Modelljärnväg
i moduler

Långa tåg
Stora banor
Trevligt umgänge

Vad är en modul?
En modul är en liten del av en modelljärnväg och kan föreställa en
station, en bit av linjen eller kanske en industri. Modulen ägs av en
person och byggs enligt en standard som gör den möjlig att koppla
ihop med andra personers moduler till en stor modelljärnväg.
Modulens storlek kan variera, men brukar sällan överstiga 120 cm
längd eller 50 cm bredd.

Samma krav för alla
Att bygga en modelljärnväg
med moduler är en social form
av modellrallande där även den
trångbodde kan vara med. Var
och en bygger sina moduler
efter eget huvud, men med
vissa gemensamma mått och
krav som grund.

Modulstandard
Dessa mått och krav bildar en standard som man väljer att bygga
efter. Det finns olika standarder för moduler, men i Sverige är de två
vanligaste MälarModulMöte (MMM) och FREMO.
Det viktiga i en standard brukar vara gavlarna, deras mått, var skruv
hålen sitter och var spåren slutar vid gaveln. Standarden anger även
saker som minsta kurvradie och hur elen skall vara kopplad, allt för
att modulerna ska kunna kopplas ihop och modelljärnvägen fungera
smärtfritt tillsammans på en träff.
Allt utöver standardens krav får du utforma fritt och det gör att
moduler kan se väldigt olika ut samtidigt som de ändå kan kopplas

ihop till större banor vid olika sammankomster. Ett trevligt sätt att
både umgås och få ut mer av sin modelljärnvägshobby.

Köra tåg
När man sedan träffas och bygger ihop en stor bana, kan man utnyttja
den till lite olika typer av körningar.
Enklaste formen är fri körning där var och en kör sitt tåg fritt runt
banan. För att inte krocka behövs dock tågklarerare på stationerna,
som ser till att endast ett tåg åt gången finns på linjen.
En variant av fria körningen är en publik körning. Skillnaden är att
man då bygger banan så att publiken ser så mycket intressanta tåg
och fina moduler som möjligt.
Till sist kan man ha träffar med trafikspel. Då försöker man efterlikna
trafiken som går i verkligheten med avgångtider, långa tåg, tågmöten
och växlingar.

Komma igång
Ett bra sätt att starta modulrallandet är att besöka några forum på
nätet, delta i några modulträffar och kanske gå med i en modul
förening.
Där kan du fråga och diskutera under tiden du funderar på vilken
inrikting du vill ha på modulrallandet. När du väl bestämt dig, är det
dags att läsa den modulstandard som motsvarar din inriktning.
Sedan kan du börja bygga. Det bästa att börja med är en enkel rak
sträcka. Det finns en del att göra även på en sådan modul och det
kan ta lite tid att få den klar. Men med lite tålamod och noggrannhet
är det ändå inte svårt. Och du har mycket nöje på vägen!

Några forum om modelljärnväg
Svenskt MJforum (http://www.svensktmjforum.se/forum/)
Svenskt modulforum (http://www.modulsyd.se/forum/)
Stinsen (http://www.stinsensforum.se/)
Mötesspåret (http://www.motessparet.se/)

Några modulföreningar
FNISS (Förenade Nskala i Storstockholm)
FREMO i Sverige
ModulSyd
MälarModulMöte
SLAMRA (Stockholm Lidingö American
Model Railroad Association)
USMS (US Modules Sweden)
Värnamo Modelljärnvägsförening
I många vanliga modelljärnvägs
föreningar är du förstås också
välkommen!

