs 44 % (2187 stycken) av anläggningsdelen ”Skarv”. Av 
dessa fel var det ungefär 550 stycken som ledde till tågstörande fel (se Figur 7). Det finns en 
osäkerhet och ett mörkertal i antalet fel som härleds till fel i isolerskarvar. Sker det ett fel som 
berör skarvens funktion som spårkomponent, rapporteras statistiken under anläggningstyp 
spår. Blir det ett spårledningsfel som påverkar signalerna kan statistiken ibland registreras 
under anläggningstyp signal, och blir därmed inte synliggjord i spårstatistiken. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figur 6 
 

Figur 7 
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1.4 Observation av nedbrytningsförloppet hos isolerskarvar 
Arbetet med att hitta metoder och lösningar för att kontrollera nedbrytningsförloppet av 
anläggningens komponenter är en viktig del i utvecklingen av underhållsarbetet. På bandel 
124 (Boden-Bastuträsk) fanns under början av 1990-talet ett flertal isolerskarvar som drogs 
med återkommande fel och besiktningsanmärkningar. Trots de avhjälpande och förebyggande 
underhållsinsatser som utfördes återkom felen i skarvarna. 
Sune Johansson, som vid denna tid var banförvaltare för bandel 124 gjorde iakttagelsen att 
antalet fel på isolerskarvar som används i en spårväxel är färre än antalet fel på isolerskarvar 
ute på linjen. 

Det  som  skiljer  en  isolerskarv  i  en  spårväxel  från  en  som  sitter  på  linjen  är  till  största  del  
vilken typ av slipers som räl och skarvar är upplagda på. En växelslipers är längre än en 
normallång spårslipers. Detta resulterar i att fordonets kraft sprids över en större yta i 
banöverbyggnaden. Sune Johansson drog slutsatsen att bärytan hos sliprarna är en viktig 
faktor som påverkat nedbrytningsförloppet i skarvarna. Som ett resultat av denna slutsats 
gjordes ett försök att montera in långa spårväxelsliprar (se Figur 8 och 9) under 
isolerskarvarna på linjen. Detta utfördes på de ställen där det historiskt förekommit mest 
problem med isolerskarvar. 

 

  
 Figur 8 Långslipers vid isolerskarv Figur 9 Långslipers vid isolerskarv 
 

Vid telefonintervju med Trafikverkets materialansvariga för komponenten isolerskarv 
diskuterades frågan: -Har förstärkningsmetoden att installera långslipers vid isolerskarvar 
använts på andra bandelar i Sverige? Det finns en osäkerhet i svaret på denna fråga, då det 
inofficiellt genomförs prov och försök att åtgärda fel och brister i anläggningsdelar och 
komponenter (Jansson, 2011). Det råder brist på dokumentation om dessa typer av försök. 
Detta medför inskränkningar i spårbarheten beträffande vilka försök som gjorts samt vart 
försöken genomförts. Detta medför att kunskapsspridningen om resultaten av försöken är 
begränsad. Mycket kunskap om hur anläggningen är uppbyggd, och även hur den bryts ner, 
förblir en lokalkännedom för den aktuella bandelen (S. Johansson, 2011). 



 

Utvärdering av metod för att förlänga isolerskarvars livslängd 
Examensarbete version 3.9, 2011-09-09 

6 (23) 

1.5 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att genomlysa och utvärdera förstärkningsmetoden och det 
arbete och som utförts beträffande förstärkning av isolerskarvar i järnvägsräls vid bandel 124. 

1.6 Mål 
Målet med examensarbetet är att erhålla beslutsstöd för fortsatta studier eller 
implementeringar av förstärkta isolerskarvar. 

1.7 Avgränsning 
Detta examensarbete är begränsat till 7,5 högskolepoäng, vilket motsvara 200 arbetstimmar. 
Föreliggande examensarbete är en förstudie och avgränsas till att undersöka de faktorer som 
kan vara orsak till isolerskarvars nedbrytning. Studien utvärderar också funktion och resultat 
av förstärkningsmetoden med långslipers. Då förstärkningsmetoden endast implementerats på 
bandel 124 avgränsas studien till denna bandel. 
Besiktningsstatistik från BESSY har använts vid studien av enskilda isolerskarvar på bandel 
124. 0feliadata har endast använts för att illustrera felutfall på en nationell nivå, detta då 0felia 
saknar uppföljning av enskilda skarvar på bandelsnivå. 

Inga data ur ”STRIX-körningar” för spårläge i enskilda punkter har analyserats, då det inte 
funnits utrymme i tidsplanen för detta. 
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2. Metod 
I detta kapitel beskrivs den metod som tillämpats för att genomföra studien. 

2.1 Insamling av data och analys 
Insamling av empirisk och teoretisk data har genomförts i tre delar med olika fokus, medan 
analysen har genomförts i två kompletterande systemperspektiv. Detta för att på ett 
strukturerat sätt undersöka det arbete som är utfört beträffande förstärkning av isolerskarvar.  
Studiens första del syftar till att allmänt beskriva hur isolerskarvar bryts ner. Den andra delen 
beskriver en specifik förstärkningsmetods utformning och dess förväntade effekter på 
isolerskarvens nedbrytning och livslängd. Studiens tredje del belyser de erhållna resultaten av 
de förstärkningar som är implementerade på en specifik bandel (Bdl 124). De två första 
delarna av studien baseras på information inhämtad vid intervjuer, fältobservationer samt 
litteraturstudier. Den tredje delen baseras primärt på statistiska underlag inhämtade från 
besiktningar samt observationer gjorda vid fältstudier, men är även kompletterad med 
information inhämtad via intervjuer med spårtekniker, besiktningsmän samt signaltekniker. 
Analysen av inhämtad data och information har genomförts ur både ett induktivt och 
deduktivt systemperspektiv. Den induktiva analysen beskriver hur en händelse eller ett fel hos 
en enhet (till exempel skarv) kan ge upphov till funktionella fel hos ett system (till exempel 
spår eller signal), medan den deduktiva analysen utgår från konsekvenserna av systemfel (till 
exempel tågförsening) för att sedan härleda dess underliggande orsaker (NUREG-0492, 
1981).  
Resultatet av analyserna har verifierats genom granskning av olika intressenter inom 
järnvägsbranschen. 
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3. Resultat 
Första delen av detta kapitel beskriver hur isolerskarven bryts ner och faktorer som kan 
påverka dess livslängd. Den andra delen beskriver förstärkningsmetoden med långslipers och 
hur denna påverkar isolerskarvars livslängd. Den tredje delen utvärderar 
implementeringarna av förstärkningsmetoden på bandel 124. 

3.1 Del I – Nedbrytning av isolerskarv 
Figur 10 illustrerar faktorer som kan påverka nedbrytningen av komponenten isolerskarv. 
Figuren visar en modell av hur orsak och verkan från belastningar och yttre faktorer kan 
påverka de tekniska egenskaperna i komponenterna i och runt isolerskarven. Dessa faktorer 
bidrar gemensamt till att komponenten isolerskarv bryts ner. 

Insteget i  modellen illustreras av två scenarion. Det första är en bristfällig installation av en 
isolerskarv. Det andra är en ändamålsenlig installation av isolerskarv. Båda scenarierna leder 
till oönskade rörelser och pumpning i skarvområdet.  
 

 
 
Figur 10 Kretslopp för nedbrytning hos isolerskarvar 
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Pumpning i skarvområdet som ett resultat av brister i utfört installationsarbete 
Antag att förarbeten såsom kontroll av dräneringar, byte av underballast, utbyte av ballast inte 
är korrekt utförda. Detta kan medföra att systemets bärighet är sämre i skarvområdet än före 
och efter skarven. Bristande bärighet påverkar spårets läge och kan även leda till att skarven 
utsätts för ett dynamiskt slag vid tågpassage. Detta slag kan i sin tur leda till en pumpande 
rörelse i spåret. 

Vid insvetsning av passbit krävs det att svetsningen utförs enligt föreskriven svetsmetod och 
att efterarbeten med nedslipning av svetsområdet sker vid rätt temperatur efter svetsning. I 
föreskriften BVF 524.2 ”Järnvägsteknisk svetsning och lödning i spår samt riktning och 
kapning”(Dahl, 1998) beskrivs de olika momenten och metoden för att genomföra ett säkert 
svetsarbete i räls. Om dessa metoder inte följs kan det leda till deformationer och bestående 
problem i form av resningar i rälsen vid svetsområdet. Resningar och ojämnheter i rälsen kan 
leda till skevningsfel och då också ojämn belastning av spåret vid tågpassage. Denna 
varierande belastning kan ge upphov till en pumpande rörelse i spåret (S. Johansson, 2011). 
Vid platsmontering av isolerskarvar finns handboken BVH 522.200 - Montering av 
isolerskarvar (Frick & Rolén, 2001) där beskrivs i kronologisk ordning hur arbetet med utbyte 
av isolerskarvar ska genomföras. 
 
Pumpning i skarvområdet efter ett ändamålsenligt installationsarbete 
Antag att förarbetet med utbyte av ballast och underballast är ändamålsenligt utfört. Detta 
innebär att systemet erbjuder likvärdig stadga till slipers och räls före, under och efter 
isolerskarven. Med detta utgångsläge kommer rörelsen i skarven att vara minimal. Detta i 
synnerhet hos skarvar som är prefabricerade passräler och som därmed inte har något 
betydande slag från hjulen då rälsytan är i det närmaste slät. En övervalsning kommer dock att 
inträffa. Då rälsen belastas av spårbundna fordon sker en valsning av ytan på rälshuvudet. 
Denna svaghet syns tydligt vid skarven i rälsändarna där spalten mellan de båda rälerna till 
slut kan överbryggas (se Figur 11). När övervalsningen når en viss gräns riskeras kortslutning 
mellan rälsändarna. Då utförs underhåll, vilket innebär att man slipar bort det övervalsade 
materialet för att hålla spalten öppen. I samband med slipning skadas oftast den översta delen 
av mellanlägget, i olika grad beroende på banarbetarens skicklighet. I och med den nya 
öppningen i skarven uppstår slag i skarven vid tågpassage. På grund av valsningen minskar 
med tiden mängden räls vid skarven, vilket medför att rälshuvudet får en nedbuktning vid 
skarven (se Figur 12). Detta kommer innebära att slagen i skarvområdet blir kraftigare vid 
tågpassage. Slaget fortplantar sig ner i sliprarna och genererar en pumpande rörelse. 
 

   
Figur 11 Övervalsning vid isolerskarv. Figur 12 Skadat mellanlägg och nedbuktning. 
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Finfördelning av makadam / skador på slipers 
Enligt tidigare resonemang så är det troligt att man kommer att få rörelser i skarvområdet 
oberoende av förarbete, det kommer dock att ta olika lång tid (se Figur 10). 
En av de komponenter som har närmast anknytning till en isolerskarv är slipern, vars främsta 
uppgift är att fixera och bära upp rälerna och sprida lasten från tågen ner i banvallen. Sliperns 
nedbrytning är starkt beroende av dess interaktion med underliggande ballast. Sliperns 
bärande yta minskar i takt med dess rörelse och nedbrytning mot ballasten vid tågpassage. 
Detta medför att sliprarna kan bli hängande med ett tomrum mellan slipers och ballast (se 
Figur 14). Effekten av detta blir en pumpande och stötande rörelse i slipern och spåret då tåg 
passerar (S. Johansson, 2011). Den pumpande rörelsen leder till att betongslipers och ballast 
finfördelas till mindre fraktioner. Då pumpningen sker utsätts isolerskarven för ökat slitage då 
skarven måste ta upp de dynamiska krafterna från pumprörelsen som blir i spåret då 
hjulaxlarna passerar. 
 
Figur 14 Illustration av den pumpande effekten hos hängande sliprar. 
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Tillskott av vatten = Urlakning / dränering av finmaterial 
Vatten tillförs i form av nederbörd eller strömmande vatten i intilliggande diken (Figur 10). 
Bankroppen är anpassad för att ge goda dränerande egenskaper och leda bort vattnet som 
tillförs. Om ballast och slipers skadats och fördelats till mindre fraktioner försämras 
bankroppens dränerande egenskaper. Detta kan också leda till att finmaterial lakas ur och leds 
bort från banvallen. Minskad mängd material i banvallen ger en minskad bärighet vilket 
påverkar spårläget negativt. 
 
Låg skarv / UH-gräns uppnådd 
”Låg skarv” syftar på att spårläget vid skarven förändrats och då ligger i ett läge som är lägre 
än vad som är acceptabelt spårläge (Figur 10). När skarven rör på sig (se illustration Figur 14) 
utsätts den för knäckning i det vertikala planet vilket accelererar dess nedbrytning. Det är 
också vanligt att skevningsfel uppstår vid isolerskarvar. Detta innebär att skarven på grund av 
rörelse får en lägre position än den andra rälsen. Detta medför att det rullande materialet 
niger, vilket skapar en knäckande rörelse i det horisontella planet, vilket också accelererar 
skarvens nedbrytning. Vid besiktning mäter man med en rätskiva över skarven och får då ett 
mått för hur mycket lägre eller högre skarven ligger jämfört med övrigt spår (se Figur 15). 
STRIX (Trafikverkets mätdatavagn) kan också mäta in spårläget under belastning. Då 
underhållsgränsen (UH-gräns) uppnås genomförs ett underhåll som syftar till att lyfta och 
stoppa ballasten under spåret vid skarven och återställa det normala spårläget. Den här 
åtgärden kan behöva göras vid flera tillfällen, men är ändå ingen garanti för att problemet 
försvinner (Hellström, 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 15 Princip för mätning av skarvens läge 
 
 
Lyft, stoppning av spår / finfördelning av makadam och slipers 
Då manuell packning av ballast genomförs används en handhållen 
maskin med ett vibrerande/pulserande, spadformat verktyg, en så kallad 
”Cobra” (Figur 16). Rälen och sliprarna lyfts upp med en domkraft och 
”Cobran” förs ner snett bredvid slipern i syftet att vibrera ner ballastkorn 
under slipern. Detta ger stöd och underlag till slipern. Arbetet att packa 
ballasten är bland de viktigaste momenten för att för att få ett stabilt 
spårläge (Jansson, 2011). Om ballasten är för löst packad ger det ett 
dåligt stöd för räls och skarvar, vilket leder till ökad rörlighet, pumpning 
och utmattning av komponenterna (Corshammar, 2005). Dessvärre 
innebär arbetsmomentet att packa ballasten i många fall att verktyget 
också mejslar bort delar av den bärande ytan på betongsliprarna. Om 
manuell packning måste genomföras vid återkommande problem i spåret 
kommer slipern att skadas och nötas sönder vid varje packning som Figur 16 

(Källa: Atlas Copco) 

Rätskiva 

UH-gräns 



 

Utvärdering av metod för att förlänga isolerskarvars livslängd 
Examensarbete version 3.9, 2011-09-09 

12 (23) 

genomförs (Hellström, 2011). Detta leder till en minskad bäryta hos slipern, vilket leder till 
större lastpåverkan på isolerskarvar och räls. Dessutom vibrerar verktyget sönder enskilda 
ballastkorn till mindre fraktioner. Manuell ballastpackning görs vid underhållsarbeten och 
mindre reparationer. Om spårriktning och ballastpackning sker i stor skala används en 
rälsburen spårriktningsmaskin. Principen för hur arbetet genomförs med den rälsbundna 
maskinen är densamma som för manuell stoppning, med likadana verktyg som vibrerar ner 
ballasten  under  sliprarna.  Detta  betyder  att  det  blir  skador  och  slitage  på  ballast  och  sliprar  
även då stoppning görs med spårriktningsmaskin. 
 
Tillskott av vatten, bristfällig bärighet och pumpning i skarvområdet  
Här  sammanfattas  i  korthet  kombinationen  av  tillskott  av  vatten,  bristfällig  bärighet  och  
pumpning i skarvområdet för att sluta cirkeln i Figur 10. 
 
En orsak till problem med isolerskarvar kan härledas till så kallade finjordsfläckar (Sundvall, 
2005) eller i folkmun kallat ”skättskarvar” eller ”pumpställen”. Denna företeelse visar sig då 
det finns brister i bärigheten i banvallen. Effekten av detta blir en stötande och pumpande 
rörelse i spåret då trafik passerar. Följden av rörelserna ger ett slitage och nötning av ballasten 
som är packad runt och under sliprarna. Med tiden nöts också kanterna och ytan på 
betongsliprar och delar av dess bärande yta försvinner. Då nötningen i ballasten sker bildas 
finkorniga partiklar som binder vatten och de dränerande egenskaperna i ballasten försämras 
(Sundvall, 2005). Banvallens egenskaper kan påverkas om vattenmättnaden i denna förändras. 
Ökad mängd vatten kan till exempel orsakas av dålig dränering, undermålig slyrensning längs 
banan, kraftig nederbörd eller strömmande vatten i intilliggande diken (Corshammar, 2005). 
Vattnet kan i enlighet med tidigare resonemang 
erodera banvallen och laka ur material och delar 
av denna. Tomrum bildas då och materialen i 
banvallen omlagras. Den ökande andelen vatten i 
banvallen och de pumpande rörelserna i spåret 
vid tågpassage leder till att vatten och de fina 
partiklarna kapillärt pumpas upp till ytan av 
banöverbyggnaden. Den pumpande rörelsen 
fortsätter att erodera delar av överbyggnaden och 
minskar bärigheten i spåret. Sättningar och 
deformationer blir ett faktum och påverkar 
spårets läge och egenskaper. Den pumpande 
rörelsen ger även en större mekanisk påverkan 
på själva isolerskarven och dess isolerande 
material. Detta medför ökad risk för mekaniskt 
brott eller spårledningsfel (Hellström, 2011). 
 Figur 17 Stenmjöl vid pumpande betongsliprar 
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3.1.1 Underhållskostnader 
Enligt Trafikverkets materialservice, som står för inköp och distribution av spårkomponenter 
till Sveriges järnvägar, levereras årligen cirka 2000 isolerskarvar ut i anläggningen. Av dessa 
är 1500 av typen ”passräl med limmad isolerskarv”. Förebyggande underhåll hos 
komponenten ”isolerskarv” består till stor del av att byta ut gamla uttjänade skarvar och 
svetsa in nya passräler med limmade skarvar. Arbetskostnaden och materialet för en sådan 
insats ligger mellan 25 000 – 64 000 SEK /skarv (Nygren, 2011). Snittpriset för dessa arbeten 
blir följaktligen ca 44 500 SEK /skarv. Om detta pris används tillsammans med antalet 
levererade skarvar från materialservice ges följande: 44 500 × 1500 = 66 750 000 SEK / år, 
vilket uppskattningsvis blir den totala kostnaden för utbyte av limmade isolerskarvar varje år. 
 
I det inledande kapitlet till detta examensarbete redovisas antalet fel som registrerats i 0felia. 
Fel som av olika orsaker lett till en mer eller mindre omfattande underhållsåtgärd eller 
försening i trafiken. Antag att alla de 2187 fel som registrerats i 0felia (se Figur 6), för 
anläggningsdel ”Skarv”, resulterar i en felutryckning. Detta ger kostnader enligt nedanstående 
exempel. 
 
Årskostnaden för utryckning vid fel kan uppskattningsvis se ut enligt följande: 
(Arbetskostnad[SEK] × antal personer[st] × tid[h] + kostnad fordon & 
maskiner[SEK]) × Antal fel[st] = total kostnad för avhjälpande underhåll/år  
(500 × 2 × 1 + 1500) × 2187 = 5 467 500 SEK / år 

Detta är endast en uppskattning av den årliga kostnaden för avhjälpande underhåll. Kostnader 
för bortfall av tid och pengar som försvinner från det förebyggande underhåll som i många 
fall måste avbrytas på grund av utryckningen för avhjälpande underhåll är ej inkluderade. I 
beräkningen ingår inte heller kostnad för förebyggande underhåll av isolerskarvar. 
 
Då det är många faktorer som påverkar nedbrytningen hos komponenten kan det vara svårt att 
värdera och budgetera för det underhåll som faktiskt behöver göras för enskilda skarvar 
(Corshammar, 2005). I praktiken betyder det att vissa skarvar fungerar bra och kräver färre 
åtgärder, och andra skarvar bryts ner fortare och är i behov av fler åtgärder. Ett förebyggande 
underhåll är därför helt nödvändigt för att säkerställa en hög driftsäkerhet. 
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3.2 Del II - Långslipersskarvar 
Del II i resultatet beskriver den förstärkningsmetod som tillämpats på bandel 124 (Boden-
Bastuträsk). 

3.2.1 Förstärkningsmetod med långslipers 
Förstärkningsmetoden med långslipers är utformad utifrån det faktum att isolerskarven är en 
svag punkt i spåret. Om isolerskarven får tillräckligt stöd och ligger still vid belastning kan 
också rörelserna som annars bryter ner skarvens funktioner reduceras (S. Johansson, 2011). 
För att säkerställa ett stabilt spårläge vid isolerskarven används extra långa träslipers som bär 
upp räls och isolerskarv. Användningen av förstärkningsmetoden innebär inga förändringar av 
själva komponenten ”isolerskarv”, utan det är slipers och befästningar som byts ut. Tanken 
med denna design är att sprida kraften från tåget över en större yta i ballasten (Nordström, 
2011). På så vis ges ett större stöd för skarven vid tågpassage. Försöket med förlängda slipers 
implementerades på bandel 124 vid de skarvar som haft frekventa avhjälpande och 
förebyggande underhållsinsatser. 
 
Fyra stycken träsliprar med längden 3,5 meter och tillhörande befästningar har som regel 
använts för att göra förstärkningen. Slipersutsticket vid isolerskarven läggs ca 0,8-1 meter, 
räknat från kanten av de intilliggande betongsliprarna (se Figur 18). Motstående sida har 
utstick motsvarande intilliggande sliprar, ca 0,4 m från rälsfot (se Figur 19). 
 
 

 
Figur 18 Skarvsida, utstick 4 sliprar × 1 meters utstick 
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Figur 19 Motstående sida, normalt utstick 4 sliprar × 0,4 meter 

 

3.2.2 Bärytan hos förlängda slipers 
Den lastspridning och tryckfördelning som sker genom de förlängda sliprarna i skarvorådet är 
en viktig faktor som kan beskriva hur funktionen hos långsliprarna påverkar räls och 
isolerskarv. Den kraft och belastning som verkar på spårets komponenter vid tågpassage är 
den samma oavsett om det är normallånga betongslipers eller om långslipers används. 
Däremot är ytan på långslipern större och bidrar således till att lasten strids över en större yta. 
Detta påverkar skarven positivt så till vida att en större yta fördelar belastningen från trafiken 
och, det sker mindre rörelse och således mindre mekaniskt brytning i isolerskarven 
(S.Johansson, 2011). 
 
Tryck är inom fysiken det samma som kraft per ytenhet. Nedan följer en beskrivning över 
sambandet mellan kraft, yta och tryck. 
 
P = Tryck [ N/m2] 
F = Kraft [ N]  
A = Yta [ m2] 
 
 
Antag att F är konstant och A är faktorn som kan variera. 
Om ytan (A) minskar ökar trycket (P). 
Om ytan (A) ökar minskar trycket (P). Detta kan förenklat beskriva resultatet då ytan ökar och 
förbättrar bärigheten av spåret och avlastar skarven. 
 
Förenklat räkneexempel (siffrorna i exemplet används i syftet att beskriva sambandet mellan 
kraft, yta och tryck): 
 
Normallång slipers: 
Ett rälsburet fordon påverkar räl och isolerskarv med kraften, F = 250kN. 
Ytan, A, hos en sliper är 0,63 m2 (2,5m × 0,25m). 

Detta orsakar ett tryck på 
63,0

250P  400 kN/m2. 

A
FP  
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Långslipers: 
Om åtgärden att byta ut de traditionella sliprarna mot långslipers under skarven genomförs, 
ger det följande resultat. Kraften (F) som påverkar räls och skarv är densamma 250 kN. 
Ytan för en långslipers är större, A ökar till 1,05 m2 (3,5m× 0,3m ).  

Detta ger 
05,1

250P  238 kN/m2. 

Exemplet visar att bärytan hos slipern har stor inverkan på hur mycket krafterna kan spridas 
ut. Sprids kraften över en större yta skapas förutsättningar för mindre rörelser i skarvområdet, 
vilket avlastas skarven och ger mindre mekanisk påverkan vid tågpassage.  

Sundvall (2005) beskriver att kontaktytan mellan sliper och de enskilda ballastkornen 
uppskattningsvis är mellan 5 – 10 % av sliperns totala underyta. Troligtvis har också 
träslipern ytterligare en större anliggningsyta mot ballasten då träytan formar sig efter 
ballasten. Detta leder också till bättre lastspridning. 

3.2.3 Installation 
Installation av befintliga förstärkningar har utförts med följande arbetsmoment. 
 

1) ”Hey-back”-befästningar monteras på de ca 3,5 meter långa träsliprarna. 
2) Befintliga sliprar demonteras och ballast grävs ur med traktorgrävare för att göra plats 

åt de nya sliprarna. 
3) Om den befintliga ballasten är skadad och har hög andel krossade stenar rensas denna 

eventuellt ut och ersätts med ny och ren ballast. 
4) Långsliprarna lyfts in under spåret och fästs i rälen med ”Hey-back”-befästningarna. 

Utstick av slipers vid isolerskarven är, ca 1 m. Motstående slipersutstick ca.0,4 m. 
5) Ballast fylls runt sliprarna. Mängden ballast som används är något mer än vid ett 

traditionellt slipersbyte. Detta då det fylls upp ballast runt de förlängda utsticken på 
skarvsidan (se Figur 20). 

6) Stoppning sker med manuellt stoppningsverktyg (Cobra) och ballast vibreras ner för 
att ge stöd åt sliprarna. Stoppning måste göras ordentligt under hela utsticket och 
under alla sliprar. 

7) Då trafik passerat ett par gånger över de nya sliprarna, återupprepas punkt 6). Detta för 
att det sker en viss omfördelning och packning av ballastkornen vid belastningen från 
trafiken, ytterligare stoppning säkerställer då ett stabilt spårläge. 

 
Figur 20 Utfyllnad med makadam vid långslipers 
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3.2.4 Kostnad och ekonomi 
Målsättningen att använda förstärkningsmetoden med långslipers är att skapa en mer 
driftsäker järnväg, med färre antal tågstörande fel och även få ett mer ekonomiskt 
underhållsarbete på komponenten isolerskarv. Jämför man ett traditionellt utbyte av 
isolerskarv och slipersbyte bedöms kostanden för en långslipersinstallation öka med cirka 
5.000 SEK. Denna kostnad inkluderar slipersbytet, ballastkomplettering/byte som endast är 
aktuell vid första installationen. Då nästkommande isolerskarvskarvbyte genomförs kommer 
endast kostnaden för insvetsning av ny ”passräl med isolerskarv” att vara aktuell. Viktigt att 
ha en åtanke vid denna prisbild är att det inte är komponenten ”långslipers” som är den stora 
kostnadsbäraren. Det är i huvudsak arbetskostnader och behovet av maskiner och ballast som 
ökar kostanden för installationen med långslipers.  

3.2.5 Liknande försök 
Skarvar i järnvägsräls är en svag punkt i spåret 
och detta faktum är känt i princip hela världen. 
Olika metoder har använts för att förstärka 
skarvarna och en av dessa påminner om 
långslipersmetoden. Denna bygger på att man 
installerar två träsliprar bredvid varandra under 
skarven, i syftet att öka bärytan (se Figur 21). 
Dessvärre medför denna metod att stoppningen 
av ballast runt och under sliprar begränsas, då 
det inte går att komma åt med verktygen för 
ballaststoppningen ordentligt (S. Johansson, 
2011). 
 Figur 21 Två sliprar parallellt i ett skarvspår 
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Podk%C5%82ad_(kolej) 
 
I publikationen Practical Guide to Railway Engineering från  AREMA  (The  American  
Railway Engineering and Maintenance-of-Way Association) beskrivs att extra långa slipers 
ibland kan användas i anslutning till isolerskarvar på högt belastade och vältrafikerade 
järnvägssträckor (AREMA, 2003). Dessa fakta stödjer resonemanget att metoden med 
förlängda slipers fyller sitt syfte att fördela kraften i ballasten över en större yta. 
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3.3 Del III – Utvärdering av förstärkningsmetod 
I del III utvärderas förstärkningsmetoden med långslipers och de försök med denna som 
genomförts på bandel 124 (Boden-Bastuträsk). 
 
Det sker kontinuerligt forskning och studier för att utveckla arbetsmetoder och förstärka 
järnvägens komponenter i hopp om att skapa ett mer driftsäkert system. Ett av dessa steg har 
varit att fasa ut de gamla fältmonterade isolerskarvarna, och även limmade 4-håls skarvar, till 
den senaste modellen av limmade 6-håls skarvar. Trots att denna komponent ökat i dimension 
och prefabriceras under kontrollerade former, så uppstår problem och återkommande brister 
som leder till kostsamma underhållsåtgärder och förseningar i trafiken.  

3.3.1 Isolerskarvar i spårväxlar och på linjen 
Sune Johanssons iakttagelse om att antalet fel på isolerskavar i en spårväxel är färre än antalet 
fel i isolerskarvarna ute på linjen kan styrkas. Då det enligt BIS (2011) finns cirka 20 000 
isolerskarvar i landets spårväxlar och antalet fel som registrerats för dessa är cirka 670 fel/år 
under åren 2006-2010 (0felia, 2011). Vilket betyder att ungefär 3,3 % av spårväxelskarvarna 
har brister som leder till en felrapportering. Antalet isolerskarvar ute på linjer är cirka 30 500 
(BIS, 2011) och av dessa är det cirka 7 % som inte uppfyller sina funktioner och ger 
felrapporteringar i 0felia, Sune Johanssons observation förefaller stämma. 

3.3.2 Ökad livslängd 
I Bilaga 1 – Fältstudie på bandel 124 finns fakta från fältstudien och inventeringen av  
19 stycken isolerskarvar som förstärkts med långslipers. Observera att samtliga 
fältstudiebesök är genomförda under förfallsperiod, den tid på året när banan i samband med 
tjällossning uppvisar den sämsta bärigheten. Ett problem med utvärderingen av dessa skarvar 
är att det i många fall inte går att spåra när de är inlagda. I BIS finns det oftast registrerat när 
en skarv är bytt dock så framgår det inte när långssliperspaketen är inlagda. I de exempel som 
presenteras nedan har inläggningsåret bekräftats via muntliga källor. 
 
Exempel 1 
Följande resultat har tagits fram genom den information som registrerats i BIS, 
besiktningsstatistik från BESSY och muntliga intervjuer med besiktnings- och 
underhållspersonal samt spårtekniker. Ett exempel som styrker att metoden med långslipers 
fungerar kan hittas i den isolerskarv som är monterad vid plankorsningen Korsträsk-Nyfors 
1094+560. Denna skarv är en fältmonterad 4-håls skarv, vilket alltså är en av de ”svagaste” 
typerna av isolerskarv som används i spåret. Långsliprarna är monterade någon gång under 
mitten av 1990-talet och skaven har i princip inte haft några besiktningsanmärkningar sedan 
dess. Själva placeringen av denna skarv är vid en plankorsning som är en kritisk position i 
spåret, där det sker övergång mellan flera olika underlag och hårdheter. Pumpning av skarvar 
är vanligt i närhet av plankorsningar (S. Johansson, 2011). Installationen med långslipers gör 
att övergången blir mjukare och rörelsen i skarvområdet har reducerats. Enda besiktnings-
anmärkningen som noterats är en övervalsning år 2007. 
 

Besiktningsdatum Anläggningstyp Anmärkning Åtgärdsförslag 
2007-05-28 Skarv-mt Övervalsning Slipas 

 
Tabell 1 Besiktningsanmärkningar på isolerskarv vid Korsträsk – Nyfors 1094+560 

(Källa: BESSY, Trafikverket 2011-05-03) 
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Exempel 2 
Isolerskarven placerad vid 1114+834 är ytterligare ett exempel som styrker att installationen 
med långslipers ger ett ökat stöd och avlastning vid skarven. Det syns tydligt spår av stenmjöl 
vid betongsliprarna både före och efter långsliprarna. Däremot tycks långsliprarna ligga stilla 
och skarven utsätts då för marginell rörelse vilket bidrar till en långsammare nedbrytning. 
 
Stenmjölet vid sliprarna (se Figur 22) är 
ett tecken på att det förekommer 
pumpande rörelser i området utanför 
skarven. Ballasten nöts mot betong-
sliprarna och mindre partiklar av både 
ballast och betong bildas som en följd av 
detta. Träsliprarna som används till 
installationerna med långslipers tycks i 
detta fall vara mer skonsamma mot 
ballasten. Ingen besiktningsstatistik finns 
registrerad för denna skarv. Detta kan 
också styrka att metoden fungerar och att 
de förebyggande underhållen som 
genomförs räcker för att säkerställa att 
skarvens egenskaper vidmakthålls. Dock 
indikerar detta exempel att förstärknings-
metoden kan behöva förfinas med 
avseende på övergången från hårdare till 
mjukare underlag. 
 
 Figur 22 Stenmjöl vid intilliggande betongsliprar 
 Isolerskarv vid km 1114+84 
Exempel 3 
Det användningsområde där metoden kan ge störst hjälp är vid isolerskarvar som dras med 
återkommande fel och upprepade besiktningsanmärkningar, trots det underhåll som 
genomförs. Exempel på detta kan ses i Tabell 2 där besiktningsstatistik från skarven vid 
1132+940 visar en återkommande kedja av anmärkningen ”låg”. Åtgärdsförslaget har varit 
”Lyftes” och trots dessa åtgärder har samma fel återkommit. Någon gång efter april 2006 har 
det gjorts en installation av långslipers och inga fler anmärkningar om ”låg” har noterats efter 
det. 
 
Besiktningsdatum Anläggningstyp Anmärkning Åtgärdsförslag Notering 
2000-03-16 Skarv-limmad-4 Enligt notering Enligt notering fyll massa mellanlägg 
2000-05-23 Skarv-limmad-4 Låg Lyftes  
2002-03-18 Skarv-limmad-4 Låg Lyftes  
2005-08-31 Skarv-limmad-4 Låg Lyftes  
2006-04-10 Skarv-limmad-4 Låg Lyftes  

2006-04-10 Skarv-limmad-4 
Defekt 
ändmellanlägg Bytes saknas 

2010-06-16 Skarv-limmad-6 Övervalsning Slipas  
 

Tabell 2 Besiktningsanmärkningar på isolerskarv vid 1132+940 
(Källa: BESSY, Trafikverket 2011-05-03) 
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3.3.3 Vad säger underhålls- och besiktningspersonal? 
Vid intervjuer med underhålls- och besiktningspersonal på Strukton Rail AB poängteras från 
båda arbetsgrupperna, att förstärkningsmetoden med långslipers i deras mening fungerar 
mycket bra. Det märks en tydlig skillnad i antalet problem med isolerskarvar som är 
monterade med traditionell betongslipers, kontra skarvar som förstärkts med långslipers av 
trä. Det blir färre återkommande problem och det går att planera ett effektivare förebyggande 
underhåll. Arbetet att bygga och underhålla skarvarna med långslipers är inte nämnvärt 
svårare att genomföra jämfört med skarvar monterade i betongslipersspår (Nordstöm, 2011). 
Det krävs lite mer förberedelser vid en installation med långslipers, men i övrigt är det samma 
förfaringssätt som vid ett betongslipersmontage. 
Orsaken till att isolerskarvarnas livslängd ökar förefaller bero av flera orsaker. Bärytan som är 
större hos långsliprarna och då sprider lasten över en större yta är en orsak. En annan orsak är 
att de förlängda sliprarna är träsliprar, vilka ger en mer stötdämpande övergång vid skarven. 
Träsliprarna är mer skonsamma mot ballasten och spåret jämfört med betongsliprar 
(Nordström, 2011). 

Underhålls- och besiktningspersonalen har bara goda erfarenheter av förstärkningsmetoden 
med långslipers. Båda yrkesgrupperna är övertygade om att metoden med långslipers kan 
förlänga livslängden hos isolerskarvar. I huvudsak har metoden störst verkan där det finns 
bristande bärigheten i banvallen, som då kan leda till återkommande problem i 
isolerskarvarna.  

3.3.4 Olika komponenter i långslipersinstallation 
Vid fältstudien observerades att flertalet olika befästningar använts i anslutning till 
långslipersinstallationerna. Den befästning som används hos långsliprarna är ”Hey-back”, 
men befästningarna i intilliggande betongsliprar är i huvudsak ”Hambo” och ”Pandrol E-clip” 
(se Figur 23). Metoden är i den meningen inte beroende av att det genomförs något 
omfattande utbyte av intilliggande komponenter. 
 

 
Figur 23 

Tre olika typer av befästningar vid långslipersintallation. 
Från vänster: Pandrol E-clip, Hey-back och Hambo. 
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4. Slutsatser och diskussion 
Efter de studier som gjorts kan slutsatsen dras att förstärkningsmetoden med långslipers, i 
syftet att förlänga livslängden hos isolerskarvar, verkar fungera på bandel 124. Installationen 
av långslipers vid skarvarna har gjort att nedbrytningen av komponenterna i anläggningen har 
begränsats. Viktigt att poängtera är att nedbrytningen fortfarande sker, men inte lika fort. 
Detta har enligt banarbetarna lett till färre avhjälpande underhållsarbeten på komponenten 
isolerskarv och gett ett mer driftsäkert system. Förstärkningsmetoden har tillämpats i ca 15 år 
med goda resultat och bör därmed betraktas som ”proven in use”, eller bevisligen fungerande 
i drift. 
På bandel 124 har förstärkningsmetoden med långslipers i huvudsak använts där man haft 
frekventa problem och där besiktningsanmärkningar återkommit, trots de underhållsarbeten 
som genomförts. Det är däremot svårt att bedöma i vilken utsträckning som metoden kan 
användas. Genom förstärkningsmetoden med långslipers kan nedbrytningen av komponenten 
kontrolleras och därmed förlängs livslängden hos denna. En isolerskarv som håller längre 
behöver inte bytas ut eller underhållas lika ofta och resurser kan sparas. Varje isolerskarv i 
Sveriges järnvägsnät är på sätt och vis unik så för att bedöma om metoden med långslipers 
bör användas krävs det att det görs utredningar från fall till fall. Som exempel till detta kan 
”isolerskarv Nr.1” användas i 10 år utan att den bidrar till några omfattande problem och 
endast kräver ett förebyggande underhåll. Men däremot ”isolerskarv Nr.2” kan under 10 års 
tid vara orsak till flertalet tågstörande fel, förseningar och vara kostnadsbärare för 
återkommande avhjälpande underhåll. Utifrån denna studie går det att konstatera att metoden 
fungerar, dock så kan man ur studien inte härleda exakt när metoden bör tillämpas. 
Nedbrytningsförloppet som illustreras i kapitel 3.1 är ett sätt att beskriva nedbrytningen av 
isolerskarven. Orsakerna till att cykeln startar kan vara många, utvalsning, slipning, 
underarbeten, dräneringar etc. Genom dessa observationer kan man ändra uppfattningen om 
att det enbart skulle vara komponenten isolerskarv som är en svag och bristfällig komponent 
som orsakar problem. I praktiken innebär detta att återkommande problem med isolerskarvar 
inte försvinner bara för att en gammal och utsliten isolerskarv byts ut mot en ny. För att vara 
säker på att problemen inte återkommer måste en grundlig undersökning göras av kvaliteten 
på ballast, sliprar, befästningar, banvallens egenskaper och markförhållanden i området. För 
att de dynamiska laster som påverkar spåret vid tågpassage ska kunna tas upp, måste alla 
komponenter i anläggningen samverka och tillsammans föra ner lasterna i banvallen. 
Antag att livslängden hos en isolerskarv i snitt är 8 år, en medelkostnad för utbyte är 45 000 
SEK och merkostnaden för utbyte till en långslipersskarv är 5000 kr. Detta ger att om man 
med förstärkningsmetoden kan förlänga livslängden med ett år så har installationen betalat 
sig. Om ett avhjälpande underhåll kostar 500 SEK × 2 pers. × 1h+1500 kr (fordon) = 2500 
SEK, så har extrakostnaden för installationen av långslipersskarven (5000 kr) betalat sig om 
man kan undvika fler än 2 stycken utryckningar under komponentens livslängd. 
 
Ser man dessutom vinsterna från en samhällsekonomisk synvinkel ser man att minskade 
tågstörningar och förseningar på grund av problem med isolerskarvar värdesätts i form av 
punktlighet i trafiken.  
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4.1 Förslag till fortsatta studier 
Studien har påvisat att den tillämpade förstärkningsmetoden för att förlänga isolerskarvars 
livslängd fungerar. Dock har det indikerats vid fältbesök att det i vissa fall förekommer 
rörelser i spår före och efter långssliperspaketen. Det finns troligtvis många parametrar som 
kan optimeras för att tågen på ett ändamålsenligt sätt ska kunna passera hela området utan 
rörelser i spåret. Fortsatta studier kan fokusera på. 
 

 Längden på utsticken av långsliprarna bör undersökas huruvida den längd som används 
kan justeras för att ge en så bra bäryta som möjligt. 

 De träsliprar som används i dagsläget fungerar till viss del som stötdämpare då träet tar 
upp delar av de stötar som uppstår vid tågpassage. Undersökning bör göras om förlängda 
betongsliprar kan användas med samma effekt som de långa träsliprarna. I samband med 
detta kan olika typer av befästningar studeras för att fastställa vilken som är bäst lämpad 
för ändamålet. 

 Om betongslipers kan användas finns det då ett behov av extra stötdämpande material 
under dessa till exempel ”under sleeper pads”? 

 Utformningen av sliperspaketet bygger på att fyra sliprar används. Finns det behov att 
använda fler eller färre än fyra sliprar för att ge en ytterligare mjukare övergång där 
rälsen skarvas? 

För att ingående kunna beskriva hur metoden bör utformas måste en riktad studie göras på 
enskilda isolerskarvar och följa upp hur egenskaperna hos dessa förändras över tiden. Vid 
studie av STRIX-data kan det belastade spårläget i enskilda punkter undersökas vilket kan ge 
ytterligare information om hur bärigheten i spåret är kopplat till rörelserna i isolerskarven. 
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km + m 

1049+540 objekt nr. 6528 Inläggningsår passräl: 2010 

   DSC 9631  DSC 9640 

 

   P5171447 © Granström  DSC 9633 

 

  
 Blandning av flera befästningar DSC 9639  DSC 9634 
 

Skarvmodell Befästning Utstick Skarvplacering Fritext 
Limmad 6-håls 
4 st träslipers 

Hey-back / 
Pandrol E-clip 
/ Hambo 

ca 1 meter 
ena sidan, 
0,20 meter 
på andra 

Monterad något mer mot 
ena sidan. Låg banvall. 

Omfattande åtgärd vid 
skarvområdet. Nya 
betongslipers i 
anslutning till 
långsliper + ny ballast. 
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km + m 

1049+540 
 
Besiktningsstatistik från BESSY, Trafikverket (hämtat: 2011-05-03) 
 

Besiktningsdatum Anläggningstyp Anmärkning Åtgärdsförslag 
2005-04-22 Skarv-exel Defekt ändmellanlägg Bytes 
2005-08-19 Skarv-exel Defekt ändmellanlägg Bytes 
2006-05-29 Skarv-exel Övervalsning Slipas 
2007-05-02 Skarv-exel Defekt ändmellanlägg Bytes 

 
Notering: Stora problem med denna skarv under början av1990-talet (Nordström, 2011). 
 

 
  

1049+540 
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km + m 

1049+930 objekt nr. 14887 Inläggningsår sliperspaket: 2007 

   DSC 9616  DSC 9618 

 

   P5171436 © Granström  DSC 9616 

 

   P5171435 © Granström  DSC 9620 
 

Skarvmodell Befästning Utstick Skarvplacering Fritext 
Limmad 6-håls 
4 st träslipers 

Hey-back / 
Hambo 

ca 1 meter Monterad mitt mellan två 
sliprar. Skarven ligger i 
rakspår. 

Skarv i anslutning till 
plankorsning. Södra 
sidan. Vid tågpassage 
syntes marginella 
rörelser vid 
långslipersskarv. 
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km + m 

1049+930 
 
Besiktningsstatistik från BESSY, Trafikverket (hämtat: 2011-05-03) 
 
Besiktningsdatum Anläggningstyp Anmärkning Åtgärdsförslag Notering 
2005-04-22 Skarv-mt Låg Lyftes  
2005-11-11 Skarv-mt Låg Lyftes  
2006-04-05 Skarv-mt Låg Lyftes  
2006-05-29 Skarv-mt Låg Lyftes  
2006-08-29 Skarv-mt Låg Lyftes  
2006-10-13 Skarv-mt Låg Lyftes  
2006-12-11 Skarv-mt Låg Enligt notering gamla anmärkningar 
2007-05-28 Skarv-mt Låg Lyftes  
2007-08-27 Skarv-mt Låg Lyftes  
2008-08-13 Skarv-limmad-6 Låg Lyftes  
2010-10-27 Skarv-limmad-6 Låg Lyftes  
 

 

1049+930 
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km + m 

1049+983 objekt nr. 14888 Inläggningsår passräl: Ingen uppgift 

   DSC 9602  DSC 9607 

 

   P5171432 © Granström  DSC 9604 

 

   DSC 9612  DSC 9605 
 

Skarvmodell Befästning Utstick Skarvplacering Fritext 
Limmad 6-håls 
4 st träslipers 

Hey-back / 
Hambo 

ca 1 meter Monterad något mer mot 
ena sidan. Skarven ligger 
i rakspår. 

Skarv i anslutning till 
plankorsning. Norra 
sidan. Vid tågpassage 
syntes marginella 
rörelser vid 
långslipersskarv. 
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km + m 

1049+983 
 
Besiktningsstatistik från BESSY, Trafikverket (hämtat: 2011-05-03) 
 
Besiktningsdatum Anläggningstyp Anmärkning Åtgärdsförslag Notering 
2008-08-13 Skarv-limmad-6 Övervalsning Slipas  
2008-08-20 Skarv-limmad-6 Låg Lyftes andra sidan också 
2009-09-02 Skarv-limmad-6 Övervalsning Slipas  

 

 
  

1049+983 
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km + m 

1051+311 objekt nr. 6532 Inläggningsår passräl: Ingen uppgift 

   DSC 9602  DSC 9607 

 

   P5171432 © Granström  DSC 9604 

 

   DSC 9605  DSC 9606 
 

Skarvmodell Befästning Utstick Skarvplacering Fritext 
Limmad 4-håls 
3 st träslipers 

Hey-back / 
Hambo 

ca 1 meter Monterad något mer mot 
ena sidan. Skarven ligger 
i svag kurva. I anslutning 
till Balisgrupp 

Vid tågpassage syntes 
marginella rörelser vid 
långslipersskarv. 
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km + m 

1051+311 
 
Besiktningsstatistik från BESSY, Trafikverket (hämtat: 2011-05-03) 
 

Besiktningsdatum Anläggningstyp Anmärkning Åtgärdsförslag Notering 

2009-05-07 Skarv-limmad-4 Lös spårledning Enligt notering 
Risiga spl.ansl. båda 
sidor skarven. Byte. 

 

 
  

1051+311 
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km + m 

1053+758 objekt nr. 14978 Inläggningsår passräl: Ingen uppgift 

   DSC 9674  DSC 9668 

 

   P5171470 © Granström  DSC 9670 

 

    DSC 9673  DSC 9671 
 

Skarvmodell Befästning Utstick Skarvplacering Fritext 
Limmad 4-håls 
4 st träslipers 

Hey-back / 
Pandrol E-clip 

ca 1 meter Monterad något mer mot 
ena sidan. Skarven ligger 
i rakspår 

Inget tecken på 
pumpning. 
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km + m 

1053+758 
 
Ingen registrerad besiktningsstatistik från BESSY, Trafikverket 
 

 
  

1053+758 
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km + m 

1054+837 objekt nr. 14898 Inläggningsår passräl: Ingen uppgift 

    DSC 9659  DSC 9663 

 

   DSC 9662  P5171458 © Granström 

 

   DSC 9659  DSC 9661 
 

Skarvmodell Befästning Utstick Skarvplacering Fritext 
MT-4 skarv 
4 st träslipers 

Hey-back / 
Hambo 

ca 1 meter Monterad mitt mellan två 
sliprar. Norr om 
stationen. 

Spår av stenmjöl före 
och efter långslipers. 
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1054+837 
 
Besiktningsstatistik från BESSY, Trafikverket (hämtat: 2011-05-03) 
 

Besiktningsdatum Anläggningstyp Anmärkning Åtgärdsförslag Notering 
2000-03-14 Skarv-mt Övervalsning Slipas  
2008-08-13 Skarv-mt-4 Övervalsning Slipas  

2008-08-13 Skarv-mt-4 
Defekt 
påsvetsning Påsvetsas 

På uppdrag av 
Ingemar Hedqvist 

 
Notering: Skarv MT-4 är en fältmonterad isolerskarv och denna modell fasas ut från 
anläggningarna och ersätts med nya fabriksmonterade isolerskarvar. Trots att den monterats i 
fält har den suttit i spåret sedan början av år 2000. 
 

 
  

1054+837 
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1094+560 objekt nr. okänt Inläggningsår passräl: Ingen uppgift 

    DSC 9580  P5031418 © Granström 

 

   DSC 9583  P50341418 © Granström 

 

   P5031420 © Granström  DSC 9585 
 

Skarvmodell Befästning Utstick Skarvplacering Fritext 
MT-4 skarv 
3 st träslipers 

Hey-back ca 1 meter Monterad något åt södra 
sidan. Låg banvall. 

Korsträsk-Nyfors 
plankorsning. 
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1094+560 
 
Besiktningsstatistik från BESSY, Trafikverket (hämtat: 2011-05-03) 
 

Besiktningsdatum Anläggningstyp Anmärkning Åtgärdsförslag 
2007-05-28 Skarv-mt Övervalsning Slipas 

 

 
 
Antagligen en av de äldsta långslipersskarvarna. Träslipers i hela spårer, påverkar detta 
skarvar annorlunda jämfört med betongslipers och långslipers i trä? 
 
Endast tre st långslipers… 
  

1094+560 
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1102+4 objekt nr. 13876 Inläggningsår passräl: Ingen uppgift 
 

   DSC 9461  DSC 9462 

 

  
 DSC 9465  DSC 9467 

 

  
 DSC 9468  DSC 9473 

 
Skarvmodell Befästning Utstick Skarvplacering Fritext 
Limmad 6-håls 
4 st träsliprar 

Hey-back / 
Pandrol E-clip 

ca 1 meter Mitt mellan 
slipers 

Strömmande vatten i diken på 
båda sidor om banvall. 
Vägtrumma med strömmande 
vatten vid ena diket. 
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1102+4 
 
Besiktningsstatistik från BESSY, Trafikverket (hämtat: 2011-05-03) 
 

Besiktningsdatum Anläggningstyp Anmärkning Åtgärdsförslag Notering 
 
2000-03-21 Skarv-mt Låg Lyftes 

långsliper trä till underlag för 
skrv rekomenderas. 

 
2002-03-21 Skarv-mt 

Defekt 
ändmellanlägg Enligt notering tillfällig isol saknar mellanlägg 

 
2003-03-26 Skarv-mt 

Defekt 
ändmellanlägg Bytes  

 
Notering: Byte av skarv i mitten av 2000-talet (Nordström, 2011). 
 

 
Mycket strömmande vatten i dikena på båda sidor om banvall. Stor vägtrumma som leder 
vatten under driftsväg/skogsbilväg över till diket bredvid banvall. 
 
Placeringen av skarven mellan sliprarna? Hur mycket påverkar det egenskaperna hos skarven? 
  

1102+4 
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1103+685 objekt nr. 14962 Inläggningsår passräl: Ingen uppgift 
 

   DSC 9476  DSC 9475 

 

   DSC 9483  DSC 9478 

 

   DSC 9480  DSC 9481 

 
Skarvmodell Befästning Utstick Skarvplacering Fritext 
MT-4 skarv 
4 st träslipers 

Hey-back / 
Hambo 

ca. 1 meter Mer åt södra 
sidan. 

Trolig lågpunkt vid aktuell 
sträcka. Stillastående vatten i 
dike vid banvall. Stenmjöl vid 
intilliggande slipers. 
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1103+685 
 
Besiktningsstatistik från BESSY, Trafikverket (hämtat: 2011-05-03) 
 

Besiktningsdatum Anläggningstyp Anmärkning Åtgärdsförslag Notering 
2000-03-21 Skarv-mt Enligt notering Enligt notering mellanlägg saknas i huvud 
2007-05-28 Skarv-mt Övervalsning Slipas  
2010-10-27 Skarv-mt-4 Övervalsning Slipas  

 

 
 

- Tydligt spår av stenmjöl från betongsliprar och ballast. 
- Orsak till att man valde förstärkningsmetoden för denna skarv? 

  

1103+685 
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1105+549 objekt nr. 13877 Inläggningsår passräl: 2010 
 

   P5031358 © Granström  P5031357 © Granström 

 

  
 P5031359 © Granström  DSC 9502 
 

  
 DSC 9504  DSC 9505 
 
 

Skarvmodell Befästning Utstick Skarvplacering Fritext 
Limmad 6-håls 
4 st träslipers 

Hey-back / 
Hambo 

ca 0,8 
meter 

Något mer mot 
södra slipern. 

Bergskärning, södra sidan om 
tunneln 

 
  



Bilaga 1 sid. 21 (37) 

Utvärdering av metod för att förlänga isolerskarvars livslängd 
Bilaga1 version 1.2, 2011-08-04 

 
km + m 

1105+549 
 
Besiktningsstatistik från BESSY, Trafikverket (hämtat: 2011-05-03) 
 

Besiktningsdatum Anläggningstyp Anmärkning Åtgärdsförslag Notering 
2004-06-17 Skarv-limmad-4 Defekt ändmellanlägg Bytes  
2005-05-02 Skarv-limmad-4 Låg Lyftes Byte mellanlägg 
2006-04-11 Skarv-limmad-4 Låg Lyftes Borttagning av kil 
2006-05-29 Skarv-limmad-4 Låg Lyftes  
2007-08-31 Skarv-limmad-4 Övervalsning Slipas  

 
Notering: Denna isolerskarv har haft stora problem innan långsliperspaket monterades 
(Nordström, 2011). Tydligt med de återkommande underhållen och felen som endast tillfälligt 
avhjälpts. 
  

 
 
  

1105+549 
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1105+889 objekt nr. 13879 Inläggningsår passräl: 2007 
 

  
 DSC 9490  DSC 9485 

 

  
 DSC 9492  DSC 9486 

 

  
 DSC 9495  DSC 9496 

 
Skarvmodell Befästning Utstick Skarvplacering Fritext 
Limmad 6-håls 
4 st träslipers 

Hey-back / 
Hambo 

ca 0,8 meter Mitt mellan 
sliprar. 
Raksträcka 
innan/efter 
spårväxel 

Stor mängd smältvatten 
ansamlas i skogsdunge ca 
30 meter från banvall.   
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1105+889 
 
Besiktningsstatistik från BESSY, Trafikverket (hämtat: 2011-05-03) 
 

Besiktningsdatum Anläggningstyp Anmärkning Åtgärdsförslag Notering 
2006-08-08 Skarv-limmad-4 Låg Lyftes lyftes samt kil borttages 
2006-09-18 

Skarv-limmad-4 Låg Lyftes 
slipas samt dåligt 
ändmellanlägg 

2006-10-13 Skarv-limmad-4 Övervalsning Slipas   
2009-12-10 

Skarv-limmad-6 Lös spårledning Enligt notering 
Provisorisk anslutning. Ny 
pinnlödd finns. Skruvas om. 

 
Notering: Har varit stora problem med denna isolerskarv (Nordström, 2011). Anmärkning låg 
3 månader i rad. Ny åtgärd verkar har genomförts och inga återkommande fel efter det. 
 

 
 
  

1105+889 
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1106+636 objekt nr. 13880 Inläggningsår passräl: Ingen uppgift 
 

  
 DSC 9510  DSC 9513 

 

  
 P5031262 © Granström DSC 9509 

 

  
 DSC 9514 DSC 9515 
 

Skarvmodell Befästning Utstick Skarvplacering Fritext 
Limmad 6-håls 
4 st träslipers 

Hey-back / 
Hambo 

ca 0,4 meter Placerad något 
norrut. 

Dike på ena sidan 
banvallen, stillastående 
vatten.  Stenmjöl vid 
intilliggande betongslipers 
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1106+636 
 
Besiktningsstatistik från BESSY, Trafikverket (hämtat: 2011-05-03) 
 

Besiktningsdatum Anläggningstyp Anmärkning Åtgärdsförslag Notering 
2005-05-13 Skarv-limmad-4 Defekt ändmellanlägg Bytes  
2010-09-22 Skarv-limmad-6 Låg Lyftes  

 
Notering: Har tidigare varit ett problemområde men långslipersskarvarna har avhjälpt 
(Nordstöm, 2011). 
 

 
Något kortare utstick jämfört med övriga skarvpunkter med långslipers. Monteringsfel eller 
en tillfällighet? 
Små spår av stenmjöl vid intilliggande betongslipers. 
  

1106+636 
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1110+992 objekt nr. 13882 Inläggningsår passräl: 2010 
 

  
 DSC 9520  DSC 9524 

 

  
 P5031372 © Granström Skrotad 4-håls isolerskarv P5031376 © Granström 

 

  
 DSC 9521  DSC 9523 

 
Skarvmodell Befästning Utstick Skarvplacering Fritext 
Limmad 6-håls 
4 st slipers 

Hey-back / 
Hambo 

ca 1 meter Monterad 
något åt södra 
sidan. Rakspår 

Stenmjöl vid intilliggande 
betongsliprar.   
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1110+992 
 
Ingen registrerad besiktningsstatistik från BESSY, Trafikverket 
 
Notering: Trasig/bortmonterad 4-hålsskarv slängd vid sidan om spåret, orsak till detta är 
okänd. Har varit problem i området tidigare (Nordström, 2011).  
 

 
 
 
 
 
  

1110+992 
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1112+915 objekt nr. 13883 Inläggningsår passräl: 2009 
 

   DSC 9527  DSC 9528 

 

   DSC 9529  DSC 9526 

 

   DSC 9530  DSC 9531 

 
Skarvmodell Befästning Utstick Skarvplacering Fritext 
Limmad 6-håls 
4 st slipers 

Hey-back / 
Hambo 

ca 1 meter Monterad 
något mer åt 
södergående 
riktning. Kurva 
höger norrut. 

Mycket hög banvall. 
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1112+915 
 
Besiktningsstatistik från BESSY, Trafikverket (hämtat: 2011-05-03) 
 

Besiktningsdatum Anläggningstyp Anmärkning Åtgärdsförslag Notering 
2003-03-28 Skarv-limmad-4 Övervalsning Slipas  
2004-06-15 Skarv-limmad-4 Enligt notering Enligt notering 6 håls 
 
Notering: Har varit en problemskarv trots den höga banvallen (Nordstöm, 2011). 
 

 
 
  

1112+915 
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1114+834 objekt nr. 14969 Inläggningsår passräl: Ingen uppgift 

    DSC 9538  DSC 9547 

 

   DSC 9548  DSC 9545 

 

   DSC 9541  DSC 9542 

Skarvmodell Befästning Utstick Skarvplacering Fritext 
Limmad 4-håls 
4 st träslipers 

Hey-back / 
Hambo 

ca 1 meter Monterad i 
mitten mellan 
sliprar. 
Före/efter en 
kurva. 

Tydligt spår av stenmjöl vid 
intilliggande slipers och 
ballast. Inget stenmjöl vid 
träslipers. Stillastående vatten 
i dikesbotten. 
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1114+834 
 
Ingen registrerad besiktningsstatistik från BESSY, Trafikverket 
 

 
 
Varför har åtgärden med förstärkning satts in då det inte finns någon information eller förslag 
till åtgärd i Bessy? 
 
Tydligt att det ”pumpar” vid skarven då det finns stenmjöl vid intilliggande sliprar. 
Inget stenmjöl vid träsliprarna. Beror det på att träslipern inte nöter lika hårt på ballast? Eller 
är det betongen som är det svaga materialet och smular sönder? 
  

1114+834 
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1124+642 objekt nr. 13487 Inläggningsår passräl: 2010 

    DSC 9566  DSC 9557 

 

   DSC 9565  DSC 9562 

 

   DSC 9564  DSC 9560 

 
Skarvmodell Befästning Utstick Skarvplacering Fritext 
Limmad 6-håls 
4 st träslipers 

Hey-back / 
Hambo 

ca 1 meter Monterad i 
mitten mellan 
sliprar. 
Före/efter en 
kurva. 

Tydligt spår av stenmjöl vid 
intilliggande slipers och 
ballast. Inget stenmjöl vid 
träslipers. Hög banvall, 
myrmark i omgivningen. 
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1124+642 
 
Besiktningsstatistik från BESSY, Trafikverket (hämtat: 2011-05-03) 
 

Besiktningsdatum Anläggningstyp Anmärkning Åtgärdsförslag 
2010-06-16 Skarv-limmad-4 Övervalsning Slipas 

 

 
 
Tydligt spår av stenmjöl från intilliggande betongslipers. Inget syns vid träslipers. 
Ingen statistik som tyder på att det varit en problemskarv med återkommande fel… 
  

1124+642 
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1128+565 objekt nr. 13504 Inläggningsår passräl: 1998 

    DSC 9573  DSC 9567 

 

   DSC 9568  DSC 9571 

 

   DSC 9569  DSC 9570 
 

Skarvmodell Befästning Utstick Skarvplacering Fritext 
Limmad 6-håls 
4 st träslipers 

Hey-back / 
Hambo 

ca 0,8 meter 
på ena sidan. 
ca 0,2 meter 
på andra 

Monterad något åt 
södra sidan. Låg 
banvall med åkermark 
på ena sidan. Höjd med 
viss skog på andra 

Tydligt spår av stenmjöl vid 
intilliggande betongslipers 
och ballast. Inget stenmjöl 
vid träslipers. ”Pumpning” 
på södra sidan. 
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1128+565 
 
Besiktningsstatistik från BESSY, Trafikverket (hämtat: 2011-05-03) 
 

Besiktningsdatum Anläggningstyp Anmärkning Åtgärdsförslag 
2010-06-16 Skarv-limmad-4 Defekt ändmellanlägg Bytes 

 

 
 
Hög grad av övervalsning. Vad beror övervalsningen på? Det kvalar ut rälsen vid rälsändan. 
Det går inte bli av med detta problem eller? 
 
Stenmjöl vid intilliggande sliprar, börjar/slutar vid svetsskarven i passbiten vid båda sidor om 
skarven. Syns tydligare tecken av pumpning på södra sidan… 
 
  

1128+565 
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1131+800  objekt nr. 14989 Inläggningsår passräl: 2010 
 
Ingen okulär inventering har gjorts för denna skarv. 
 
 
Besiktningsstatistik från BESSY, Trafikverket (hämtat: 2011-05-03) 
 
Besiktningsdatum Anläggningstyp Anmärkning Åtgärdsförslag Notering 
2008-08-14 Skarv-limmad-4 Låg Lyftes  

2009-05-12 Skarv-limmad-4 Låg Enligt notering 
Har börjat pumpa. 
Byte skarv + slipers. 

2009-09-02 Skarv-limmad-4 Låg Lyftes  
2010-06-16 Skarv-limmad-6 Låg Lyftes  
 

 
 
  

1131+800 
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1132+940 objekt nr. 14990 Inläggningsår passräl: 2006 
 
Ingen okulär inventering har gjorts för denna skarv. 
 
 
Besiktningsstatistik från BESSY, Trafikverket (hämtat: 2011-05-03) 
 
Besiktningsdatum Anläggningstyp Anmärkning Åtgärdsförslag Notering 
2000-03-16 Skarv-limmad-4 Enligt notering Enligt notering fyll massa mellanlägg 
2000-05-23 Skarv-limmad-4 Låg Lyftes  
2002-03-18 Skarv-limmad-4 Låg Lyftes  
2005-08-31 Skarv-limmad-4 Låg Lyftes  
2006-04-10 Skarv-limmad-4 Låg Lyftes  

2006-04-10 Skarv-limmad-4 
Defekt 
ändmellanlägg Bytes saknas 

2010-06-16 Skarv-limmad-6 Övervalsning Slipas  
 

 

1132+940 


