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Bakgrund

Detta uppdrag  har utförts av Jan Lundberg, LTU 
under tiden 25 September 2019 till 18 december 
2019. Uppdragets storlek omfattade ca 100 000 kr 
och utgjorde en förstudie till ett eventuellt större 
FUD fortsättningsprojekt. Det större eventuella 
FUD projektet har som mål att för föreslå TRV 
konkreta och realistiska åtgärder för att minska 
problemen med kortslutning hos isolerskarvar.



Bakgrund
Problem med isolerskarvar är ett allvarligt och mycket välkänt problem 
för Trafikverket sedan länge. Ansamling av metallpartiklar och /eller 
övervalsning i skarvarna leder till kortslutning med svåra driftstörningar 
som följd. Felen resulterar i att signalerna lyser rött vilket medför stora 
förseningar i trafiken. Problemet med gradvis kortslutning är också att 
felen ofta oförklarligt förvinner av sig själv för att sedan återkomma, dvs 
isolerskarvarna är en stor orsak till felrapportering av typen "felet 
försvann". Det finns således ett mycket stort behov av att lösa dessa 
problem så att punktligheten ökas och underhållskostnaderna minskas. 
Dessutom finns tidigare erfarenheter som borde tas tillvara på ett 
systematiskt sätt. Om problemen med isolerskarvarna löses, 
uppskattas detta leda till en kraftig förbättring av punktligheten. 



Mål för projektet

Målsättningen är att undersöka teknikens ståndpunkt vad 
gäller olika möjliga varianter på isolerskarvar samt skaffa 
fram åsikter från relevanta  personer om vad som är 
rotorsaker till problemen med kortslutning hos 
isolerskarvar, analysera dessa åsikter och fastställa de 
troliga orsakerna. Detta inkluderar även åsikter om 
magnetsystem, alternativa placeringar, definition på var 
problemet verkligen ligger, samt förslag på hur en förenklad 
krav och önskemålsspecifikation  för isolerskarvar skall 
vara utformad. 
Vidare skall aktiviteten nr 6 (framtagning av tänkbara 
lösningar) påbörjas.
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Övergripande slutsatser
• Röd text = egna slutsatser baserade på ”State of Art ” undersökning, intervjuer och egna 

analyser.

• Svart text = slutsats bland forskare som ingår i föreliggande ”State of Art” undersökning.

• En trolig orsak till korslutningsproblemen i isolerskarvar är enligt min mening att det är de 
stötar som uppstår i rälkanterna i anslutning till ändmellanläggen när tågen passerar, som är 
ansvariga för att metallfragment dels slits loss från rälen eller hjulen och dels eventuellt 
skakas ned från bromsbackar. Dessa metallpartiklar ansamlas därefter naturligt i 
ändmellanlägget på grund av dess geometriska diskontinuitet och hjulens rullriktning.  
Stötarna uppstår på grund av höjdskillnad mellan rälkanterna mot ändmellanlägget. Denna 
höjdskillnad uppstår i sin tur på grund av att ändmellanlägget har lägre E modul än rälen i 
övrigt. Vidare innebär dessa stötar att det sker en övervalsning av rälmaterial i spalten där 
det isolerande ändmellanlägget finns, vilket minskar det effektiva isolerande gapet.

• Kontaktförloppet när ett hjul passerar en isolerskarv kan förklaras genom att det uppstår en 
diskontinuitet i styvheten på grund av att ändmellanlägget har lägre styvhet än rälen i övrigt 
och att det därmed uppstår en diskontinuitet i geometrin vilket leder till  ökade stötkrafter 
och ökande totala spänningar.



• Det isolerande ändmellanlägget bör ha en E modul så nära stålets E modul dom möjligt  men samtidigt 
enligt min mening vara spricktåligt. Tjockleken bör göras så tunn som möjligt utan att riskera att 
partikelansamling och övervalsning orsakar kortslutning. FEM beräkningar visar att kontaktkrafterna ökar 
med teoretiskt ca 7 %  om tjockleken ökas från 5 till 10 mm. Detta är som väntat eftersom mellanlägget 
har betydligt mindre E-modul än rälsstålet. Styvheten i hela systemet bör minskas  med hjälp av 
exempelvis vekare mellanlägg mellan räl och slipers.

• Ändmellanläggen bör vara limmade. En minskning av kontaktkrafterna med teoretiskt ca 8 % jämfört med 
icke limmade ändmellanlägg fås enligt FEM beräkningar.

• Skarvjärn med 4 eller 6 bultar har ingen nämnvärd inverkan på kortslutningsproblemen
• Det finns ett mycket stort antal av olika varianter av lösningar på isolerskarvar.
• Meningarna om var isolerskarvarna skall placeras (symmetriskt mellan slipers eller nära en sliper som i 

Sverige) är delade. Likaledes sker  placeringen olika från land till land. Jag anser att de skall placeras 
symmetriskt.

• Vinklade ändmellanlägg ger inga fördelar.
• Typiska fel i isolerskarvar världen över är delaminering i ändmellanlägget (gäller såväl limmade som andra 

isoleringsmaterial), krossade ändmellanlägg, lossade  skruvar mot skarvjärnen, brustna skarvjärn, 
plasticering och eller utmattning av rälen vid skarven.

• Det uppstår en extra dynamisk kraft i anslutning till ändmellanlägget vid hjulpassage. FEM beräkningar 
visar att med axellast 30 ton och tåghastighet 120 km/h, samt tjocklek på mellanlägget 10 mm, och 
oskadade isolerskarvar, ökar denna dynamiska kraft teoretiskt  med ca 37 % jämfört med räl utan skarvar.



• Med data och FEM enligt ovan ökar den rörelseenergi som plasticierar materialet, från 
teoretiskt ca 0,1 Nm just före ändmellanlägget till  ca 0,45 Nm just efter ändmellanlägget. 
Detta stöder FEM beräkningarna  i övrigt  och att man kan förvänta sig en plastisk 
bearbetning av rälmaterial i anslutning till i synnerhet utgången av ändmellanlägget.

• FEM beräkningar och prov i verklig trafik visar att det är fördelaktigt att placera 
isolerskarvarana symmetriskt mitt mellan slipers och inte i närheten av en sliper som görs 
idag i Sverige. Med data  och FEM enligt ovan fås teoretiskt en ökning motsvarande 12 % av 
kontaktkrafterna  jämfört med placering mitt mellan slipers vid nominell axellast 150 kN.  
Prov i trafikerade spår  pekar mot samma håll.

• Med data enligt ovan visar FEM beräkningar att en optimalt utformad isolerskarv  teoretiskt 
endast ökar kontaktkrafterna med ca 3% jämfört med kontinuerlig räl.

• Med data enligt ovan visar FEM beräkningar att det teoretiskt vid hjulets passage genom 
isolerskarven uppstår maximal spänning  ca 3-4 mm under rälhuvudet.

• Med data enligt ovan visar FEM beräkningar att vid bromsning vid passage av isolerskarv ökar 
risken för skador i isolerskarven med teoretiskt ca 13 % beroende ökande friktionskrafter.

• Ju mer rälen är sliten, desto mer slits ändmellanläggen. Detta talar för att gott underhåll av 
rälen (slipning etc.) leder till minskade kortslutningsproblem med isolerskarvar.



• Passagen av en isolerskarv kan beskrivas i tre steg; Steg 1: Punktlast just före ändmellanlägget. Steg 2: 
Dubbel punktlast  rakt över ändmellanlägget. När hjulet befinner sig rakt över ändmellanlägget uppstår en 
hjulkontakt med rälen på ömse sidor om isolerskarven, dvs två symmetriskt placerade kontaktpunkter 
kring centrum på ändmellanlägget uppstår. Detta leder till total ökad kontaktarea vilket just då leder till 
minskat kontakttryck. Trots denna minskning i kontakttryck, ökar dock den totala spänningen (von Mises) 
på grund av tillskott av exempelvis skjuvkrafter, jämfört med  just före och just efter isolerskarven. Steg 3:
Punktlast efter mellanlägget.

• För 30 tons axellast och tåghastighet 120 km/h gäller att nivåskillnaden beräknad med FEM och 
ovanstående förutsättningar mellan lägsta punkt just före ändmellanlägget  och högsta punkt i 
ändmellanlägget just innan passage, uppgår till ca 0,18 mm och att det faktiskt då uppstår en relativt sett 
högre position vid själva ändmellanlägget (tjocklek 10 mm), beroende på att ändmellanlägget fjädrar 
tillbaka pga. dess lägre E modul.

• Vid steg 2 med tvåpunktsanliggning är deformationen  beräknad teoretiskt med FEM av ändmellanlägget 
med indata enligt ovan ca 0,10-0,15 mm (Axellast 30 ton och tåghastighet 120 km/h).När så hjulet har 
passerat ändmellanlägget  får vi en situation i enlighet med steg 3, dvs en återfjädring vid ingången av 
skarven återigen beroende på att ändmellanlägget har lägre E modul jämfört med rälen. Nivåskillnaden 
mellan lägsta punkt efter ändmellanlägget  och högsta punkt i mellanlägget just innan passage med indata  
och FEM enligt ovan uppgår teoretiskt till ca 0,20 mm. (Axellast 30 ton och tåghastighet 120 km/h)

• Med data och FEM enligt ovan sjunker kontakttrycket teoretiskt från nominellt 1450 MPa före 
ändmellanlägget, till ca 1250 MPa just vid ingången till ändmellanlägget och ökar till maximalt 1600 MPa
just efter passage av ändmellanlägget.

• Bromsning vid passage av isolerskarv ökar risken för skador i isolerskarven med ca 13 %



Rekommendationer för fortsatt arbete
Mina rekommendationer för fortsatt arbete framgår av nedanstående lista:
• Kontrollerade prov i verklig trafik bör genomföras med magnetförsedda isolerskarvar placerade symmetriskt 

mellan slipers. Förmågan att förhindra kortslutning kan avgöras genom att kontinuerligt mäta mängden insamlade 
metallpartiklar från  symmetriskt placerade isolerskarvar och jämföra detta med mängden partiklar från 
isolerskarvar placerade osymmetriskt som idag, under förutsättning att likartade förhållanden råder i övrigt. Om 
möjligt bör tester även genomföras med isolerskarvar placerade rakt ovanför slipers.

• Kontrollerade prov i verklig trafik bör genomföras med magnetförsedda isolerskarvar  på samma sätt som ovan, 
placerade på ballasterat spår och icke ballasterat spår för att testa inverkan av underlagets styvhet på 
kortslutningsproblemen.

• Även  kontrollerade prov enligt ovan med kraftigare eller fler magneter bör övervägas.
• Ett kontrollerat prov för att avgöra om avfasning av rälkanter minskar kortslutningsproblemen hos isolerskarvarna 

bör genomföras och för att samtidigt utröna om det medför negativa effekter på åkkomforten.
• En studie för att hitta alternativa material för det isolerande mellanlägget bör genomföras.
• En studie för att komma fram till bästa möjliga  övergripande utformningen av isolerskarvar bör genomföras.
• Grundämnesanalys av ansamlade partiklar bör eventuellt genomföras för att utreda varifrån partiklarna kommer. 

Detta för att konstatera om partiklarna kommer ifrån avnötning av rälen eller via slitage från hjulen eller via 
nedskakning av exempelvis avlagringar från bromsbackar. Denna kunskap kan eventuellt vara värdefull om 
alternativ utformning av isolerskarvar skall tas fram i framtiden.



Utformning av enkät
TRV framförde en önskan att en enkät skall utformas och delges till 
berörda personer. Detta innebar ett extra åtagande utöver vad som  
finns beskrivet i den av TRV beviljade projektbeskrivningen. Syftet med 
enkäten är att bättre förstå rotorsakerna.  Jag har med stöd av 
projektmedlemmarna  tagit fram denna enkät enligt Bilaga 1: Enkät. 
Enkäten har levererats till TRV den 27 September. Därefter  var planen 
att TRV ombesörjer transformering till Web eller mobiltelefoner samt 
distribuerar och samlar in enkätsvaren. Därefter var planen att jag 
skulle analysera enkäterna. På grund av  att TRV var hårt uppbokad 
under denna tid, beslutades efter en tid att Infranord skulle distribuera 
enkäterna manuellt, vilket också skedde i början av november 2019. På 
grund av dessa förseningar levererades analysresultaten av denna 
enkät under våren 2020.



Forskningens och teknikens ståndpunkt
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Isolerskarv med havererad limfog i 
ändmellanlägg(från Pang, 2007).



Krossat ändmellanlägg(från Pang, 2007).



Plasticering av räl vid rälände(från Pang, 
2007).



Utmattning av räl vid rälände och av 
ändmellanlägg(från Pang, 2007).



Just innan passage av skarv(från Pang, 
2007).

Just innan passage av skarv(från Pang, 2007).



2 punkts kontakt mitt över skarven(från 
Pang, 2007).



1 punkts kontakt efter passage av 
skarven(från Pang, 2007).



Dynamisk konfiguration vid FEM 
beräkning av isolerskarvar (från Pang, 
2007).



Dynamisk analys av kontaktkrafter vid 
passage av isolerskarv(från Pang, 2007).



Dynamisk analys av vertikal förskjutning 
vid passage av isolerskarv i steg 1(från 
Pang, 2007).



Dynamisk beräkning av vertikal 
förskjutning vid passage av isolerskarv i 
steg 2(från Pang, 2007).



Dynamisk beräkning av vertikal 
förskjutning vid passage av isolerskarv i 
steg 3(från Pang, 2007).



Dynamisk beräkning av kontakttryck 
mellan hjul och räl vid 
ändmellanlägg(från Pang, 2007).



Spänningar före skarven (steg1) 
(normaltillstånd)i rälmaterialet enligt von 
Mises(från Pang, 2007).



Spänningar för steg 2  i rälmaterialet
enligt von Mises (från Pang, 2007).



Spänningar för steg 3  i rälmaterialet
enligt von Mises(från Pang, 2007).



Kinetisk energi  som funktion av tiden vid 
passage av isolerskarv



Plastisk energi som funktion av tiden vid passage av 
isolerskarv(från Pang, 2007).



Kontaktkrafter som funktion av tiden vid passage av 
limmad och ej limmat ändmellanlägg (från Pang, 2007).



Kontaktkrafter som funktion av tiden vid 
passage genom 5 och 10 mm 
ändmellanlägg (från Pang, 2007).



Kontaktkrafter som funktion av tiden vid passage vid 
stel eller flexibel underbyggnad(från Pang, 2007).



Kontaktkrafter som funktion av tiden för 4 skruv och 6 
skruv varianterna (från Pang, 2007).



Kontaktkrafter som funktion av tiden och dess 
beroende av material hos ändmellanlägg (från Pang, 
2007).



Två beräkningsfall relativt slipers (från 
Pang, 2007).



Kontaktkrafter som funktion av tiden för två 
beräkningsfall relativt slipers (från Pang, 2007).



Kontaktkrafter som funktion av tiden med 
ultimat isolerskarv( från Pang, 2007).



Jämförelse mellan FEM beräkningar och labmätningar
med avseende på vertikal förskjutning som funktion av 
x- position i rälens längdriktning (från Pang,2007)



Jämförelse mellan FEM beräkningar och labmätningar
med avseende på vertikal förskjutning som funktion av 
x- position i rälens längdriktning (från Pang,2007)



Jämförelse mellan FEM och mätningar i verklig trafik  
med avseende på vertikal förskjutning som funktion av 
tiden (från Pang,2007)



Mekanism för generering av slitagepartiklar i 
isolerskarv (från Dhanasekar, 2013)



Placering av 4 identiska  isolerskarvar 
vid fältprov (från Dhanasekar, 2013)



• IRJ-1: Låg trafik, symmetrisk placering mellan slipers, högt initialt slitage på 
rälhuvud, reducering av tjocklek på ändmellanlägget under testperioden  = 
1,0 mm, se övre vänstra figuren i Fig.50.

• IRJ-2: Hög trafik, symmetrisk placering mellan slipers, högt initialt slitage på 
rälhuvud, reducering av tjocklek på ändmellanlägget under testperioden  = 
2,4 mm, se övre vänstra figuren i Fig.50.

• IRJ-3: Låg trafik, placering nära slipers, lågt initialt slitage på rälhuvud, 
reducering av tjocklek på ändmellanlägget under testperioden  = 0.9 mm, se 
nedre vänstra figuren i Fig.50.

• IRJ-4: Hög trafik, symmetrisk placering mellan slipers, lågt initialt slitage på 
rälhuvud, reducering av tjocklek på ändmellanlägget under testperioden  = 
0, 4 mm, se nedre högra figuren i Fig.50



Inverkan på mellanläggens reducering i form av 
övervalsning som fkn av ett antal parametrar(från 
Dhanasekar, 2013)



• Genom att jämföra IRJ-2 med IRJ-4 kan inverkan av det initiala 
slitaget på rälen studeras. Man ser att det initiala slitaget på 
rälhuvudet som väntat har en stor inverkan på minskningen av 
ändmellanläggets tjocklek. Ju mera slitage på rälhuvudet desto 
större minskning av ändmellanläggets tjocklek

• Genom att jämföra IRJ-1 med IRJ-3 ser man att trots att det initiala 
slitaget på rälhuvudet är större för den symmetriskt placerade  
isolerskarven IRJ-1 så blir minskningen av ändmellanlägget hos den 
icke symmetriskt placerade isolerskarven IRJ-3 ca lika stor.
Slutsatsen blir därmed att isolerskarvarna skall placeras symmetriskt 
mellan slipers, vilket är helt i linje med de australiska 
rekommendationernas.



Optimal utformning av rälkanter vid 
mellanlägg(från Zong, 2013)



Isolerskarv  av typen IMD1 med avfasade 
ändkanter(från Zong, 2013)



Möjliga konceptvarianter
• Industrispår AB
• Goldschmidt
• Railadvisor
• A&K Railroad Materials
• Luda Machinery
• Voest Alpine
• LB Foster
• Unipart Rail
• Koppers Incorporated
• Orgo Thermit
• Vossloh



Tillverkare-Railadvisor



Tillverkare- Energis steels



Isoleringsplatta ”skarvjärn” av plast, 
delvis demonterad. 



Tillverkare-Wedosteel



Tillverkare- Seneca



Tillverkare-Elektro Thermit MT 



Tillverkare- Luda machinery



Tillverkare- Voest Alpine 



Tillverkare- Koppers Incorporated



Principskiss på sliperintegrerad 
isolerskarv med gradvis ökande rälarea
vid mellanlägg



2 partikelmagneter avsedda för 
isolerskarvar. Tillverkare- Industrispår AB



Långslipers vid isolerskarv (bild från 
examensarbete  av Gunnarsson)



Isolerskarv med 30 grader ändmellanlägg



Isolerskarv med 6-håls plana skarvjärn 
och plastöverdraget skarvjärn



Isolerskarv med ett skarvjärn som har en utformning 
som går ner under rälsfoten samt med isolering mellan 
rälfot och skarvjärn (från Pang, 2007)



Isolerskarv med placering rakt över sliper 
(från Pang, 2007)



Isolerskarv med placering vid 
dubbelsliper (från Pang, 2007)



Limmad 6-håls isolerskarv, 60 E1 (UIC60) 
passräl (Från TRV TDOK 2014:0083)



Tenconi-isolerskarv, rälsprofil SJ43(Från 
TRV TDOK 2014:0083). 



Öppen isolerskarv byggd med skarvjärn av trälaminat, 
utställning på Järnvägsskolan. Mellanläggsjärn med 
anslag syns på bilden (Från TRV TDOK 2014:0083)



Limmad 4-håls isolerskarv, passräl i 
växel. (Från TRV TDOK 2014:0083)



MT-isolerskarv för rälsprofil 50 E3 (Från 
TRV TDOK 2014:0083)



Öppen isolerskarv byggd med skarvjärn av 
glasfiberlaminat, utställning på Järnvägsskolan. 
Mellanläggsjärn utan anslag syns på bilden. (Från TRV 
TDOK 2014:0083). 



Exel-nödisolerskarv för 60 E1 (UIC60), 
utställning på Järnvägsskolan. (Från TRV 
TDOK 2014:0083)



Exel-isolerskarv, rälsprofil 60 E1. (Från 
TRV TDOK 2014:0083)



Rilsan-isolerskarv. (Från TRV TDOK 
2014:0083)



Fiber-isolerskarv. (Från TRV TDOK 
2014:0083)



Scotchply (3M)-isolerskarv (Från TRV 
TDOK 2014:0083)



Tillverkare- Form-Thermit



Isolerskarv med 12 bultar. Tillverkare 
okänd (från Dhanasekar, 2013)



Variant av isolerskarv (från Zong, 2013)



Variant av isolerskarv (från Zong, 2013)



Optimal utformning av rälkanter vid 
mellanlägg(från Zong, 2013)





Isolerskarv av typen IMD 2 med avfasade ändkanter 
och integrering med slipers (från Zong, 2013)



Funktionsstruktur

• S1 = Tjocklek på ändmellanlägg
• S2 = Vinkel på ändmellanlägg
• S3 = Material på ändmellanlägg
• S4 = Skarvjärnens utformning
• S5 = Isolering mellan skarvjärn och räl
• S6 = Skarvjärnens bultförband
• S7 = Isolering mellan bultförband och räl
• S8 = Hjälpfunktioner (denna hjälpfunktion är 

dock inte obligatorisk)



Idematris för isolerskarvar



Förenklad specifikation



Rekommenderat placering av isolerskarv 
enligt TRV(Från TRV TDOK 2014:0083)



Test i CBM Lab. Placering enligt TRV  
rekommendationer. Skarv vekare än räl



Test i CBM Lab. Placering enligt TRV  
rekommendationer. Skarv vekare än räl



Förstoring av Fig.102. Symmetrisk placering av 
isolerskarv. Tåget befinner sig vidändmellanlägget.



Förstoring av Fig. 100. TRV placering av isolerskarv. 
Tåget befinner sig nu vid  ändmellanlägget.



TRV placering av isolerskarv. Skarven styvare än rälen. 
Tåget befinner sig nu vid  isolerskarven.



TRV placering av isolerskarv. Förstoring 
av Fig.105.



Symmetrisk placering av isolerskarv som 
är styvare än rälen.



Förstoring av Fig.108. Symmetrisk placering av 
isolerskarv som är styvare än rälen



Enkät om problem med kortslutning i 
isolerskarvar
Enkät om problem med kortslutning i isolerskarvar
Trafikverket TRV har gett Luleå Tekniska Universitet i uppdrag att med hjälp av en enkät till relevanta 
personer, försöka få svar på bakomliggande orsaker till kortslutningsproblem med isolerskarvar samt 
även få uppslag på möjliga lösningar på problemet.  Den syftar även till att kartlägga er uppfattning om 
lämpliga krav som bör ställas på isolerskarvar. Enkäten tar ca 20 minuter att besvara. Informationen 
som vi får från denna enkät kommer att användas av TRV för att kunna föreslå nya och bättre 
isolerskarvar.
Hur fyller jag i enkäten?
Exempel på anvisning: Kryssa för i  rutorna alla fel som du observerat samt hur ofta dessa fel 
förekommer (genom att sätta ett kryss på valfri plats på linjen)!Om du inte vet vad du skall svara, 
vänligen kryssa för endast i rutan □ Har ingen åsikt. Se nedanstående exempel:
Exempel på fråga: Antag att du känner dig trött på jobbet. Vad har du observerat i samband med 
detta?
□X Glömde dricka kaffe

│------------------------------------------------│----------------------ꓫ--------------------------│
Mycket Ca 50 % av fallen Alltid
sällan
□ Har ingen åsikt
Detta exempel betyder alltså att du glömde dricka kaffe och  att  du tror att det förmodligen är orsaken 
till ca 75 % av alla tillfällen när du känner dig trött på jobbet.



Grundläggande  förutsättningar för 
analysen

 Enkäterna  i denna rapport har besvarats under tiden november-december 2019. 

För mer information och för att se hela enkäten, se slutrapport: Minskning av kortslutning hos 
isolerskarvar Del 1-3 

 

 Infranord STG Strukton 
Antal utsända  enkäter 10 Okänt Okänt 
Antal inkomna enkäter 10 2 0 
Svarsfrekvens [%] 100 Okänt Okänt 

 

Slutsats angående grundläggande förutsättningar 

Eftersom svarsfrekvens är okänd  och antal besvarade enkäter är mycket få för STG och Strukton, har 
i enlighet med vetenskaplig metodik endast enkätsvaren från Infranord beaktats. 



Exempel från enkäten
NU KAN DU FYLLA I ENKÄTEN
_______________________________________________________________________
Fråga 1a: Antag att det är kortslutning i en isolerskarv. Vilka  fel i skarven har du 
observerat i samband med detta?
□ Metallspån i skarven

│------------------------------------------------│------------------------------------------------│
Mycket Ca 50 % av fallen Alltid
sällan
□ Har ingen åsikt



Exempel på analys av enkäten



Enkätsvar(åsikter från de som svarat på 
enkäten)

Endast svaren från Infranord har varit lämpliga att beakta (10 enkäter, 100 % svarsfrekvens) Lägg märke till att det inte 
är relevant att summera alla nedanstående procentsatser för alla fel eftersom  inte alla personer som svarat på 
enkäterna har kontrollerat att totalsumman skall bli 100 %

• Metallspån i skarven är troligen huvudorsaken till kortslutning (ca 60 % av fallen)
• Övervalsning i skarven är troligen en mindre dominant orsak till kortslutning (ca 16 % av fallen)
• Förstörd isolering i ändmellanlägget är troligen en mindre dominant orsak till kortslutning (ca 11 % av fallen)
• Förstörd isolering mellan skarvjärn och räl är troligen en mindre dominant orsak till kortslutning (ca 4 % av fallen) 

är en mindre dominant orsak till kortslutning (ca 16 % av fallen)
• Defekta skarvjärn är troligen en mindre dominant orsak till kortslutning (ca 2 % av fallen)
• Andra orsaker är troligen en mindre dominant orsak till kortslutning (ca 20 % av fallen). Dessa andra orsaker är 

dock ej specificerade.
• Meningarna om huruvida magneter minskar problemen med kortslutning är delade. Enligt min egen åsikt så är det 

dock troligt att magneter har betydelse när det gäller att minska kortslutning, eftersom det ju är klarlagt att 
metallpartiklar i skarven är den dominanta orsaken till kortslutning. Slutsatsen är därför att effekten av magneter 
bör utredas ytterligare genom systematiska fältprov i enlighet med förslag från huvudrapporten.

• Utgångspunkter för diskussioner om relevant kravställning på isolerskarvar är 14 år utan kortslutning, maximal tid 
för reparation = 130 minuter, maximal tid för förebyggande underhåll = 25 min samt teknisk livslängd = 18 år



Tack och frågor!
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