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Hållbar
utveckling
Både marknaden och lagstiftarna kräver miljöanpassade
produkter och produktionsmetoder. Efter ett EU-direktiv
så har regeringen lagt fram förslag till nationell lag att börja
gälla från halvårsskiftet.
Lagen kommer att direkt beröra

de 2 000 största företagen. Men indirekt
kommer betydligt fler företag att berö
ras. Lagen kräver att man årligen skall
redovisa arbetet med miljö, arbetsmiljö,
social ansvarstagande, respekt för mänsk
liga rättigheter, antikorruption och mu
tor.
Många av de företag som berörs av
lagen, är kunder till Industrispår AB. Vi
jobbar därför intensivt med att hitta
bättre och hållbarare insatsvaror i vår
produktion. Ett exempel på detta är att vi
succesivt går över till att måla med lin
oljefärger.
Det förbättrar väsentligt arbetsmiljön
för den som utför arbetet. Inga kemiska
ämne som påverkar hälsan. Till industrin
har det inte varit något problem att få en
positiv respons på vår ”nymodighet”.
När det gäller leveranser till offentlig
sektor, förväntar vi oss att det tar tid. De
ras föreskrifter och författningar är an
passade till kemiska processer.

När lagstiftningen, regeringen
och myndigheter ställer krav på hållbar
utveckling är det viktigt att regelverket
anpassas så att företagen ges möjligheter
att uppfylla ställda krav.
När vi nu arbetat med produktion av
egen el, har vi sett hur krångligt det är. Ja,
det är till och med så att det finns bestäm
melser, som i praktiken förhindrar goda
miljöinsatser. ■
Gert Andersson

– Viktigt med snabbhet
och kvalitet
Trafikverket har begärt replik på Gert Anderssons ledare i
Spåret nr 34 med rubriken ”Här finns miljontals kronor att
tjäna”. ANDERS BOËTHIUS, inköpsstrateg på Trafik
verket, skriver att Trafikverket inte alltid träffat rätt men det
är viktigt att röra sig mot hög kvalitet och snabbhet.
Inledningsvis är det roligt att
se att dialogen med branschen på våra le
verantörsdagar och Trafikverkets inköps
plan gör nytta! Mycket arbete läggs på att
utveckla inköpstidsplanen och den ska bli
än bättre.
Gert Andersson menar att Trafik
verket inte tillåter annat material än det vi
själva tillhandahåller. Vi arbetar med
standardiserat material för att dels säkra
volymer och kvalitet och dels för att få en
anläggning som är enkel och möjlig att
underhålla.
Det är riktigt att Trafikverket söker
nya, smarta lösningar i syfte att bättre
hantera underhållet av järnvägen, för att
effektivt kunna genomföra reinvestering
ar och investeringar och för att en högre
grad av innovation också gagnar bran
schens och leverantörens konkurrens
kraft och produktivitet. Här är och ska
Trafikverket vara öppen för dialog med
drivna leverantörer och entreprenörer.

Industrispår AB ser nu över förbruk
ningen av energi i produktionen. Inte
genom att i första hand spara på olika
sätt. Vi investerar i stället i egen produk
tion av egen el genom att täcka hela verk
stadstaket med solceller. Så i framtiden
kan den stoppbock vi levererar vara pro
ducerad av helt ren och miljövänlig el
och målad med en naturprodukt.
Genom att ta vara på den energi som
solen strålar in, så minskar behovet att
spara och gneta på den el vi använder.

När det gäller produktionsmetoder
nämner Andersson den spårgående kra
nen som Trafikverket i stor utsträckning
använder för att lägga spårväxel och me
nar att användningen av den är fördy
rande. Kranen är ett exempel på hur
Trafikverket söker nya lösningar för snab
bare produktion i spår, med hög kvalitet.
Vi ser ett mycket stort reinvesteringsbe
hov i vår anläggning och utan snabba
metoder kommer inte detta behov att
kunna mötas utan enorm påverkan på
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trafiken. Den
spårgående
kranen är för
visso dyr, men
med en än
bättre belägg
ning så kom
mer priserna
att sjunka.
På samma
sätt lägger
idag Trafikver
ket i det när
maste 100 pro
Anders Boëthius
cent prefabricerade spårväxlar istället för att platsbygga
dem i spår. Snabbhet och kvalitet är led
stjärnan. Denna produktion kan ibland
vara dyrare, men är i så fall motiverad ge
nom att vi stör trafiken mindre. Med en
förbättrad planering och paketering av
arbeten behöver det inte bli dyrare.
På lågtrafikerade banor kan vi job
ba med andra billigare och mindre snab
ba metoder som också ger bra kvalitet på
det sätt som Gert Andersson föreslår.
Ingen metod passar bäst överallt och det
är säkert så att Trafikverket inte alltid har
träffat rätt, men det är mot snabbhet och
hög kvalitet som vi behöver röra oss, i god
samverkan med våra entreprenörer och
materialleverantörer. Och där tycker jag
att vi är på rätt väg!. ■
Anders Boëthius
Inköpsstrateg. Projektledare spårväxel 60E

Kvarstår att det blir dyrt

Trafikverket medger att det
kan bli dyrare, men att detta skulle kom
penseras av högre kvalité och kortare tid i
spåret. Vi vill påstå att det blir mycket,
mycket dyrare. Önskemålet att kunna
totalbyta en växel på mindre än 8 timmar,
bidrar knappast denna superdyra kran
till. Genom krav på prefabricering hos en
leverantör under en lång avtalsperiod ger
en utarmning av kunskapen i växelbygg
nation runt om i landet. Entreprenörernas

växelbyggnadsutrustning förfaller och
skrotas ut. Och på sikt utvecklas ett mo
nopol med stigande priser och utan nå
gon drivkraft till effektivisering.
Industrispår AB har vid flera upp
handlingar erbjudit växelmontage på ett
rationellare och kostnadseffektivare sätt,
men blivit avvisade. Varför denna rädsla
inför något nytt och kanske effektivare?
Gert Andersson
■
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Här pågår montage av den 21 meter långa bil
rampen i Värtahamnen. Det var den sista detal
jen i Industrispår AB:s spårbygge i Värta
hamnen.

Bilrampen på plats i Värtahamnen
Specialgjord och byggd på verkstaden i Ystad
Godstrafiken i Värtahamnen har nu börjat rulla på de nya spåren. Här tas nu bland annat allt biobränsle in till Fortums nya
biokraftvärmeverk. 2,4 kilometer spår har Industrispår AB lagt
i hamnen. För några veckor sedan kom den sista delen i järnvägsbygget på plats – den 21 meter långa dubbla bilrampen.
▼– Det är den största vi byggt hittills,
säger Stina Andersson, projektledare på
Industrispår AB och ansvarig för spårbyg
get i Värtahamnen.
Den nya bilrampen är specialgjord
och tillverkad på verkstaden i Ystad. Den
har sedan transporteras upp i olika delar
till Stockholm och monterats ihop på
plats. Industrispår AB kunde den här

gången ansvara för hela konstruktionen
själv, eftersom man sedan i fjol är certifie
rade enligt EN 1090-1.
Rampen är gjord så att man lätt kan
dela den om man vill flytta på den av oli
ka skäl i framtiden, säger Stina Andersson.
Industrispår AB har tidigare leverat
likande bilramper till Norge, men av
mindre format.

Gaturälen lades på betongslipers, som sedan asfalterades över.

– För första gången har vi lagt gaturäl direkt
på betongsslipers, säger Stina Andersson,
projektledare på Industrispår AB och ansva
rig för spårbygget i Värtahamnen.

För Industrispår AB:s del är nu spårbyg
get avslutat i Värtahamnen. Arbetet är be
siktigat och klart. 2, 4 kilometer spår har
man byggt, varav 1,5 kilometer gatuspår.
– För första gången har vi här lagt gatu
spår på betongslipers som man sedan as
falterat över, berättar Stina Andersson.
Det är ovanligt i Sverige där man brukar
lägga gaturälen på träslipers. Cirka 2 000
betongslipers hämtades från Tyskland.
Spårbygget i Värtahamnen består i
princip av sex olika spår som korsar
hamnområdet. För att logistiken skall
fungera har man lagt in sex gatuväxlar
och två vignolväxlar. En betongöverfart
har också byggts så att den tunga lastbils
trafiken kan köra över spåren. ■

Thomas Rasmusson på Industrispår AB i
färd med att montera bilrampen i Värta
hamnen.

Fakta om bilrampen
Längd:

21 meter

Bredd:

10 meter

Garanti: Certifierad
enligt EN 1090-1
Byggd:

För att passa
till två spår

Axellast: 10 ton
3

Tre år har d
verket i Vär
200 000 hu

Värtahamnen
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Sveriges största biokraftvärmeverk klart
Skall ge värme till 200 000 hushåll i Stockholm
För några veckor sedan invigdes Sveriges största biokraftvärmeverk i Värtan i Stockholm. Närmare 200 000
hushåll kommer att få sin värme härifrån när anläggningen tas i kommersiell drift i höst.
▼ Men redan nu rullar godsvagnarna in
till bioanläggningen med flis på spår som
Industrispår AB byggt.
– Det är ju roligt att vi finns med på ett
litet hörn i det här gigantiska projektet,
säger Stina Andersson, projektledare på
Industrispår AB och ansvarig för spårbyg
get i Värtahamnen.
Fem miljarder kronor har Fortum
Värme investerat i den nya anläggningen,
som tagit tre år att bygga.
Genom att använda förnybart bio
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bränsle räknar Fortum med att kunna
minska utsläppen av koldioxid i Stock
holm med 126 000 ton per år.
– Det har varit en lång och spännande
process och nu har vi äntligen kunnat in
viga världens största biokraftvärmeverk i
stadsmiljö, förklarade en nöjd Anders
Egelrud, vd för Fortum Värme vid invig
ningen.
– Det här är vår hittills största och vik
tigaste investering någonsin. Investering
en möjliggör både bolagets och våra två
ägares – Stockholms stad och Fortum –

mål på 100 procent förnybara eller åter
vunna bränslen.
När det nya biokraftvärmeverket tas i
drift fullt ut i höst, blir nio av totalt tio
kilowattimmar baserade på förnybara el
ler återvunna energikällor. Det är världs
unikt, säger Karin Wanngård (S), finans
borgarråd i Stockholms stad.
Bränslet som används i nya biokraft
värmeverket är flis baserat på skogsavfall
och rester från sågverksindustrin. Vid full
produktion går det åt 12 000 kubik flis
per dygn, eller tre skottkärror i sekunden.
Det är mycket, men den totala, årliga an
vändningen av flis i verket motsvarar ändå
endast en procent av tillväxten av den
svenska skogen under samma tid.
– Det har varit en utmaning att bygga
biokraftvärmeverket här i centrala Stock

holm, men med hjälp av den eleganta lös
ningen att exempelvis lägga flislagret un
der jord, har vi lyckats, menar Anders
Egelrud.
De tåg som ska leverera biobränsle till
det nya biokraftvärmeverket har 30 vag
nar, som rymmer totalt 4 500 kubikmeter
biobränsle i form av skogsavfall och rest
produkter från sågverk i Norden.
Ungefär två tredjedelar av biobränslet
kommer med båt från i huvudsak Balti
kum och Ryssland.
På Fortum Värme räknar man med att
ta emot cirka ett fartyg per dygn.
Förutom det nya biokraftvärmeverket
produceras fjärrvärme och el i två andra
stora kraftvärmeverk i Värtan, ett oljeeldat
och ett koleldat. ■

det tagit att bygga det nya biokraftvärmertan, som ska ge värme till närmare
Hans•Ekestang
ushåll i Stockholm.
Spåret Foto:
Nr 36
Juni 2016

Värtahamnen
Mellanlagring av bränslet sker i ett bergrum under anläggningen.
Foto: Hans Ekestang

Biobränslet lossas i hamnen och fraktas sedan
vidare på transportband i tunnlar till biokraftvärmeverket.

– Det här är vår största och viktigaste inves
tering någonsin, menar Anders Egelrud,
vd för Fortum Värme.

Mer olivkärnor i bränslet
▼ Det är inte bara skogsavfall, som
kommer att användas som bränsle i
det nya biokraftvärmeverket i Vär
tan. Ett lite mer udda och ovanligt
energislag är olivkärnor.
Fortum Värme importerar redan
flera tusen ton olivkärnor varje år
från södra Europa, som blandas upp
med flisen.
Olivkärnorna innehåller mer än

dubbelt så mycket energi som trä. Ett
och ett halvt kilo räcker till exempel
både till att värma ett bad och el för
att mixa 300 fruktdrinkar.
I dag blandas flisen upp med un
gefär fyra procent olivkärnor. I det
nya biokraftvärmeverket räknar man
med att kunna öka inblandningen
till 20 procent. ■

Biobränslet till det nya biokraftvärmeverket i Värtan kommer med båt och tåg till Värtahamnen. Här rullar några godsvagnar in på spår som Industrispår AB byggt.
Foto: Hans Ekestang
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Linoljefärg till stoppbockar
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Satsar på miljövänlig linoljefärg

Första stoppbockarna redan målade
Industrispår AB tar nu ett viktigt steg för att komma bort
från sprutmålningen av sina
produkter med traditionella
kemiska färger. Företaget satsar nu istället på användningen av miljövänlig linoljefärg.
De första stoppbockarna har
redan målats med linolja.
▼– Det här är något som vi tror kommer
att bli allt vanligare inom industrin, säger
Gert Andersson, vd på Industrispår AB.
Inte minst med tanke på att villkoren
för dagens certifikat för rostskyddsfärg
kommer att ändras inom två år. För mål
ning av stora tankar och cisterner kommer
det att krävas en certifierad färg, vilket i sin
tur innebär att ommålning inte behöver
ske mer än vart tolfte år.
I praktiken betyder det fördubblade
inspektionskostnader för den som inte har
en certifierad färg.
I dag är det ont om alternativ som klarar
de nya kraven. Egentligen finns det bara
ett företag som fått en så kallad grön pil av
Byggvarubedömningen, som är ett bransch
överskridande system för miljöbedömning
av byggvaror. Och det är Allbäcks Linolje
färg i Bjäresjö utanför Ystad.
Här har man i över 30 år arbetat och
utvecklat linoljefärger främst för renove

veringen av fönster både på slottet
Amalienborg i Köpenhamn och på Kung
liga slottet i Stockholm.
– Vår linoljefärg är ett klart bättre alter
nativ, som är både mer hållbart och mer
miljövänligt än de traditionella plastfär
gerna, eftersom den inte innehåller några
lösningsmedel, säger Hans Allbäck.
Samarbetet mellan Allbäcks Linolje
färg och Industrispår AB är ännu i sin lin
da. Men Gert Andersson tror att tiden talar
för användningen av en mer miljövänlig
och hållbar färg även inom industrin.
– Jag ser det här som något helt nytt på
marknaden där man med ljus och lykta
söker nya miljövänliga färger vid industri
målning, säger Gert Andersson.
I ett första steg har Industrispår AB nu
börjat måla sina stoppbockar med den
nya färgen.
Hans Allbäck och Pär-Ola Andersson, ansvarig för färghanteringen på Industrispår AB,
är nöjda med att ha fått fram exakt rätt nyanser på signalfärgerna rött och gult.

ring av fönster. Nu har men inlett ett sam
arbete med Industrispår AB för att
introducera miljövänlig och hållbar lin
oljemålning även inom industrin.
I ett första steg vill Industrispår AB
måla sina stoppbockar med den nya fär
gen. De första stoppbockarna har redan
målats med gott resultat.
Hans Allbäck, som driver företaget
Allbäcks Linoljefärg tillsammans med sin
hustru Sonja, ser nya utvecklingsmöjlig
heter för sitt företag.

Versailles slotts alla 6 000 fönster började för några år sedan målas om med en hållbar och
miljövänlig linoljefärg, som produceras i Bjäresjö gamla skola utanför Ystad.
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– Det här är väldigt spännande. Det är
ju ett helt nytt område för användningen
av våra linoljefärger, säger Hans Allbäck.
Allbäcks Linoljefärg är ett litet företag
med en omfattande verksamheten över
hela världen.
Deras linoljefärg är sedan många år väl
beprövad när det gäller renoveringen av
fönster. Bland annat har den använts vid
renoveringen av det franska slottet Versail
les samtliga 6 000 fönster (se separat arti
kel). Deras färg har även använts vid reno

För att Trafikverket ska acceptera an
vändningen av den nya färgen på stopp
bockar kräver man dock exakt rätt nyans.
Det problemet är nu löst.
– I det här fallet handlar det om signal
färgerna rött och gult. Och vi har nu hittat
pigment i Tyskland, som motsvarar exakt
de krav man ställer, säger Hans Allbäck.
Att Allbäcks Linoljefärg är ett hållbart
och miljövänligt alternativ bygger på att
Hans Allbäcks gick tillbaka i tiden för att
se hur man använde linolja före andra
världskriget och före alla plastfärger.
Han hittade vad han sökte i gamla recept.
– Hemligheten ligger helt enkelt i att
separera proteinerna i linoljan, säger han.

Sonja och Hans Allbäck har sysslat med fönsterrenoveringar i över 30 år.
Ommålningen av fönstrena på Versailles är deras största uppdrag hittills.
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De första 14 stoppbockarna avsedda för industrin
har nu målats på Industrispår AB med en mer
miljövänlig och hållbar linoljefärg.

Att använda miljövänliga linoljefär
ger även inom industrin verkar nu
också ligga rätt
i tiden. Industrin är helt

enkelt
tvingade av både
kostnadsskäl och miljöskäl att hitta
alternativ till dagens färger.
Och många sneglar på användningen
av linoljefärger. Men utbudet är magert. I
princip är det bara Allbäcks linolja som
fått en grön pil och är godkänd enligt de
kriterier som finns uppställda.
– Jag gjorde en sökning på linoljefärg på
nätet och fick då fram 13 producenter,
säger Hans Allbäck. Av dessa var det bara
vi som är godkända med en grön pil.
På Industrispår AB har man insett att
man måste hitta alternativ till dagens ke
miska färger.
– Därför har vi börjat med att måla
stoppbockar för industrin med den nya
färgen, säger Gert Andersson. ■

Ny hållbarhetslag införs 1 juli
▼ Den 1 juli avser regeringen att införa
en ny hållbarhetslag som berör cirka
2 000 större svenska företag. Enligt den
nya lagen måste företagen redovisa hur
de arbetar med frågor som mänskliga
rättigheter, miljöpåverkan, korruption
och socialt ansvar – och dessutom för

klara hur frågorna ingår i bolagens affärs
modeller.
Den nya lagen bygger på ett EUdirektiv. Lagen har kritiserats av Svenskt
Näringsliv som menar att fler företag om
fattas än vad som ligger till grund för EUdirektivet. Dessutom är tidsramarna för

snäva samt innebär stora kostnader för
många företag. ■

= Grön pil

Versailles 6 000 fönster målades med linoljefärg
När fönstren på Versailles slott skulle målas om ville man att det
skulle göras med en bättre och mer hållbar färg än vad som tidigare använts.
Valet föll på Allbäcks linoljefärg, som produceras i
Bjäresjös gamla skola strax utanför Ystad. Här fann
man vad man sökte, en linoljefärg gjord på gammalt
recept, fri från farliga lösningsmedel och ytterst hållbar.
▼ Sonja och Hans Allbäck
har sysslat med fönsterre
noveringar i drygt 30 år.
Ryktet om deras linoljepro
dukter har under åren spri
dit sig som ringar på vatt
net. Bland slott och
herresäten runt om i Euro
pa med behov av omfattan

de fönsterrenoveringar får den hållbara
och miljövänliga linoljefärgen från Ystad
allt större spridning. Amalienborgs slott i
Köpenhamn och Kungliga slottet i Stock
holm är några av de slott som använt
Allbäcks linoljefärger.
Ryktet nådde även Paris där färgen
hade börjat krackelera på Versailles föns

ter bara några år efter den senaste mål
ningen.
Allbäcks fick sitt hittills största upp
drag genom att ta fram färg för ommål
ningen av 6 000 fönster på Versailles slott.
– Det var ju ett väldigt stort jobb och
vi fick åka flera gånger fram och tillbaka
till Paris för att kontrollera målningen,
berättar Sonja Allbäck.
När ommålningen av Versailles alla
fönster inleddes för några år sedan blev
uppmärksamheten stor. SVT följde ma
karna på nära håll och gjorde en dokumen
tär om målningen, ”Hans och Sonja målar
om Versailles”, som visades på TV2.
Den speciella linoljefärg som använ
des bygger helt på mycket gamla recept
om hur man målade fönster förr i tiden.
Färgens sammansättning fick Hans All

bäck fram genom att studera gamla hand
lingar.
I handlingar som instrumentmakare
Johan Conrad Gütle lämnade efter sig
när han dog 1827 kunde man läsa: ”Lin
olja må icke tagas i människans tjänst för
rän den blivit avslemmad”.
– Alltså fri från proteiner, förklarar
Hans Allbäck.
Hur det sedan går till i gamla skolan i
Bjäresjö är en djupt förborgad affärshem
lighet.
Nu tar makarna Allbäck ett nytt steg in
i framtiden med sin linoljefärg. Tillsam
mans med Industrispår AB ska man in
troducera den miljövänliga och hållbara
färgen även inom industrin. ■
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Saltsjöbanan
rustas upp
Industrispår AB levererar
ledningsstolparna
Saltsjöbanan har i över hundra år varit en livsnerv ut till det
välmående Saltsjöbaden sydost om Stockholm. Banan har cirka
20 000 resenärer varje dag Det har slitit hårt och vissa delar av
Saltsjöbanan har redan passerat sin tekniska livslängd.
▼ Därför satsar SL nu över en miljard
kronor på en total upprusning av Saltsjö
banan under två år. Bland annat skall alla
kontaktledningar och kontaktlednings
stolpar bytas ut längs den 19 kilometer
långa banan.
Industrispår AB ska leverera samtliga
210 kontaktledningsstolpar. De tillverkas
på verkstaden i Ystad och kommer under
juni att transporteras upp till Stockholm.
– Fundamenten är redan på plats längs
banan, berättar projektledare Joakim
Sjöblom på Ratatek AB, som är huvud
entreprenör för renoveringsarbetet. I mit
ten på juni stängs trafiken med pendel
tågen av så vi kan dra igång renoverings
arbetet.
Allt är planlagt i detalj. Kontaktled
ningar ska rivas och ersättas med nya och
banan får ett nytt ATC-system. Gamla
kontaktledningsstolpar ska bort och de
nya sättas på plats, dessutom ska hela ba
nan inhägnas.
– Bland de kontaktledningsstolpar
som ska bort finns faktiskt även några
gamla trästolpar. Och det är inte var dag
man ser sådana nu förtiden.
Renoveringsarbetet kommer att pågå

nan är beräknad till mellan 40 och 60 år.
Saltsjöbanan som hunnit bli 123 år
byggdes i samma veva som bankdirektör
Knut Agaton Wallenberg bestämde sig
för att satsa på en ny bad- och rekreations
ort för den lite mer välsituerade stockhol
marna. Det som kom att bli Saltsjöbaden.
Banan öppnades 1893. Först körde
man med ånglok, men ganska snabbt

elektrifierades banan. Eldriften blev klar
och invigdes 1913. Godstrafik förekom
även i begränsad omfattning fram till
1992. Godset gick då i huvudsak till in
dustriområdena i Nacka och Järla.
Saltsjöbanan är 19 kilometer lång, bör
jar vid Slussen och går till Saltsjöbanden.
Ett litet tre kilometer långt sidospår slutar
vid Solsidan, välkänt från TV-serien med
samma namn. ■

– Renoveringsarbetet börjar i sommar och
kommer i den första etappen att pågå under
tio veckor, säger Joakim Sjöblom, projekt
ledare på Ratatek AB, som är huvudentre
prenör.

under tio veckor i sommar. Under den
tiden kommer pendeltågen att ersättas av
bussar.
– Vi gör ungefär halva jobbet i sommar
och fortsätter sedan med resten nästa
sommar, säger Joakim Sjöblom
På sikt ska det även bli dubbla spår som
gör det möjligt att utöka turtätheten.
Livslängden för den nya upprustade ba

Saltsjöbanan skall totalrenoveras för drygt en miljard kronor. Industrispår AB skall leverera
de nya kontaktledningsstolparna.
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Solsidan är en av slutstationerna för Saltsjöbanan. Här markeras slutet med en stoppbock
från Industrispår AB.

De 210 nya kontaktledningsstolparna tillverkas i verkstaden hos Industrispår AB i Ystad.

Decauvilleräls
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Paul Decauville skapade ett system
med lättflyttad, smalspårig järnväg
Decauvilleräls saluförs av Industrispår AB

– Decauvilleräls används fort
farande inom bland annat in
dustrin och i gruvor, säger
Daniel Olsson, säljare på
Industrispår AB.
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I slutet på 1800-talet blev det allt vanligare med smalspårig järnväg runt om i Europa. Ofta byggdes dessa
med så kallade decauvilleräls. Det var en relativt lätt
räls med låg profil och som utan större svårigheter
kunde flyttas efter behov.

Systemet kom här främst att används
för industrispår vid större brädgårdar,
stenbrott, tillfälliga transporter vid
schaktningsarbeten, torvbrytning och i
gruvor.
Vagnarna på dessa banor drogs av små
lok, hästar, oxar och till och med männi
skor.

På permanenta banor blev däremot det
ganska vanligt att man använde järnvägs
räls med låg rälsprofil som monterades på
sliprar av trä.

Det svenska systemet utvecklades
av ingenjören Axel Hummel. Han före
språkade att man fäste rälerna vid träsli
pers istället för plåtsyllar.
På så sätt kunde mer permanenta banor
byggas och flera svenska järnvägslinjer
kom också att byggas efter denna princip.
Här är några av dessa järnvägslinjer.
Alla är sedan länge nedlagda.

▼ Idén bakom systemet med lätt flytt
bara smalspår skapades av den franske
ingenjören Paul Decauville och presente
rades på den stora Världsutställningen i
Paris 1889.
Efter den började man bygga decau
villebanor runt om i Europa och även i
Sverige.
Systemet byggde på att man lade ut räls
i sektioner, där rälerna var förmonterade
på syllarna.
Spårvidden varierade mellan
400 mm och 600 mm. Modulerna före
kom i längder om 1,25 till 5,3 meter.
De färdiga rälssektionerna för de provi
soriska banorna kan lättast jämföras med
de rälslängder, som används för modell
järnvägar.
Från början gjordes rälsen av pressad
plåt, där rälerna sammanhölls av sliprar av
plåtprofil för att hålla nere vikten.

Den franska militären blev tidigt
intresserad av Decauvilles system. Och
började redan 1888 utrusta sina militära
fästen med decauvilleräls för transport av
ammunition.
Decauvilleräls användes även under
franska militära expeditioner till Mada
gaskar och Marocko .
Decauville tillämpade det moder
na metersystemet vid måttsättningen, till
skillnad från de flesta andra järnvägssyste
men vid denna tid, som var måttsatta i
engelska fot och tum.
I Sverige kom de så kallade decauville
järnvägarna i allmänhet ha spårvidden
600 mm.

•
•
•
•
•
•
•

Tröghetsmoment
cm4
51,2

Motståndsmoment
cm3
15,2

Profil

Kosta – Lessebo järnväg
Helsingborg– Råå– Ramlösa järnväg
Stavsjö järnväg
Munkedals järnväg
Anneberg– Ormaryds järnväg
Nättraby– Alnaryd– Elmeboda järnväg
Jönköping– Gripenbergs järnväg

Efterfrågan på decauvilleräls är
dock fortfarande relativt stor. Spåret be
rättade i förra numret om bytet av decau
villeräls på kanonmuseet i Kristiansand i
Norge.

Fakta om
Paul Decauville
Paul Decauville, född 7 juni 1846 i Évry-
Petit-Bourg, död 29 juni 1922 i Neuillysur-Seine.
Han var en fransk ingenjör, som gjorde
sig känd för sitt system att bygga lättflyttade temporära järnvägsspår, så
kallad decauvillejärnväg.
Decauville var delägare i, och föreståndare för, en stor mekanisk verkstad i
Évry-Petit-Bourg. Det var där han 1876
konstruerade det helt nya systemet för
smalspåriga transportabla järnbanor
som sedan gjorde stor succé på Världs
utställningen i Paris 1889. ■

– Annars är det framför allt som indu
strispår och i gruvor som man använder
dessa räler, säger Daniel Olsson, säljare
på Industrispår AB.
Decauvilleräls finns därför alltid i lager
hos Industrispår AB.
– Vi lagerför följande rälsprofiler S7,
S10, S14, S18 och S20, säger Daniel
Olsson. ■
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Slipers
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40 000 träslipers till
Inlandsbanan
Flera stora order på slipers till Industrispår AB
Upprustningen av Inlandsbanan fortsätter. I sommar
ska bärigheten förbättras på sträckan mellan Brånan
och Brunflo i Jämtland. Med medel från regionala
strukturfonden Mellannorrland ska den 16 mil långa
sträckan söder om Östersund användas till att höja
bärigheten till 22,5 ton.
▼ Det innebär att man i höst kommer att
kunna köra godståg med axellast på 22,5
ton från Mora till Arvidsjaur. Det är unge
fär 80 mil av Inlandsbanans sammanlagt
110 mil långa sträckning.
Industrispår AB har nu fått en stor
order på att leverera 40 000 träslipers till
upprustningen av Inlandsbanan.
– Vår hantering av slipers har ökat mar
kant de senaste åren, framför allt när det
gäller träslipers, säger Daniel Olsson, säl
jare på Industrispår AB.
Förutom storordern till Inlandsbanan
håller Industrispår AB på att leverera 10 000
slipers till Norbergsbanan, som Spåret be
rättade om i förra numret.
Dessutom ska man leverera 10 000
begagnade bokslipers till Belgien. Man

har även en beställning på 4 000 slipers till
Göteborg.
Ett löpande kontrakt finns med Trafik
verket om leverans av ekslipers.
– Det är oimpregnerade och mycket slit
starka slipers, som bland annat används på
spår genom vattenskyddsområden där man
inte får använda kreosotbehandlade slipers,
säger Daniel Olsson.
Även om man i dag nästan uteslutande
använder betongslipers vid om- och ny
byggnad av järnväg i Sverige så finns det
fortfarande mycket träslipers.
Man räknar med det finns cirka 10 mil
joner träslipers utlagda i det svenska järn
vägsnätet.
Och dessa måste ständigt underhållas.
Varje år byts upp emot 200 000 träslipers
ut. ■

Upprustningen av Inlandsbanan fortsätter. Industrispår AB har fått en stororder på
40 000 träslipers som ska bidra till att höja bärigheten på en 16 mil lång sträcka till
22,5 ton.

Fakta om slipers
Träslipers. Fyrsågade stockar, i Sverige vanligast i furu, impregnerade med kreosot. Ek och bok är betydligt mer hållbart än furu,
men dyrare. Träsliprar ger god dämpning av vibrationer och ljud.
Betongslipers. Fästen för rälsbefästning är redan ingjutna i
betongsliprar. Används numera i princip vid all om- och nybyggnad av järnväg i Sverige.
Plastslipers. Tillverkas av återvunnen plast. Dämpar vibrationer
lika bra som trä. Provas för närvarande i Sverige.
Stålslipers. Har använts relativt flitigt utomlands. I Sverige har
dessa använts för förstärkning av spår med defekta betongslipers.
Träslipers har blivit en stor produkt för Industrispår AB. Närmare 70 000 sliprar ska leve
reras före halvårsskiftet.
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Gummislipers: Tillverkas av gamla bildäck. Dessa slipers används
i huvudsak i USA.

Tågskrot
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Tågkyrkogården i Vislanda nedlagd
Under 50 år skrotade SJ alla sina gamla lok och vagnar här
Vislanda i Småland var länge landets enda tågkyrkogård. Hit transporterade SJ allt som skulle skrotas.
Så sent som på mitten av 1980-talet kunde man här
skrota över 30 vagnar om dagen.
Nya X60B testkörs redan i Stockholm.
Foto: Kasper Dudzik

Gamla pendeltåg
skrotas och ersätts
med nya X60B
Allt färre tåg går i dag till skrot.
SJ satsar istället på att förlänga
livslängden på sina tåg.
SL i Stockholm, som också
har många tåg, försöker också
hålla liv i sina gamla modeller
så gott det går.
▼ Men för den vanligaste pendeltågs
modellen X10 tycks nu tiden ändå
vara över. Sakta fasas modellen ut och
ersätts med nya moderna tåg. Mellan
1982 och 1993 byggdes 101 motor
vagnar av typ X10.
De kom också att utgöra stommen i
det gamla Pågatågsnätet i Skåne.
SL:s nya satsning heter X60B.
Det är ett supermodernt pendeltåg
från familjen Coradia Nordic. 46 nya
tåg har beställts. Några testkörs redan
i Stockholm.
Nästa år sätts 26 av de 46 beställda
tågen i trafik i samband med att nya
Citybanan öppnar.
Då sker också en utfasning av de
äldsta tågen, som är över 20 år gamla.
Största synliga skillnaden på de
nya pendeltågen jämfört med den tio
år äldre modellen X60 är de nya pas
sagerarstolarna, mindre avstånd mel
lan fotstegen vid dörrarna och golvet,
rörliga fotsteg för bättre tillgänglighet
för personer med nedsatt rörlighet,
nytt dörrsystem och särskilda platser
för rullstolar med nödtalenhet.
Eluttag kommer också finnas vid
passagerarplatserna, för laddning av
till exempel mobiltelefoner.
Efterhand som X60B börjar rulla
kommer de allra äldsta tågen, X10, tas
ur trafik.
Idag finns det 51 stycken X10, som
fortfarande kan användas för pendel
tågsnätet. ■

Här sjunger elloket D 195 på sista versen. Loket var klätt med träpanel. För att få bort panelen och annat brännbart innan skrotningen,
satte man helt enkelt eld på loket först. Bilden togs 1972. Foto: Karl-Göran Salomonsson.

▼– Vislanda var statens enda skrotnings
plats efter andra världskriget, säger Bertil
Olsson, ordförande i Vislanda Hem
bygdsförening, som gett ut en bok om
järnvägsepoken i Vislanda, ”Vislanda Järn
vägen”.
– De som arbetade här då
var också statligt anställda.
Att just Vislanda kom att
bli centrum för gamla lok och
vagnar som gjort sitt berodde
på att det här fanns torv av
yppersta kvalitet, som man
började bryta vid förra sekel
skiftet.
Verksamheten såldes 1918
till SJ som hade storstilade
planer på att elda sina ånglok
med torv istället för kol. Man
hade nämligen problem att
importera stenkol under för
sta världskriget. Och såg då
torven som ett alternativ.

decauvilleräls (se särskild artikel). Rälsen,
som hade en spårvidd på 600 mm, var lätt
att flytta till de platser på mossen där torven
bröts.

tågskrotning i landet. Verksamheten växte
snabbt och här skrotade SJ i stort sett allt
som man inte behövde – lok, vagnar, lands
vägsbussar och annat järnvägsmaterial.
Den gamla decauvillerälsen, som man
tidigare transporterat torv på,
behölls och kom istället att
användas för transporten av
skrot.
Efter 50 års skrotning
sålde SJ 1989 verksamheten
i Vislanda till AB Gotthard
Nilsson, som i sin tur köptes
upp av Stena Recycling.
Skrotningen av lok och
vagnar fortsatte, men inte alls
i samma omfattning som ti
digare. SJ fortsatte istället att
handla upp skrotningstjänster
av andra privata företag.

I fjol lades skrothante
ringen i Vislanda ner för gott
Bild från skrotningen i Vislanda 1960. På bilden ses Karl-Allan
och verksam
heten flyttades
Lönegård, Karl-Göran Salomonsson och Edvin ”Rulle” Flood.
till andra orter. De sista järn
Torven i Hästhagens Foto: Uno Bogren.
vägsvagnarna, som skrotades i
torvmosse låg också bra till
eftersom det var nära till den befintliga Efter hand konkurrerades ändå Vislanda, var 18 danska personvagnar som
torven ut av stenkolet och torvprojektet köpts in av SL i Stockholm. De gick några
järnvägen.
SJ investerade stora pengar och byggde lades enligt Vislandas Hembygdsförening år i pendeltrafiken i början av 2000-talet.
Sista tågskrotningen i Vislanda gjordes
en helt ny fabrik för torvpulver. Torven ner 1932.
Istället började man skrota järnvägsma år 2005. ■
transporterades från mossen till fabriken på
en smalspårig järnväg, som byggdes med terial i Vislanda. Orten blev centrum för all
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Returadress: Dragongatan 51, SE-271 39 Ystad
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VILLRÅDIGHET

GRATTIS!
Här är vinnarna av Krysset 35 som
alla belönas med varsin trisslott.
•
•

Jan Nilsson, Kvidinge
Åsa Arvidsson, Ljusdal

Rätta lösningen
Krysset 35

▼ Skicka din lösning till: Industrispår AB, Dragongatan 51, 271 39 Ystad.
3636 ska vara oss tillhanda senast 6 juli 2016.
SPÅRET-X
Lösningen
till Krysset
De fem först öppnade rätta lösningarna belönas med trisslotter.
Märk kuvertet ”Krysset 36”.
Det går även bra att faxa till: 0411-795 25 eller skanna och mejla till
mail@industrispar.se
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