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Industrimodul
Under våren 2016 började jag med en ny 
modul. Denna gång ville jag bygga en modul 
där det fanns stora möjligheter att växla 
vagnar och då blev det naturligt att modulen 
skulle ha en liten industri.

Spårplanen är i grunden hittad på nätet och den är 
nog inte så realistiskt. Men den passar bra att få in 
på liten yta och det var också möjligt att dela den 
på lämpliga ställen.

På grund av de tre växlarna ”i rad” har jag fått från-
gå min princip om 700 mm långa moduler/sek-
tioner. Denna modul får istället två sektioner på 
800 mm och en på endast 500 mm – totalt 2100 
mm.

Plats i låda
Allt är tänkt att få plats i en låda på 800x300x600 
mm, som jag denna gång byggt innan modulerna. 
På så sätt har jag redan från början någonstans att 
förvara modulens sektioner under bygget.

Modulen ska ha två industrier eller en industri 
med separata last- och lossningsspår. Ena spåret 
går in i byggnaden för att kunna lasta/lossa väder-
skyddat, medan andra spåret får en lastbrygga.

Testa spårplanen
Innan jag började bygga ville jag se om spårplanen 
blev för kompakt eller hade andra konstigheter. 
Och eftersom jag bygger 280 mm breda MMM 2R-
moduler, kom jag på att spårplanen kan skrivas ut 
i skala 1:1 på flera A3-papper.

Sagt och gjort. Jag hade ritat spårplanen i 
programmet SCARM och det hade en funktion för 
att skriva ut den i flera delar. Sedan var det bara 
att lägga papperen på rad på vår ”rumsdelare” i 
arbetsrummet och ta fram några vagnar för test.

Lite justeringar
Det mesta fungerade med spårplanen. Den stora 
justeringen blev att stickspåret uppe till höger blev 
lite längre genom att hela den modulsektionen 
förlängdes med en decimeter. Detta för att få 
bättre plats med två vagnar plus lok, så att det blir 
lite enklare att rangera vagnar till industrierna.

Spårplanen med industrier nertill, stickspår upptill och ett spår genomgående trafik

Spårplanen testas 
genom att den skrivs 
ut i skala 1:1 och sen 
används några vagnar 
för att se att rangering 
fungerar som tänkt
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Bygga stommen
Jag bygger som vanligt mina stommar av 50 mm 
breda plywoodremsor plus gavlar. Denna gång blir 
det mycket spår, så då blir markplanet istället en 
större bit plywood.

Gavlarna hade jag liggande sedan jag i höstas 
testade lite massproduktion med några nyinköpta 
maskiner. Dessa gavlar är gjorda med billig 12 mm 
plywood, men de duger alldeles utmärkt.

Inte helt exakt
De har upp till 1 mm ”skevhet” men det spelar 
ingen större roll. På forumet förfasades man över 
denna millimeter. Någon påstod till och med att 
jag riskerade att gaveln skulle gå sönder när jag 
skruvade ihop en sådan gaveln med en rak gavel 
på en annan modul… :-)

Jag har redan använt såna här gavlar på två av 
mina moduler, på två olika träffar. Visserligen blev 
avvikelsen mindre när jag väl byggde ihop 
modulerna, men jag kan lungt konstatera att 
enstaka fel på uppåt 1 mm inte spelar någon 
större roll.

Visst ska man vara så noggrann det bara går med 
gavlarna, men om det ändå råkar bli något mått 
som avviker så fungerar gavlarna att använda 
ändå.

Låg stomme
Stommen bygger jag ganska låg för att kunna lägga 
50 mm markisoleringsskiva ovanpå, även om det 
inte blir så mycket av sådan skiva denna gång. 
Observera också att jag sätter tvärstagen liggande 
och inte stående som på bilden ovan. Liggande 
tvärstag blir lika stadiga och ger bättre utrymme 
för kabeldragning och annat som ska fästas under 
modulen.

Lim & några skruvar
Jag limmar allting med vitlim, men för säkerhets 
skull brukar jag skruva fast gavlarna i långsidorna 

med en skruv i varje hörn. 3 x 25 mm träskruv 
räcker bra. Jag är förstås också noga med alla 
vinklar, så att modulen torkar med så räta vinklar 
som bara möjligt.

Skivor till 
överdelen 
kapas

Hålen borras i bänkborrmaskin för bättre precision Stommarna hålls med limknektar under limningen
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Grunden för landskapet
När gavlar, långsidor och tvärstag limmats ihop är 
det dags för ytan som ska bli grunden till 
landskapet. Jag ska ju ha mycket spår och till dem 
vill jag ha plywood som underlag. Samtidigt vill jag 
ha markskiva främst i modulens framkant, så jag 
kan forma diken och lägre landskap där.

Lösningen blev dels att såga ut områden där jag 
istället lade in markskiva och dels fräsa ut en del 
av plywoodens framkant. Det var lite pyssel att få 
till bitar med markskiva, men det var inte så svårt. 
Det klurigaste var att få till den sneda biten på 
mittensektionen.

Undvika rak framkant
Att fräsa ut en bit av framkanten på första 
sektionen kunde ha gått bra. Tanken var att bara 
göra kanten olika mycket tunnare utefter 
framkant, men att kanten fortfarande skulle vara 
rak. Tyvärr glömde jag sätta ett stopp för fräsen, så 
jag fräste framkanten ojämn. Jag har ännu inte 
listat ut ska jämna till den, men det lutar mot små 
bitar av fastlimmad markskiva…

Bakgrund & fallskydd
En sista utmaning var att jag vill ha en slits både i 
fram och bakkant, där jag kan stoppa ner en 

plastskiva som avåkningsskydd respektive en 
bakgrund. Jag har alltså gjort övre skivan smalare 
än gavlarna och limmat den centrerat, så nu borde 
det finnas plats för 3-4 mm skivor i både fram- och 
bakkant. Jag kan tyvärr inte testa detta förrän jag 
har fått till långsidornas beklädnad av 3 mm 
board.

Modulens ben
Det är relativt mycket jobb med att få ben på 
modulerna. Jag vill dessutom ha dem hopvikbara, 
så det blir extra mycket jobb då. Men först ska 
fästena på plats.

Jag börjar med att såga till alla olika bitar; en lägre 
kloss där vagnsbulten ska fästas, en bit 4 mm 
plywood för att klämma fast benet och högre kloss 
där plywoodbiten limmas fast.

Klossar med vagnsbult
Jag fortsätter sen att borra hål för 30 mm vagns-
bultarna, först hål för gängdelen och sen en 
”försänkning” för skruvskallen. Sedan limmar jag 
dessa klossar, med vagnsbulten islagen i sitt hål, 
under tvärstagen på stommen. Jag måttar med en 
bit som blev över från de tillsågade benen.

När limmet till dessa klossar torkat, limmas den 
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högre klossen så benet precis får plats mellan 
klossarna. Klossarna håller jag fast med klämmor 
under tiden de torkar.

Plywoodskiva klämmer fast
Det sista steget blir att limma en bit 4 mm ply-
wood på den stora klossen, så att plywooden ham-
nar över utrymmet där benet ska vara och dess hål 
centreras kring vagnsbultens gängor.

Plywoodbiten kläms fast med tving och man måste 
kolla så att plywoodbiten kan röra sig fritt runt 
gängan. Dessutom är det bra att kolla så inget lim 
trycks ut där benet sen ska vara.

Allting får sen torka och när man sen skruvat på en 
vingmutter på alla gängor, är benfästena klara.

Den högre klossens placering måttas till Lim för att fästa plywoodbiten

En klämma håller medan limmet torkar

<-  Alla bitar sågade till benfästen

Plywoodbiten limmas och hålls på plats av en snabbtving
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Stommarna klara
Så är äntligen stommarna till modulen helt klara! 
Det sista var att limma fast lite stag så inte land-
skapet börjar svikta med tiden.

Limma rälsbädd
Sen är det dags att få rälsen på plats. Tanken är att 
först prova hela spårplanen genom att bara fästa 
med några skruvar. Men innan dess måste räls-
bädden limmas på plats.

Jag använder kork som underlag till rälsen. Korken 
köper jag på rulle hos Biltema, vilket kan behövas 
då det går åt en del till denna modul. Korken kapas 
till, limmas med vitlim och får torka under tyngd. 

Stagen hålls på rätt plats medan limmet torkar Korken kapas till

Här hålls en bit kork på plats medan limmet torkar

Rälsläggning
 Jag funderade länge fram och tillbaka hur jag ska 
göra med rälsen. Skulle jag fästa varje ände genom 
att löda den i mässingsskruv, skulle det bli 22 
skruvar/lödningar. Ett alternativ är att istället ha 
korta rälsbitar i alla ändar. Då blir det enklare att 
lägga rälsen och enklare att byta en liten del om 
något råkar haka i rälsen och riva upp en bit.

Mer att löda
En nackdel är förstås att jag istället måste löda 
mer matningskabel, men det känns enklare än att 
få till den precision som mässingsskruvar i 
ändarna kräver. En fördel verkar å andra sidan 
vara att korta bitar i ändarna (c:a 50 mm) blir 
lättare att limma rakt/rätt med en vinkelhake.

Små bitar vid gavlarna
Så efter mycket funderande har jag nu bestämt 
mig för små bitar i ändarna. Jag börjar med en 
sektion och ser hur det blir. Och så får vi se om jag 
kommer ångra mig i framtiden om rälsen lätt 
hakar i och rivs upp. Men då kanske jag å andra 
sidan kan göra lagningen mer ordentlig med 
mässingsskruvar.
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Mesta rälsen lagd
Under en vecka i slutet av juli har det pågått 
rälsläggning och sakta men säkert börjar modulen 
blir körklar. Det har varit mycket arbete med att 
kapa, fila, löda och limma.

Först mäts och kapas några bitar med en miniborr-
maskin med kapskiva. Dess ändar ska sedan filas 
till lite, så att de inte blir vassa och så att hjulen 
rullar lätt över skarven. Nästa steg blir att löda fast 
lagom långa strömkablar på lämpligt ställe.

Limma rälsen
Sen ska rälsen limmas på plats och här måste man 
ju se till att det blir rakt, att det blir lagom mellan-
rum mellan bitarna och att slipersen hamnar hyf-
sat jämnt fördelat. Det är faktiskt många detaljer 
att utföra och hålla reda på innan man kan till sist 
kan limma fast rälsen och låta det torka.

I detta skede fäster jag växlarna enbart med några 
struvar. Jag vill testa att modulen fungerar ordent-
lig innan jag limmar fast dem.

När limmet torkat ska man borra hål och dra ner 
kablarna till modulens undersida också. Och så 
fortsätta med nästa bunt rälsbitar. Sakta men 
säkert får modulen mer och mer spår.

Rälsen förtennas innan kablarna löds på

Rälsbit (vid gavel) med kablarna fastlödda

Fastlödd räls, men det återstår att föra ner kablarna

Växlarna tillfälligt skruvade och små rälsbitar limmas
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Kabeldragning
När rälsen var på plats, drogs all kabel ner på 
modulens undersida och allting kopplades ihop. 
Som det syns på bilderna blev det mycket kabel att 
löda och koppla…

Dessutom fick arbetet ske i omgångar, då jag inte 
hade tillräckligt med kabel hemma. Så en del räls 
är fick vara fäst med skruv, men det funkar bra.

Testkörning hemma
Jag provkörde sen modulen ordentligt och den 
fungerar förträffligt.

Jag provade en del växling; fyra vagnar som an-
länder där ett par av dem ska lastas och de andra 
två lossas. Men eftersom det bara finns plats för 
en vagn i taget vid respektive lastkaj, blir det en del 
växling att utföra. Det blir som ett mini-trafikspel 
för modulen, är det tänkt.

Test på modulträff
Jag fick under sommaren ok på att ta med och 
testa modulen i Tyresö i början av september, så 
nästa steg blev att göra den mer lätthanterligt till 
dess. Den ska få fallskydd, lathundar för manuella 
korsningsväxeln, kontakter för körström mellan 
sektioner och lite annat. Det återstår med andra 
ord en del att göra…

Många kablar att koppla ihop...

Modulen testas hemma i garaget
Under-
sidan på 
hela 
modulen
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Klar för träff
Nåja, någon detalj återstår men modulen blev till-
räckligt klar för att åka på en första träff och testa 
funktionen. Det är alltid bra med en test i verklig-
heten, innan man lägger för mycket krut på 
elektronik och landskap. I detta stadie går ganska 
mycket att justera utan större ingrepp – hoppas 
jag.

Modulförvaring & -transport
Överst finns plats för bakgrunder, men idag ligger 
fallskydden där så länge. Sen finns plats för tre 
sektioner. På de två översta måste jag plocka bort 
högre byggnader och träd. Tanken är att förvara 
större/högre landskatsdetaljer och byggnader på 
höger sida om den tredje, kortare sektionen.

Längst ner saknas ännu ett hyllplan ovanför ben-
en. Till höger om benen finns plats för lite tillbe-
hör. Ett av benparen ska senare få sin plats inne i 
en av sektionerna, så eventuellt blir det plats för 
ett svart skynke där istället. Dessa skynken an-
vänds vid publika körningar.

Efter träffen
Modulerna fick ett bra test under Tyresö-träffen.  
Jag hade visserligen anmält alla mina moduler, 
nästan 5 meter, men i banlayouten som kom ut 

var endast mina två 700 mm rakmoduler med. Jag 
påpekade det, men fick bara svaret att mina 
moduler var med. Så till sist bestämde jag mig för 
att tolka det hela som att jag fick välja själv och 
valde då att enbart ta med nya industrimodulen.

Det fungerade bra att rangera på modulen. Fyra, 
fem vagnar kan hanteras samtidigt och det blir 
intressant växling. Får jag sen bara planera 
trafiken till och från modulen lite mer, kan det här 
bli en bra och intressant modul.

Lådan som modulerna förvaras och transporteras i


