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Modulsystem H0-Europa 1/87 (NEM) 

Spåravslut på gavlarna  
 – tips & rekommendationer 

 

Spåravslut på gavlarna 

För att inte tågen skall spåra ur vid passage över en modulskarv är 
det viktigt att spåret är rätt justerat. Spåret skall vara plant och 
korsa modulgaveln i rät vinkel. Tiden man lägger ner på att justera 
in spåret är väl värt den tid det tar. 
 
Bygger man modulen från början så är det lättast att kontrollera 
vinklar och skevningar under bygget, och innan spåret fixeras. 
Undantagsvis kan man behöva putsa lite på banvallen eller ”palla 
upp” med tunna lister. 
 
De nedan beskrivna förslagen på arbetsmoment är bara ett exempel 
bland flera. 
 
I änden av modulen ska skenorna fixeras, det finns flera metoder.  
I denna beskrivning är skenorna fixerade med hjälp av 
mässingsskruvar. En annan metod är att löda fast skenorna på 
syllar av pertinax som i sin tur fixeras på modulgaveln. 
 
Då modulen är monterad på sina ben ska avståndet mellan skenans 
överkant och golvet vara 1300 mm +/- 10 mm justerbart.  
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Vinkelriktighet, rakspår 

 
Grunden i FREMOs modulskarvar är att spåret löper vinkelrätt över 
modulgavlarna. På sektioner så kan man lägga spåret diagonalt över 
en sektionsskarv. 
 

 
 
Bilden visar ett exempel på hur man tillfälligt kan fästa spåret på 
modulen. Spåret fixeras med hjälp av nålar. 
 
Det är viktigt att spåret ligger: 

1. centrerad och 
2. vinkelrätt över modulgaveln 
 

Med hjälp av en vinkelhake justeras vinkelriktigheten in. De röda 
nålarna tjänar som stöd för centrering av spåret, övriga nålar är för 
justering. 
 
När spåret (skenorna) ligger i rätt läge löds de fast på skruvarna. 
Det rekommenderas att förtenna skruvarna. 
 
Efter fastlödning av skenorna på skruvarna böjs spåret till rätt radie. 
Det är en fördel om skruvarna sitter så nära modulgaveln som 
möjligt, eftersom det underlättar en kurvjustering enligt 
”spegeltrixet”. 
 
Skruvarna ska vara så långa att de fäster stadigt i modulgaveln utan 
att ha stöd av korkbanvallen. Alternativt (vanligast) har man 
banvallsprofil på gaveln och då får skruvarna ett bra fäste.  
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Vinkelriktighet, kurvspår ”Heines spegeltrix” 

 
På kurvmoduler är det viktigt att spårets krökning löper jämnt över 
modulskarven. Genom att hålla en liten fickspegel mot modulgaveln 
kan spåret justeras in. Spåret ligger rätt då skenorna, tillsynes 
oavbrutet och utan en knäck fortsätter in i spegeln. 
 
 

 
 
På bilden hålls en spegel dikt an mot modulgaveln, den gula nålen 
är ett tillfälligt stöd för att kunna böja in spåret i rätt radie. Denna 
modul har en radie på 700 mm vilket är väldigt snävt (industrispår). 
 
Efter att skenorna är fastlödda på skruvarna justeras kurvan in.  
Ett knep är att använda nålar för att få en mjuk och jämn kurva. 
Därefter fixeras spåret permanent. På alla moduler bör man ha 
minst en skarv, för att ta upp ev. rörelser i modulen pga. fukt och 
temperatur. 
 
Lägger man spåret från båda hållen så kan man lägga spåret 
temporärt omlott på mitten av modulen. Genom att kapa (såga) 
igenom båda spåren samtidigt får man skenorna lagom långa.  
Putsa lite på sliprarna, sätt dit ett skarvjärn och skjut ihop spåret. 
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Vinkelriktighet, höjdled 

 
Vinkelriktigheten är viktigt då våra lok och vagnar inte har fjädrande 
chassin, minst 15 cm ska vara vinkelrätt. 15 cm är längre än den 
fasta hjulbasen (ramverket) hos de största modelljärnvägsloken. 
 

 
 
Vinkelriktighet i höjdled är viktigt då större lok passerar över 
modulskarven. Kontrollera att spåret ligger plant på modulen.  
Om inte, så försök att palla upp med tunna lister eller putsa av 
banvallen. 
 
Har man varit noga med banvallen vid bygget blir detta en kontroll 
på att man gjort rätt.  
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Skevning ”Halvors knep” 
 

Då vi inte vet i förväg vilka moduler som ska kopplas in mot vår 
modul så är det viktigt att spåret inte skevar i modulgaveln.  
 
 
 

 
 
För att kontrollera skevheten kan man använda en s.k. smygvinkel 
och en vinkelhake. Det går givetvis lika bra med två vinkelhakar. 
 
I bilden ovan står modulens underkant (linje C) på vinkelhaken och 
smygvinkeln vilar på spårslutet (linje B) med linjalen fritt hängande. 
Då både linjalen och vinkelhaken linjerar (linje A) är spåret utan 
skevningsfel, (dvs. spåret är horisontellt enligt linje B). Om man 
upptäcker ett skevningsfel, dvs. en glipa mellan de båda resp. 
linjalerna, så får inte skevningen i spåret vara större än 0,3 mm  
(= halva flänshöjden). Med hjälp av några små knep kan man 
relativt lätt få spåret att ligga perfekt.  
0,3 mm är halva flänshöjden enligt RP 25-standarden. 
 
Ett skevningsfel kan t ex justeras genom att man lossar den lägre 
skenan, och med hjälp av en tång skruvar upp skruven tills 
skenorna ligger utan skevningsfel. Felmarginalerna mot  
 

Vertikal linje A 

Horisontell linje B 

Horisontell linje C 
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vinkelriktigheten brukar vara försumbara. Därefter löds skenan fast 
på sin skruv.  
 
Ett annat sätt att justera skevningsfel är att sänka ena skenan.  
Det kan göras genom att såga ett tunt sågsnitt under den höga 
skenan som sedan löds den fast i det lägre läget.  
 
Har man skenorna fästa på en platta av t ex pertinax så får man 
justera hela plattan i ett moment. 
 

 
 
 
Inga utstickande skenor 

 

 
 
Bilden visar hur man kan kontrollera att inga skenor sticker utanför 
modulgaveln. Skenorna ska sluta 0.1 – 0.2 mm innanför 
modulgaveln. 
 
Ett knep är att dra med en linjal längs med modulgaveln och 
försiktigt fila på skenänden tills den inte längre hakar i linjalen. 



  7 (7) 
 
                                       Frändeskretsen Europeiska Modelljärnvägare  
                                                                           Sverige                                     
 
 
 
Skråfilning av skenändarna 

 
 

 
 
När alla ovanstående moment är avklarade så bör man fila skenorna 
spetsiga, några få filtag räcker. Ta inte bort mer än c:a 1/3 av 
skenans huvud. Skråfilningen är till för att undvika att hjulen 
klättrar i spårskarven. 
 
Avsluta alltihop med att limma en slipers ytterst i kanten. Då får du 
en jämn kant från modulens underkant till skenans överkant. 
Dessutom förhindrar syllen att ballast lossnar samt bidrar till en 
snygg avslutning på spåret. 
 
Skrivare: 
Urban J 

 


