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Senaste ändring(ar): 
2012-05-07 Knappar på körpanelen lägger om växeln vid banvaktsstugan och bryter dess 

övervakningskrets. 

2012-12-27 Axel Örtenblads avsnitt om landskapsvård infört. 

2015-07-15 Avsnitt om byte av lokens drivspiraler tillagt 

2016-04-10 Avsnitt om körning med tvättåg tillagt, och rättat. Tryckknapp T3 tillagd. 

2016-11-24 Avsnittet om sjösänkning förtydligat 

2017-02-05 Bild på mätning av strömavtagartryck tillagd. 

Avsnittet om spårtvätt ändrat till att handla om tvättsläden. 

2018-08-28 Spårtvättavsnittet ändrat så att de ordinarie tågen parkeras under tvätten 

2019-05-26 Kulissflyttavsnittet kompletterat med att yttersta stolpen lätt kan välta 
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Omkopplingar mellan olika trafikfall 

Banans signaler, växlar och kontaktgivare 
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Anvisningar för omkopplingar mellan olika trafikfall 

Publiken ser bara ett A- och ett B-tåg i taget. Men, då tågen går både korta och långa vägar och turas om att 
vila på sina parkeringsplatser, kan man av endast åtta "typ-rundor" kombinera ihop riktigt många trafikfall. 

Vid normal trafik används ett av tre normalprogram. Omkoppling mellan dem kan ske är tågen står på sina 
parkeringsplatser. 

Man kan behöva byta trafikfall av olika skäl. Ett är att minska slitaget, ett annat att det kan ha hänt en olycka. 
Den lättaste förändring man kan göra, och den är oftast tillräcklig, är att vrida av yttre och eventullet även inre 
körström för dom tåg som trilskas och starta de kvarvarande tågen med “sin” knapp. Man måste dock kolla att 
problemtågen inte står på en kontaktskena i rälsen, för då kan reläer eller växelmotorer ta skada. 

Det finns lathundar för alla trafikfall, grupperade först efter antalet A-tåg sedan antalet B-tåg. 

Generellt sett kan man inte koppla om hur som helst utan risk för missöden. Bäst gör man det när alla tåg står 
på sina parkeringsplatser och man har tid att tänka efter.  

Ibland kan man behöva köra tågen “själv” en bit för att dom ska hamna på rätt ställe inför omställningen. Om 
man använder man reläerna när man manuellt lägger om växlar, är det en bra idé att kolla resultatet för 
vissa omkopplare stänger av strömmen till en del växlar. 

Ett specialfall är när man vill skapa missöden, för att träna visningspersonalen i lösa dem. Detta beskrivs i 
Övningar i felavhjälpning nedan. 

Avancerade exempel 

Skulle det ha inträffat en olycka ute i landskapet kan man behöva stänga av strömmen till den sektion där 
tåget står för att kunna köra vidare med de återstående tågen. Reglagen sitter under den gröna kartonghuven 
ovanför rattarna vid styrpulpeten. Man ställer omställaren i mittläge. (Uppåt kopplar sektionen till A-ratten, 
nedåt till B-ratten.) Var sektionsgränserna går, framgår av Banans sektionering i luftledning och spår. Når man 
tåget kan det vara lättare att sätta en pappersbit mellan strömavtagaren och luftledningen. 

Vid omkopplingar som görs för att något tåg ska tas ur trafik för service, eller när parkeringsplatsernas lägen 
förändras, kan man behöva köra köra tågen själv en bit för att få dem i rätt lägen. Man stänger i regel först av 
körströmmen till alla tåg utom de man ska förflytta, för att kunna ha läget under kontroll. Läs om farorna med 
att låta bli detta under fallgropar nedan. 

Eftersom anläggningen inte har någon bangård, kan man inte ta tåg ur trafik utan att antingen lyfta bort dem 
(Gör helst inte det!) eller ta något trafikerat spår ur drift eller parkera det trasiga tåget på det löstagbara 
stickspåret ovanför reläerna. 

Service av ett B-tåg: 

Kör tills B-tåget står på L105. Stäng sedan av V10 med Röd brytare. Stäng av A-tågen och kör fram B-tåget så 
långt att L105 blir helt fri. Nu kan man jobba med B-tåget och efteråt fortsätta fram till L102 eller L103 utan 
problem. Återställ omkopplingarna. 

Service av ett A-tåg: 

Kör tills A-tåget står på L101. Stäng av V4 med Grön brytare. Lägg om V4, V8 och V7 för körning lång väg.  
Kör fram A-tåget så långt att L101 blir helt fri. Nu kan man jobba med A-tåget och efteråt fortsätta antingen 
rakt fram långa vägen eller tillbaka till korta vägen via de manuella växlarna. Om det stod ett A-tåg ovanför 
reläerna, och det har åkt iväg, kan man inte gena via de manuella växlarna. Återställ omkopplingarna. 

När ett A-tåg ska tas ur trafik: 

Tåget behöver en uppställningsplats, och man kan antingen använda L108 eller stickspåret ovanför reläerna. 

Använder man L108 för uppställning, passar man på när problemtåget redan står där och byter till programmet 
1 (eller 2) A-tåg Kort väg. Klart. 

Använder man stickspåret ovanför reläerna, kopplar man om till trafik med 2 A-tåg på långa slingan och 
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passar på just när problemtåget passerar hjultvätten långa vägen. Man stoppar det och leder in det på 
stickspåret ovanför reläerna. När det andra A-tåget hunnit runt kopplar man om till trafik med ett A-tåg mindre. 

När ett avställt A-tåg ska tas i trafik igen: 

Använde man L108 för uppställning, går det bra att göra omkopplingen i normalt viloläge. 

Använde man stickspåret ovanför reläerna som uppställning, lägger man för hand växlarna V7 och V8 rakt och 
rullar tillbaka tåget till hjultvätten. Bryt sedan förbikopplingen av L104 (eller L108) och kör tåget dit via de 
manuella växlarna (eller direkt). Sedan ställer man om automatiken för önskad trafik. Klart. 

När ett B-tåg ska tas ur trafik: 

Tåget behöver en uppställningsplats, och man kan antingen använda L102 eller spåret ovanför reläerna. 

Använder man L102 för uppställning, passar man på när problemtåget redan står där och byter till programmet 
1 (eller 2) B-tåg Kort väg. Klart. 

Använder man spåret ovanför reläerna, passar man på just när problemtåget passerar hjultvätten. Man 
stoppar det. Sedan lägger man V7 rakt för hand och trycker baklänges in problemtåget till uppställningsplatsen 
och isolerar det där. När det andra B-tåget hunnit runt kopplar man om till trafik med ett B-tåg mindre. 
Använde man stickspåret, behöver man inte ställa om så att A-tågen bara kan köra korta vägen. Klart. 

När ett avställt B-tåg ska tas i trafik igen: 

Använde man L102 för uppställning, går det bra att göra omkopplingen i normalt viloläge. 

Använde man sträckan ovanför reläerna som uppställning, lägger man för hand växlarna V7 och V8 rakt. Man 
lägger V10 så att tåget kan köras till den av stoppsträckorna L102 och L103 som är ledig. Man tar bort den 
sträckans förbikoppling och kör tåget dit. Sedan ställer man om automatiken för önskad trafik. Klart. 

När man ska börja använda L103: 

När ett B-tåg just har knuffat iväg det andra B-tåget från L102, stoppar man det första framför V10. Man ställer 
om L103-omkopplaren och lägger V10 rakt för hand. När man startar B-tåget igen, kör det fram till och stannar 
på L103. När det andra B-tåget kört sitt varv, kan man göra övriga omkopplingar. 

När man ska sluta använda L103: 

När ett B-tåg just har knuffat iväg det andra B-tåget från L103, stoppar man det första framför V10 och lägger 
V10 för kurvspår för hand. Man startar B-tåget direkt igen, kör det fram till och stannar på L102. När det andra 
B-tåget kört sitt varv, ställer man om L103-omkopplaren och gör övriga omkopplingar. 

När man köra med tre A- eller B-tåg: 

Man ställer upp det nya tåget på stickspåret ovanför reläerna och kopplar ihop det. Rulla det för hand till 
hjultvätten. Kör sedan med B-ström fram till rätt parkeringsplats (L103 eller L108) som ska vara strömlös. Gör 
sedan övriga omkopplingar. 

Hur man gör om ett tredje A/B-tåg till ett som går i motsatt riktning: 

Man stannar tåget på spåret framför sig vid hjultvätten. Man tar av loket, vänder och kopplar det i tågets andra 
ände. Se till att mottagande parkeringsplats (L102, L103, L104 eller L108) är strömlös. Lägg om växlarna för 
hand och kör dit med B-ström. Gör sedan övriga omkopplingar. För närvarande är endast Dg-loket intrimmat 
för att kunna användas både som A- och B-tåg. 

Test av övervakningen av korsningsväxeln (V1): 

Man hindrar att korsningsväxeln läggs om genom att i rätt ögonblick med X6 bryta strömmen. För långa vägen 
är det vid passage av K5, för korta vägen vid passage av K15. A-tåget ska då stanna tvärt på L107 resp L106. 
Man måste vara beredd att själv bryta strömmen till A-tågen för att förhindra krock på baksidan resp 
urspårning i landskapet ifall testen lyckas eller misslyckas. 

Man återställer genom att sluta X6 och lägga växeln rätt med R4 resp vrida på A-tågens körström igen. 
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Test av övervakningen av banvaktsstugeväxeln (V3): 

Man lägger V3 i fel läge när B-tågen närmar sig aktuell signal, dvs R12 höger framför S14 resp R12 vänster 
framför S14. Tåget ska då tvärstanna vid resp signal och varningslampan vid yttre körpulpeten tändas. 

Man återställer genom att lägga växeln rätt igen (tvärtom mot nyss) och tillfälligt bryta strömmen till reläerna 
med X2 (eller X1). 

För att kunna testa halvdan omläggning behöver man krypa under banan. Stoppa först tåget på K1 resp K13. 
Vrid sedan växelmotorns hävarm för hand tills varningslampan tänds. Blecken på tungkontrollkontakten ska då 
nätt och jämt ha släppt samt växen, uppifrån sett, fortfarande “ligga rätt”. 

Test av A-baksideövervakningen (av växlarna V4, V7 och V8): 

Man lägger en i taget för hand de tre växlarna lite fel och kollar att A-tågen inte startar vid tryck på sin 
startknapp. 

Test av B-baksideövervakningen (av växlarna V7 och V8): 

Man lägger en av växlarna fel och kör B-tåget till L109, där det ska stanna. Stäng av B-innerströmmen och 
lägg växeln rätt igen. Lägg de två andra växlarna var för sig lite fel och kollar att B-tågen inte startar igen när 
B-innerströmmen slås på. 

Test av överkorsningsövervakningen: 

Starta ett A-tåg för körning lång väg manuellt. När tåget kommit förbi V7, försök då starta B-tåget manuellt. Det 
ska inte lyckas så länge A-tåget går på B-innerström. 

Fallgropar 

Gör man omkopplingar under pågående visning, eller när tågen av någon annan anledning är ute kör, kan det 
bli urspårning eller i värsta fall krock om man inte passar sig. Normalt händer inget allvarligt ty grundprincipen 
är att tågen lägger allt tillrätta framför sig, men eftersom det finns undantag så kan det gå galet ibland. Här är 
några lömska fallgropar: 

 V10 läggs om till kurvspår när ett B-tåg passerar uppför backen förbi banvaktsstugan. Håller man då på att 
flytta ett t.ex. nysmort B-tåg på baksidan så spårar det ur i V10. 

 V4 läggs om när A-tågen passerar kontakter strax framför korsningsväxeln. Håller man t.ex. då på att olja 
ett A-tåg på baksidan så spårar det ur när man kör det vidare. 

 Korsningsväxeln (V1) läggs om till rakspår av kontakt K15. Kör man ett A-tåg från startplatsen L101 till 
parkeringsplatsen före dubbelspåret L104 medan ett annat A-tåg är ute på linjen lång väg kommer det 
senare att spåra ur i korsningsväxeln. 

 Råkar man få ut två B-tåg varsin väg ut i landskapet, kan ett av dem spåra ur i växeln vid banvaktsstugan 
om man har otur. Oftast löser växelövervakningen ut vid S14 eller S12 i stället. 

 Råkar man få ut två A-tåg varsin väg ut i landskapet, torde ett av dem spåra ur i korsningsväxeln. 

Det finns alltså all anledning att vara försiktig när man kör automatiken ”för hand”. 
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Övningar i felavhjälpning 

Banans bruksanvisning innehåller instruktioner om vad man ska göra när några enklare fel inträffar. För att 
kunna träna på dessa behöver man skapa dessa felsituationer. Det finns flera sätt att göra det på.  

För att få övervakningen av banvaktsstugeväxeln att lösa ut: 

Sätt en liten pappersbit mellan kontakterna i relä 12. Sätter man den till höger, lägger växeln inte om till 
rakspår, och B-tågen ska stanna vid signalen på dubbelspåret. Sätter man den till vänster, lägger växeln inte 
om till kurvspår, och B-tågen ska stanna vid kulissen. Kör B-tågen som vanligt tills felet händer och 
varningslampan vid körplatsen tänds. Ta bort pappersbit innan den som ska lösa felet får försöka med det. 

(Man återställer genom att dra relä 12 åt det håll där pappersbiten satt, stänga av samt sätta på strömmen till 
banan och starta pendeln.) 

För att få övervakningen av korsningsväxeln att lösa ut: 

Det här felet kan normalt bara hända när man kör stora programmet. 

Sätt en liten pappersbit mellan kontakterna i relä 4. Sätter man den till höger, lägger växeln inte om till rakspår, 
och A-tågen ska stanna vid utfart till dubbelspåret. Sätter man den till vänster, lägger växeln inte om till 
kurvspår, och A-tågen ska stanna vid utfart långa vägen. Kör A-tågen som vanligt tills felet händer. Ta bort 
pappersbiten innan den som ska lösa felet får försöka med det. 

(Man återställer genom att dra relä 4 åt det håll där pappersbiten satt. Innerströmmen kan behöva vara 
påslagen för att tåget ska gå igång.)  

För att få B-tågen att köra ihop på baksidan: 

Titta efter hur växel V10 ligger, och välj ut det främre B-tåg som ska till att starta. Sätt en liten pappersbit 
mellan luftledningen och strömavtagaren. Starta B-tågen och dämpa krocken genom att stänga av 
innerströmmen i tid. Ta bort pappersbiten innan den som ska lösa felet får försöka med det. 

(Man återställer genom att trycka på det sk B-reläet, dvs relä 16, och att slå på B-innerströmmen igen.) 

För att få B-tågen att stanna framför V7: 

Sätt en liten pappersbit till höger i relä 5. Lägg för hand växel 7 och/eller 8 i för B-tågen i helt eller delvis fel 
läge. Starta B-tåget. Det stannar bums, men hinner starta det främre B-tåget först. Stanna detta ute i 
landskapet. Ta bort pappersbiten innan den som ska lösa felet får försöka med det. 

(Man återställer genom lägga växlarna rätt igen och starta B-tåget i landskapet.) 

För att få A-tågen att inte starta med A-knappen: 

Det här felet kan normalt bara hända när man kör stora programmet  

Kör B-tågen (och A-tågen) tills B-tåget efter att ha kört lång väg passerar banvaktsstugan, och stanna det där. 
Det blir då ett möte, eftersom ett A-tåg kommer ut på dubbelspåret. När det har kommit in, går det inte längre 
att starta med A-knappen, eftersom växlarna V7 och V8 ligger fel. 

(Man återställer genom att lägga V7 och V8 rätt, eller att fortsätta köra med B-tågen.) 
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Omkopplingsschema 

Tabellerna visar de möjligheter till omkoppling mellan olika trafikfall som finns. Alternativ inom parentes ger 
dålig rytm i visningen. De gula alternativen är de normala, de turkosa mer avancerade. Det gröna är det 
säkraste, då inga växlar läggs om. Reglagen i tabellen sitter från vänster till höger på banan bakifrån sett. 

3 st A-tåg 
Kort Väg& 
Lång Väg 

L103 
L102 
Omk 
X3 

V10 
Röd 

V4 
Grön 

L102 
Relä 
R16 

L101 
via 
K2 
X9  

V7+ 
V8 
X4 

Övre 
reläer+ 
växlar 
X5+X6 

L104 
Relä 
R7 

L101 
via… 
X7 

A-tåg 
lång 
väg  
X8 

Anm 
 
 
X10=grå 

 3 B KV&LV Ner På På Auto På På På+på Auto K10 På Se 1 nedan 

 2 B KV&LV Upp På På Auto På På På+på Auto K10 På Se 1 nedan 

 2 B KV Ner Av På - - På På+på Auto K10 På Se 3 nedan 

 1 B KV&LV Upp På På Till På På På+på Auto K10 På Se 1 nedan 

 1 B KV Upp Av På - - På På+på Auto K10 På Se 3 nedan 

(0 B-tåg) - - På - - - På+på Auto - På Se 4 nedan 

  

2 st A-tåg 
Kort Väg& 
Lång Väg 
med L104 

L103 
L102 
Omk 
X3 

V10 
Röd 

V4 
Grön 

L102 
Relä 
R16 

L101 
via 
K2 
X9  

V7+ 
V8 
X4 

Övre 
reläer+ 
växlar 
X5+X6 

L104 
Relä 
R7 

L101 
via… 
X7 

A-tåg 
lång 
väg  
X8 

Anm 
 
 
X10=brun 

 3 B KV&LV Ner På På Auto På På På+på Auto K10 På Se 1 nedan 

 2 B KV&LV Upp På På Auto På På På+på Auto K10 På Se 1 nedan 

 2 B KV Ner Av På - - På På+på Auto K10 På Se 3 nedan 

 1 B KV&LV Upp På På Till På På På+på Auto K10 På Se 1 nedan 

 1 B KV Upp Av På - - På På+på Auto K10 På Se 3 nedan 

(0 B-tåg) - - På - - - På+på Auto - På Se 4 nedan 

  

2 st A-tåg 
Kort Väg 

(eller som i 
förra tabellen 
med X8 = Av) 

L103 
L102 
Omk 
X3 

V10 
Röd 

V4 
Grön 

L102 
Relä 
R16 

L101 
via 
K2 
X9  

V7+ 
V8 
X4 

Övre 
reläer+ 
växlar 
X5+X6 

L104 
Relä 
R7 

L101 
via… 
X7 

A-tåg 
lång 
väg  
X8 

Anm 
 
V4 rakspår 
V1 rakspår 
V7 kurvsp. 
V8 rakspår 

 3 B KV&LV Ner På Av Auto På (Av) (Av) Auto K12 -   

 2 B KV&LV Upp På Av Auto På (Av) (Av) Auto K12 -   

 2 B KV Ner Av Av Auto - (Av) (Av) Auto K10 - Se 2 nedan 

 2 B LV - Av Av Auto På (Av) (Av) Auto K12 - V10 kurvsp. 

 1 B KV&LV Upp På Av Till På (Av) (Av) Auto K12 -   

 1 B KV Upp Av Av - - (Av) (Av) Auto K10 - Se 3 nedan 

 1 B LV - Av Av Till På (Av) (Av) Auto K12 - V10 kurvsp. 

 0 B-tåg - - Av - - - (Av) Auto - -  
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2 st A-tåg 
Kort Väg& 
Lång Väg 
med L108 

L103 
L102 
Omk 
X3 

V10 
Röd 

V4 
Grön 

L102 
Relä 
R16 

L101 
via 
K2 
X9  

V7+ 
V8 
 X4 

Övre 
reläer+ 
växlar 
X5+X6 

L104 
Relä 
R7 

L101 
via… 
X7 

A-tåg 
lång 
väg  
X8 

Anm 
 
 
X10=grå 

 3 B KV&LV Ner På På Auto På På På+på Till K10 På Se 1 nedan 

 2 B KV&LV Upp På På Auto På På På+på Till K10 På Se 1 nedan 

 2 B KV Ner Av På - - På På+på Till K10 På Se 3 nedan 

 1 B KV&LV Upp På På Till På På På+på Till K10 På Se 1 nedan 

 1 B KV Upp Av På - - På På+på Till K10 På Se 3 nedan 

(0 B-tåg) - - På - - - På+på Till - På Se 4 nedan 

  

2 st A-tåg 
Lång Väg 

L103 
L102 
Omk 
X3 

V10 
Röd 

V4 
Grön 

L102 
Relä 
R16 

L101 
via 
K2 
X9  

V7+ 
V8 
X4 

Övre 
reläer+ 
växlar 
X5+X6 

L104 
Relä 
R7 

L101 
via… 
X7 

A-tåg 
lång 
väg  
X8 

Anm 
X10=grå 
V4 kurvsp. 
V1 kurvsp. 

(3 B KV&LV) Ner På Av Auto Av På På+på - K10 På Se 1 nedan 

(2 B KV&LV) Upp På Av Auto Av På På+på - K10 På Se 1 nedan 

 2 B KV Ner Av Av - - På På+på - K10 På Se 3 nedan 

(1 B KV&LV) Upp På Av Till Av På På+på - K10 På Se 1 nedan 

 1 B KV Upp Av Av - - På På+på - K10 På Se 3 nedan 

(0 B-tåg) - - Av - - - (Av) - - På Se 4 nedan 

  

1 st A-tåg 
Kort Väg& 
Lång Väg  

L103 
L102 
Omk 
X3 

V10 
Röd 

V4 
Grön 

L102 
Relä 
R16 

L101 
via 
K2 
X9  

V7+ 
V8 
X4 

Övre 
reläer+ 
växlar 
X5+X6 

L104 
Relä 
R7 

L101 
via… 
X7 

A-tåg 
lång 
väg  
X8 

Anm 
 
 
X10=brun 

 3 B KV&LV Ner På På Auto På På På+på Till K10 På Se 1 nedan 

 2 B KV&LV Upp På På Auto På På På+på Till K10 På Se 1 nedan 

 2 B KV Ner Av På - - På På+på Till K10 På Se 3 nedan 

 1 B KV&LV Upp På På Till På På På+på Till K10 På Se 1 nedan 

 1 B KV Upp Av På - - På På+på Till K10 På Se 3 nedan 

(0 B-tåg) - - På - - - På+på Till - På Se 4 nedan 
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1 st A-tåg 
Kort Väg 
(eller som i 
förra tabellen 
med X8 = Av) 

L103 
L102 
Omk 
X3 

V10 
Röd 

V4 
Grön 

L102 
Relä 
R16 

L101 
via 
K2 
X9  

V7+ 
V8 
X4 

Övre 
reläer+ 
växlar 
X5+X6 

L104 
Relä 
R7 

L101 
via… 
X7 

A-tåg 
lång 
väg  
X8 

Anm 
 
V4 rakspår 
V1 rakspår 
V7 kurvsp. 
V8 rakspår 

 3 B KV&LV Ner På Av Auto På (Av) (Av) Till K12 -   

 2 B KV&LV Upp På Av Auto På (Av) (Av) Till K12 -   

 2 B KV Ner Av Av Auto - (Av) (Av) Till K10 - Se 2 nedan 

 2 B LV - Av Av Auto På (Av) (Av) Till K12 - V10 kurvsp. 

 1 B KV&LV Upp På Av Till På (Av) (Av) Till K12 -   

 1 B KV Upp Av Av - - (Av) (Av) Till K10 - Se 3 nedan 

 1 B LV - Av Av Till På (Av) (Av) Till K12 - V10 kurvsp. 

 0 B-tåg  - - Av - - - (Av) Till - -  

  

1 st A-tåg 
Lång Väg 

L103 
L102 
Omk 
X3 

V10 
Röd 

V4 
Grön 

L102 
Relä 
R16 

L101 
via 
K2 
X9  

V7+ 
V8 
X4 

Övre 
reläer+ 
växlar 
X5+X6 

L104 
Relä 
R7 

L101 
via… 
X7 

A-tåg 
lång 
väg  
X8 

Anm 
X10=brun 
V4 kurvsp. 
V1 kurvsp. 

(3 B KV&LV) Ner På Av Auto Av På På+på - K10 På Se 1 nedan 

(2 B KV&LV) Upp På Av Auto Av På På+på - K10 På Se 1 nedan 

 2 B KV Ner Av Av - - På På+på - K10 På Se 3 nedan 

(1 B KV&LV) Upp På Av Till Av På På+på - K10 På Se 1 nedan 

 1 B KV Upp Av Av - - På På+på - K10 På Se 3 nedan 

(0 B-tåg) - - Av - - - (Av) - - På Se 4 nedan 

  

0 st A-tåg L103 
L102 
Omk 
X3 

V10 
Röd 

V4 
Grön 

L102 
Relä 
R16 

L101 
via 
K2 
X9  

V7+ 
V8 
X4 

Övre 
reläer+ 
växlar 
X5+X6 

L104 
Relä 
R7 

L101 
via… 
X7 

A-tåg 
lång 
väg  
X8 

Anm 
 
V4 rakspår 
V7 kurvsp. 
V8 rakspår. 

(3 B KV&LV) Ner På - Auto - (Av) (Av) - - -   

(2 B KV&LV) Upp På - Auto - (Av) (Av) - - -   

 2 B KV Ner Av - Auto - (Av) (Av) - - - Se 2 nedan 

(2 B LV) - Av - Auto - (Av) (Av) - - - V10 kurvsp. 

(1 B KV&LV) Upp På - Till - (Av) (Av) - - -   

 1 B KV Upp Av - - - (Av) (Av) - - - Se 3 nedan 

(1 B LV) - Av - Till - (Av) (Av) - - - V10 kurvsp. 
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Anmärkningar 

1. För att tågen inte ska komma i “otakt” ska man innan man startar se till att V4 ligger för kurvspår och V10 
ligger för rakspår. Gör man tvärt om dröjer det en bra stund innan första tåget visar sig. 

2. L103 används som parkeringsplats i stället för L102. V10 ska läggas för rakspår. Se de avancerade 
exemplen. 

3. V10 ska läggas för rakspår.  

4. V7 ska läggas för rakspår och V8 för kurvspår, för det sker inte automatiskt. A-tågen startas manuellt. 
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Omkopplarnas placering och utseende 
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Reläet låses med t.ex. med en pappbit. 

 
 

Reläet låses med en befintlig bygel. 
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Logisk funktion 

Översikter 

Banans sektioner 

F AEDC

G

H K

L

B

L
1

0
1

L106

L
1
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4

L
1

0
5

L
1
0
8

L107

L10
2

L10
3

L
1

0
9

B
ro

m
s

Broms

Broms

A
-in

re

B
-in

re A

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L101 (PKS3) 1 
L102 (PKS6)  
L103 (PKS6)  
L104 (PKS3) 
L105 (PKS6) 
L106 (PKS2) 
L107 (PKS2) 
L108 (PKS3) 
L109 (PKS6) 

  

L### = från reläer, växellägesbrytare eller tryckknappar påverkbar sektion av luftledningen. 
Man skiljer mellan inre och yttre körström, beroende på om tåget styrs från den inre eller yttre pulpeten. 
De yttre sektionerna går att koppla om mellan A-tågens och B-tågens rattar. 
Sektion K och L är hopkopplade både i spår och luftledning på plinten bakom körreglagen. 

                                                           
1 Se: PKS 6 sid 37, PKS 5 sid 34, PKS 4 sid 31, PKS 3 sid 29, PKS 2 sid 27 och PKS 1 sid 25 
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Banans signaler, växlar och kontaktgivare 
 

L
1

0
1

L106

L
1
0
4

L
1

0
5

L
1
0
8

L107

L10
2

L10
3

L
1

0
9

K
6

K5

K4 K2

K17
K3

K1

K12
K9

K11

K10

K8 K14

K15

K7

K16

K13

S14

S16

S15

S11

S12

V5

V6

V8

V7

V10

V4

V3

V1

V2

K7

#2

Pendel

S13

 

 

 

K1 (PKS4) 2 
K2 (PKS5) 
 och (PKS4) 
 och (PKS3) 
K3 (PKS2) 
K4 (PKS2) 
K5 (PKS2) 
K6 
K7 (PKS6) 
K8 (PKS3) 
K9 
K10 (PKS3) 
K11 (PKS4) 
 och (PKS5) 
K12 (PKS4) 
 och (PKS5) 
K13 (PKS5) 
K14 
K15 (PKS3) 
K16 (PKS2) 
K17 (PKS4) 
 
S11 (PKS2) 
S12 (PKS5) 
S13 (PKS5) 
S14 (PKS5) 
S15 (PKS2) 
S16 (PKS5) 
 
V1 (PKS2) 
V2 
V3 (PKS4) 
V4 (PKS2) 
V5 
V6 
V7 (PKS3) 
V8 (PKS3) 
V10 (PKS4) 
 

Pendel (PKS1) 
 

  

S## = signaler 
V## = växlar, egentligen växelmotorer eftersom motorerna kan dra mer än en växel. 
K## = kontaktgivare, dvs avbrott i ena rälen så att tåget sluter en strömkrets till ett relä.  
 
En del kontaktgivande skenor är parallellkopplade med eller ersatta av en hjälpanordning i luftledningen. 
En kort luftledningssektion får sin körström via en reläspole så att reläet drar när när tåget passerar. Detta 
gäller K2, K5, K7, K10, K11, K12 och K15.  

 

                                                           
2 Se: PKS 6 sid 37, PKS 5 sid 34, PKS 4 sid 31, PKS 3 sid 29, PKS 2 sid 27 och PKS 1 sid 25 
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Banans styrreglage 
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Omkopplare 

X1 (PKS1) 3 
X2 (PKS1) 
X3 (PKS6) 
X4 (PKS3) 
X5+X6 (PKS3) 
X7 (PKS3) 
X8 (PKS2) 
X9 (PKS3) 
X10 (PKS3) 
Röd (PKS4) 
Grön (PKS2) 
 
Knappar 
T1 (PKS4) 
T2 (PKS6) 
T3 (PKS3) 
A-start (PKS3) 
B-start (PKS6) 
<= (PKS4) 
=> (PKS4) 
Återställn (PKS4) 
 

 
Rattar och spakar 
A-tåg, yttre (PKS1) 
B-tåg, yttre (PKS1) 
A-tåg, inre (PKS1) 
B-tåg, inre (PKS1) 
 
Lampor 
Lampa 1 (PKS6) 
Lampa 2 (PKS4) 
 

 

 

                                                           
3 Se: PKS 6 sid 37, PKS 5 sid 34, PKS 4 sid 31, PKS 3 sid 29, PKS 2 sid 27 och PKS 1 sid 25 

../Diagrams/PKS1.htm
../Diagrams/PKS1.htm
../Diagrams/PKS6.htm
../Diagrams/PKS3.htm
../Diagrams/PKS3.htm
../Diagrams/PKS3.htm
../Diagrams/PKS2.htm
../Diagrams/PKS3.htm
../Diagrams/PKS3.htm
../Diagrams/PKS4.htm
../Diagrams/PKS2.htm
../Diagrams/PKS4.htm
../Diagrams/PKS6.htm
file:///E:/My%20Documents/Diagrams/PKS3.htm
../Diagrams/PKS3.htm
../Diagrams/PKS6.htm
../Diagrams/PKS4.htm
../Diagrams/PKS4.htm
../Diagrams/PKS4.htm
../Diagrams/PKS1.htm
../Diagrams/PKS1.htm
../Diagrams/PKS1.htm
../Diagrams/PKS1.htm
../Diagrams/PKS6.htm
../Diagrams/PKS4.htm


 

2019-05-26 
-20- 

Reläernas namn och funktioner 

R  S11 G
G  S16 R R  S14 G R  S12 G1     G2

G  S15 R

L102

L103

LV  V1 KV A  V7&8 B KV  V4 LV L104 L101

V4 LV

KV  V10  LV

L101

LV  V3  KV

+ pump

R3 R4 R5 R6

R11 R12

R8R7

R15A

R9 R10R13 R14 R15 R16

R3A R6AR2

L108

R21

L105

 
 
Funktionella beskrivningar:4 
R2 PKS3 
R3 PKS2 
R4 PKS2 
R5 PKS3 
R6 PKS2 
R7 PKS3 
R8 PKS3 
R9 PKS5 

R11 PKS4 
R12 PKS4 
R13 PKS2 
R14 PKS5 
R15 PKS5 
R15A PKS4 
R16 PKS6 
R20 PKS4 
R21 PKS1 

 

  

                                                           
4 Se: PKS 6 sid 37, PKS 5 sid 34, PKS 4 sid 31, PKS 3 sid 29, PKS 2 sid 27 och PKS 1 sid 25 
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Logikbeskrivningar 

PKS1: Svagströmsmatningar 
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Anläggningen drar omkring 2000 W, men huvuddelen av dessa går åt till belysningen. Omkring 100 W behövs 
för att köra tågen. Växelmotorerna matades tidigare av ett 6V bilbatteri, men då själva laddaren räckte togs 
batteriet bort. Tågen, signalerna och reläerna får sin ström från en stor transformator via en resväska med 
likriktare och säkringar och vidare via ett antal kopplingsplintar, reostater och omkopplare som sitter i närheten 
av körpulpeten och på baksidan. Signalblinket ordnas med en pendel. 
 
Sektionsomkopplarna sitter under en grön kartonghuv. Uppåt kopplar sektionen till A-ratten, nedåt till B-ratten 
och i mittläget är den avstängd. Var sektionsgränserna går, framgår av avsnittet Banans sektioner. 
Signalomkopplarna sitter under den andra gröna huven, och signalbilderna är tydligt märkta. Vilken signal som 
är vilken, framgår av Banans signaler, växlar och kontaktgivare 

 
På brädan innanför körreglagen sitter en omfattande kopplingsplint som fördelar strömmen till signaler och 
spårsektioner.

../OverView/Sections.htm
../OverView/Signals.htm
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Transformatorn och väskan står under anläggningen på en gammal tevagn som går att dra fram då man 
behöver kolla säkringarna. Inuti ser väskan ut så här: 
 

A inre

B inre

Reläer B yttre

A yttre

Signaler

Från trafo
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r
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15V ~ in
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lampor

A bakom

B bakom

Reläer

B land-

skap

A land-

skap

 
 
Likriktarna har ingen märkning. 
 
Säkringarna är tydligt märkta och styrkan står intill. Det brukar vara knepigt att skruva fast hatten så att det blir 
kontakt igen efter säkringsbyten. Vid sidan av säkringarna sitter små mässingsstift som är kopplade före resp 
efter varje säkring och är till för att man ska kunna mäta om den är hel utan att skruva ur den. Skruvar man ur 
den, kan man i stället bekvämt mäta strömförbrukningen.  
 
Alla säkringar sitter i väskan utom växelmotorsäkringen som finns nedanför pendeln. 
 
Normalförbrukningen är för: 

 Signallampor 25-30 mA. 

 Reläspolar 250 mA. 

 Tågen från 300 mA (Hg-loket) till 600 mA (F-loket). 

 Pendeln 850 mA 

 Växelmotorer 0.5 - 1 A (utom Vm 10 som drar 2 A). 
Totalförbrukningen (förutom växelmotorerna) är uppmätt till som mest 3,3 A (rms) 
 
Konsekvenserna när säkringar går sönder är i regel inte så förödande, med ett undantag. Tågen bara stannar 
eller signalerna slocknar. Undantaget är reläsäkringarna, för blir någon av dem trasig kan man fortsätta att 
köra tills det blir krock eller urspårning i en växel. 
 
Signalaggregatet ska stå på halv spänning, för att signallamporna ska hålla längre. 
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Från väskan går fyra kablar som försörjer banan med ström: 
 

vit vit
vitröd röd

rödgrön

grön grönblå

blå blå

B- B+ A+ A-

B B A A

Matning 
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Matning 

pendel

Matning 

landskap

Matning baksida

Matning 

signaler, grov 

nolledning

Matning 

blinkande 

signallampor

Signalnolla, 

mätpunkt

10V från grön 

likriktare i 

väskan

Tre stickproppar med ström från väskan

Grön propp Gul propp Brun propp
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Funktion  

 
Nätströmmen omvandlas först till svagström och fördelas sedan till de olika ändamålen, likriktas och avsäkras. 
Man kan köra högst fyra tåg samtidigt, med var sin ratt (vridmotstånd). De för landskapet har förbikopplings-
knapp, så att man kan ge strömpulser till tåg som är trögstartade. Vridmotstånden står normalt på ca 7 Ohm. 
 
Ovanför/bredvid vridmotstånden sitter kombinerade polvändare/brytare, så att det går att stänga av eller 
backa. Av de inre sektionerna tillåter endast B-tågens backning. Man ska stänga av reläerna med X2 när man 
backar, för annars kan säkringarna gå sönder. Man ska inte heller köra över en gräns till en framåt-kopplad 
sektion, för då går det också säkringar. 
 
Strömmen till de yttre B-tågen kan brytas av ett relä som drar vid fel på växeln vid banvaktsstugan och då 
också tänder en lampa vid rattarna, se B-tågens växlar (PKS4). 
 
Matningen till B-tågens startkontakter kan brytas av relä R21. Det sker när det går ström i B-innertågens 
luftledning. Detta är främst ett skydd mot krock då A-tågen går på B-ström när de ska ut på sin långa väg, men 
innebär också att man inte kan köra två B-tåg samtidigt på baksidan. 
 
Strömmen till banans yttre sektioner matas via omkopplare så att varje sektion kan kopplas antingen till A- 
eller B-ratten eller stängas av. Alla sektioners alla spår knyts ihop med några Y-kopplade dioder, så att 
spårledningens reläströmmar kan fungera trots att A-strömmen inte får ha kontakt med B-strömmen. 
 
När man kör framåt är kontaktledningen pluspol och spåret minuspol. Reläspänningen har sin minuspol i 
spåret och pluspol som jord bakom reläspolarna. 
 
När man bryter reläströmmen med X2 (på reläpanelen) tänds en varningslampa. Det sitter en ampèremeter i 
reläkretsen (bredvid pendeln). 
 
Signalerna får sin ström via ett Fleischmann-köraggregat och blinkningarna sköts av ett relä som fördröjs av 
en stor pendel. Indikatorlampan på aggregatet är trasig och lyser inte (ibland). 
 
Pendeln drivs med växelström. Man kan höra att den surrar svagt. Dragkraften kan påverkas med en stort runt 
vridmotstånd som sitter till vänster om pendeln. 
 
Växelmotorer får sin ström från en bilbatteriladdare som är kortslutningssäker, men skyddas ändå av en 
säkring som sitter nedanför pendeln. 

PKS4.htm#DIAGRAM4
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Principschema 
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PKS 6

Start B-tåg B-tåg signaler

PKS 5

B-tåg växlar

PKS 4

Start A-tåg

PKS 3

Korsn-växeln

PKS 2

Strömmatning

PKS 1

 
Ikonerna ovan är klickbara, och leder till resp schema.5 Denna länk ger en beskrivning av symbolerna. 
 

                                                           
5 Se: PKS 6 sid 37, PKS 5 sid 34, PKS 4 sid 31, PKS 3 sid 29, PKS 2 sid 27 och PKS 1 sid 25 
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PKS4.htm#DIAGRAM4
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PKS2.htm#DIAGRAM2
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PKS2: Kring korsningsväxeln 

Funktion 

Trafiken styrs på så sätt att K4 och K3 via relä R6 och R6A lägger växel V4 för körning “andra” hållet. Detta 
kan hindras med en grön brytare vid växeln. Inverkan av K4 kan hindras av brytare X8 bredvid B-tågens 
startknapp. K5 och K15 lägger via relä R4 växel V1 i rätt läge.  
 
K5 och K3 ställer via relä R3 signal S15 till grönt resp rött. Signalbilden bestäms av en vridomkopplare bredvid 
de yttre körreglagen. Både omkopplare och relä behöver stå på grönt för att signalen ska visa grönt. 

 
Vid växelmotor V1 finns en brytare som leder ström till luftledningssektion L106 eller L107, beroende på hur 
växeln ligger. På så sätt åstadkommer man att A-tågen stoppas vid växelfel. Matningsströmmen till dessa 
sektioner kommer från luftledningen i sektion F.  
 
Ytterligare ett signalrelä (R13) finns för automatisering av S11. Den är kvar sedan möjligheter under 1970-talet 
att köra sträckan åt fel håll med B-tåg och används inte längre. 
 
Ström till spolar och växlar i den övre raden av reläer kan brytas med brytarna X5 och X6. 
 

V1

V4

K3
K4

K16

S15

S11

K5
L106

L107

Grön

X8

K15
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Principschema 
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Ikonerna ovan är klickbara, och leder till resp schema.6 Denna länk ger en beskrivning av symbolerna. 
 
Schemat visar bl.a. att: 
 

 Reläspolarna har en plusjord som beroende på att reläminusström matas ut till spåren i alla sektioner 
sluter en krets när kontaktgivarna passeras. 

 Signal- och växelreläer har två spolar vardera. 

 Växelmotorernas drivström går till två reläer som vid behov polvänder växelmatningen och lägger om 
växlarna när kontaktgivarna aktiveras. 

 Signalmatningen går till dubbelpoliga strömställare så att man kan välja signalbild (R=rött, GB=blinkande 
grönt eller G=grönt.) 

 Signalströmmen passerar därefter mekaniskt låsande reläer som väljer grönt eller rött läge beroende på 
impulserna från kontaktgivarna. 

 Signalreläerna har studsskydd, dvs reläkretsen bryts när signalreläet är omlagt. 

 K3 har av någon anledning ett slavrelä. 

 K5 är kopplad till ett relä som drivs av ett motstånd i strömmen till lokets motor. När loket passerar ett 
segment i luftledningen ges impuls. 

 

                                                           
6 Se: PKS 6 sid 37, PKS 5 sid 34, PKS 4 sid 31, PKS 3 sid 29, PKS 2 sid 27 och PKS 1 sid 25 

PKS6.htm#DIAGRAM6
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PKS4.htm#DIAGRAM4
PKS1.htm#DIAGRAM1
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PKS3: Start av A-tåg. 

Funktion 

A-tågen startas vanligen genom att antingen K10 eller K12 via relä R8 strömsätter L101 samt genom att K2 
via relä R11 också strömsätter L101. Skulle detta inte fungera, t.ex. för att B-tågen inte går, kan man trycka på 
den manuella A-startknappen i stället. (Valet mellan K10 och K12 görs med X7 på reläpanelen. K2-starten kan 
hindras med brytare X9 vid relä R11.) 
 
Emellertid startar inte A-tågen om deras säkring har gått, eller om någon av växlarna V7 och V8 ligger fel när 
A-tåget ska ta sin långa väg. Detta övervakas av flera små “tungkontrollkontakter”. Växlarna måste således bli 
omlagda i förväg av B-tågen. Därför lägger K10 via relä R5 först om växlarna V7 och V8 i A-tågsläge. De 
läggs sedan tillbaka av K7 via relä R5. Rörelser av V7 och V8 kan hindras med brytare X4 vid relä R5.  
 
När ett A-tåg startat och når K15 ges ström till L104 via relä R7. Om det i stället passerar K8 ges ström till 
L108 via relä R2. Används inte L108, kan sträckan förbikopplas med brytare X10. Man kan tvångsstarta tåget 
på L108 med tryckknapp T3. 
 
Som framgår av PKS 1 och PKS 6 ser relä R21 till att B-tågen inte kan startas medan ett A-tåg passerar på B-
innerström ut mot sin långa väg. 
 
Ström till spolar och växlar i den övre raden av reläer kan brytas med brytarna X5 och X6. 
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Principschema 
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Ikonerna ovan är klickbara, och leder till resp schema.7 Denna länk ger en beskrivning av symbolerna. 
 
Schemat visar bl.a. att: 
 

 Reläspolarna har en plusjord som beroende på att reläminusström matas ut till spåren i alla sektioner 
sluter en krets när kontaktgivarna passeras. 

 K15 och K10 är kopplade till varsitt relä som drivs av ett motstånd i strömmen till lokets motor. När loket 
passerar ett segment i luftledningen ges impuls. 

 Växelmotorernas drivström går till reläer som vid behov polvänder växelmatningen och lägger om växlarna 
när kontaktgivarna aktiveras. 

 Automatstarten av L101 påverkas av inställningen av strömställarna X7 och X9 beroende på vilket 
program som körs. 

 Det finns ingen kontakt som kortsluter L104, så vid behov får man mekaniskt tvinga R7 i tilläge. 

 Strömställare X4, X5 och X6 ska vara på, för att V7 och V8 ska fungera. 

 Ledningarna till R5 har dioder, sannolikt som skydd mot bakledning när X5 är bruten. 
 

                                                           
7 Se: PKS 6 sid 37, PKS 5 sid 34, PKS 4 sid 31, PKS 3 sid 29, PKS 2 sid 27 och PKS 1 sid 25 
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PKS4: B-tågens växlar. 

Funktion 

Trafiken styrs på så sätt att K11 och K12 via relä R12 lägger växelparet V3 rätt framför sig, samt K17 och K2 
via relä R11 lägger om växel V10 bakom sig så att nästa varv blir annorlunda. V10 kan stängas av med en röd 
brytare bredvid växeln. 
 
Det fanns en pump som ”hängde på” växelmotorerna V10 och V3 och påverkades av K2 och K12, och kunde 
stängas av separat med en brytare bakom burken samt köras manuellt med tryckknapp T1 på reläpanelen. 
 
Emellertid litar man av erfarenhet inte på V3, så dess läge övervakas av hemgjorda kontrollkontakter. När 
växeln ligger helt eller delvis fel kopplar de “enkla” kontaktblecken vidare kontaktgivarna K1 och K13 till relä 
R20 som bryter B-körströmmen och tänder en varningslampa vid körreglagen, Blecken sluter alltså inte när 
växeln ligger helt rätt. Det dubbla kontaktblecken kopplar vidare K11 och K12 till reläerna R15 och R9, så att 
de slår om signalerna till grönt först när växeln ligger helt rätt. K1 och K13 ställer sedan signalerna till rött. 
 
Det händer ibland att denna övervakning inte verkar fungera. Då kan man ha fått ut två B-tåg samtidigt på var 
sitt spår i landskapet, och dom förstör för varandra. Avstängda reläer kan också vara anledningen. 
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Ikonerna ovan är klickbara, och leder till resp schema.8 Denna länk ger en beskrivning av symbolerna. 
 
Schemat visar bl.a. att: 
 

 Reläspolarna har en plusjord som beroende på att reläminusström matas ut till spåren i alla sektioner 
sluter en krets när kontaktgivarna passeras. 

 K11 och K12 är kopplade till varsitt relä som drivs av ett motstånd i strömmen till lokets motor. När loket 
passerar ett segment i luftledningen ges impuls. 

 Växelmotorernas drivström går till reläer som vid behov polvänder växelmatningen och lägger om växlarna 
när kontaktgivarna aktiveras. 

 Observera det blir kortslutning om man samtidigt för både R11 och R12 åt höger eller åt vänster. 

 R11 är mekaniskt delad i två halvor efter studsproblem. Det blir också kortslutning om båda halvorna dras 
samtidigt. 

 V10 kan brytas med en röd strömbrytare vid växeln. 

                                                           
8 Se: PKS 6 sid 37, PKS 5 sid 34, PKS 4 sid 31, PKS 3 sid 29, PKS 2 sid 27 och PKS 1 sid 25 
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 Kontrollkontakterna vid V3 är inte riktigt korrekt ritade. Mittenkontakten bryter i båda ändlägena, vilket gör 
att den behöver trimmas in ordentligt. När växeln är delvis omlagd ska både K1 och K13 kopplas vidare till 
R20. Dioderna är då till för att hindra sammankoppling av K1 och K13. 

 Övervakningsreläet R20, som sitter vid styrpulpeten och har en lampa, är självlåsande. Man måste 
antingen bryta reläströmmen med X2 eller Återställningsbrytaren sedan V3 lagts rätt med knappen ”=>” 
eller ”<=” som sitter på körpanelen. Övervakningen funkar inte om reläströmmen är avstängd. 

 K1 har ett förstärkningsrelä (R15A). 
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PKS5: B-tågens signaler. 

Funktion 

Signalerna styrs på så sätt att K11 via relä R15 ställer S14 till grönt samt K12 via relä R9 ställer S12 och via 
relä R14 ställer S16 till grönt, men i alla fallen först när växelparet V3 ligger rätt. Kör man förbi signal S12 eller 
S14 när V3 ligger fel bryts B-körströmmen och en lampa tänds till höger om körreglagen, se PKS4 och PKS1.  
 
K13, K1 och K2 ställer sin signal till rött igen via samma reläer. 
 
Reläet R9 till S12 är lite märkligt konstruerat med sina tre spolar. Hela konstruktionen var i bruk under 1960-
talet, då anläggningen stod bredvid en Märklinbana, och man kunde köra dess luftledningsdrivna tåg med 
växelström på en slinga som anslöt före K12 och gick rakt fram genom växlarna vid S12 och sedan tillbaka till 
den banan. Den extra spolen gör att signalbilden visar två fasta gröna sken i stället för ett. 
 
Signalbilderna kan styras med omkopplare till vänster om de yttre körreglagen. Både omkopplare och relä 
behöver stå på grönt för att signalen ska visa grönt. 
 

K2

K13

K1

S12

S14

S16

S13

V3

K11

K12
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Principschema 
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R
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Ikonerna ovan är klickbara, och leder till resp schema.9 Denna länk ger en beskrivning av symbolerna. 
 

                                                           
9 Se: PKS 6 sid 37, PKS 5 sid 34, PKS 4 sid 31, PKS 3 sid 29, PKS 2 sid 27 och PKS 1 sid 25 
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Schemat visar bl.a. att: 
 

 Signalreläerna är mekaniskt låsande, så att de ligger kvar i draget läge även sedan kontaktimpulsen 
upphört. (Därav säkerhetsnålskontaktsymbolerna.) 

 Signalmatningen går till dubbel- eller trippelpoliga strömställare så att man kan välja signalbild (R=rött, 
GB=blinkande grönt, G=grönt, GGB=en fast och en blinkande grön, GGVB=två fasta gröna och en 
blinkande vit osv.) 

 Kopplingarna är gjorda så att både omkopplare och relä ska ange att signalen ska visa grönt, för att den 
verkligen ska göra det. 

 Reläspolarna har en plusjord som beroende på att reläminusström matas ut till spåren i alla sektioner 
sluter en krets när kontaktgivarna passeras. 

 K2 är kopplad till ett relä som drivs av ett motstånd i strömmen till lokets motor. När loket passerar ett 
segment i luftledningen ges impuls. 
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PKS6: Start av B-tåg. 

Funktion 

Trafiken fungerar så att tryck på B-startknappen (eller på T2) strömsätter L105. Men, om det redan finns något 
tåg som drar B-innerström (t.ex. ett A-tåg vid överkorsning) bryter dock R21 matningen till L105.  
 
När B-tåget startar lägger K7 via relä R5 om både V7 och V8. Misslyckas det stannar B-tåget på L109 tack 
vare att de växlarna har tungkontrollkontakter, som sitter på växelmotorns hävarm. Vid relä R5 finns en brytare 
X4 som kan hindra V7 och V8 från att lägga om. Den används för att dessa motorer inte ska rycka till, när de 
inte används. Se PKS 3. 
  
K7 för också ström via R16 till L102 eller L103 (beroende på hur V10 ligger) för att starta det framförvarande 
B-tåget. När R16 drar tänds också en lampa så att den som kör kan släppa startknappen. 
 
K7 är dubblerad, så att tåg som fastnat på L103 kan få en extra strömknuff, om det inte skulle starta och bli 
påkört. 
 
L103 kan förbikopplas med X3 om man skulle köra med färre än tre B-tåg. 
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Principschema 
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Ikonerna ovan är klickbara, och leder till resp schema.10 Denna länk ger en beskrivning av symbolerna. 
 
Schemat visar bl.a. att: 
 

 Reläspolarna har en plusjord som beroende på att reläminusström matas ut till spåren i alla sektioner 
sluter en krets när kontaktgivarna passeras. 

 K7 är kopplad till ett relä som drivs av ett motstånd i strömmen till lokets motor. När loket passerar ett 
segment i luftledningen ges impuls. 

 Det finns ingen kontakt som kortsluter L102, så vid behov får man mekaniskt tvinga R16 i tilläge. 
 

                                                           
10 Se: PKS 6 sid 37, PKS 5 sid 34, PKS 4 sid 31, PKS 3 sid 29, PKS 2 sid 27 och PKS 1 sid 25 
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Regelbundet underhåll 

Underhåll på lok 

Allmänt 
Loken behöver smörjas regelbundet för att klara de dagliga visningarna utan att slitas för mycket. Framför allt är det 

kugghjul och snäckväxlar som behöver smörjning. Uno använder högtrycksolja ”Omega 680”. 

 

Det finns motstånd inbyggda i loken för att dels se till att de håller rätt hastighet, och dels att de drar tillräckligt mycket 

ström för att orka dra reläerna som ser till att växlarna läggs rätt, styr signalerna utmed banan och startar andra lok. 

 

Hur man ska köra tågen för att kunna göra service på loken framgår av ”Service av ett B-tåg” resp ”Service av ett A-

tåg” i avsnittet Avancerade exempel på sidan 4. 

 

Nedan följer en genomgång av hur respektive lok ska skötas. 

 

Ra-loket 

 

Avkoppling 

Koppla loss från vagnarna, krokarna lyfts med en tunn plåtremsa tills lokets krok går över den horisontella tråden i 

vagnskopplet, se Figur 1.  

 

 

Figur 1 
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Isärtagning 

Lyft av kåpan genom att skjuta ”krok-änden” av underredet inåt. 

Smörjning 

Loket behöver inte tas isär för smörjning.  

Smörj kardaner och kugghjul, se Figur 2 och Figur 3. 

 

 

Figur 2 

 

Figur 3 

Motstånd 

Shunt : Fast motstånd mellan luftledning och jord. (se Figur 4) 

Hastighetsreglering: Luftledning-motor-skjutmotstånd-jord. (se Figur 4) 
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Figur 4 

F-loket 

 

Isärtagning  

Lyft kåpan rakt upp  

Smörjning  

Kugghjul underifrån, kardanknutar o ändlägen kardanaxel (behöver inte tas isär utom för smörjning 

av snäckskruv och –drev). Smörjhål till snäckan inifrån i hål (behövs inte så ofta) 

Se Figur 5 
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Figur 5 

Motstånd 

Shunt Fast motstånd mellan luftledning och jord (se Figur 6) 

 

Figur 6 

Hastighetsreglering: Skjutmotstånd mellan motor och jord. (se Figur 7) 

 

Figur 7 
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Hg-loket 

 

Isärtagning 

Lyft kåpan rakt upp 

Smörjning 

Smörj inifrån. Smörj snäckväxlarna i slitsarna (se Figur 8) samt alla kugghjul och lager underifrån. 

 

Figur 8 

Motstånd 

Shunt. Motstånd mellan luftledning och jord (se Figur 9) 
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Figur 9 

Hastighetsreglering:.Inget motstånd! 

 

OBS! Kontrollera att kåpan kommer rätt vid ihopmonteringen! 

Dg-loket 

 

Isärtagning 

Lyft kåpan rakt upp 

Smörjning 

Smörj snäckskruven inifrån (se Figur 10), smörj kugghjulet och ha olja i tre hål underifrån( se Figur 11). Smörj 

koppelstängerna vid enstaka tillfällen 

 

Motstånd 

Shunt. Två motstånd luftledning-jord.(se Figur 10) 
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Figur 10 

 

Hastighetsreglering: Två motstånd motor-jord.(se Figur 10) 

 

Figur 11 
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D-loket och Da-loket (behandlas lika) 

D-loket 

 

Da-loket 

 

Isärtagning 

Lyft kåpan rakt upp 

Smörjning 

Behöver inte tas isär för smörjning. 

Smörj kugghjul och kardan underifrån och ändar på kardanaxel (se Figur 12). 
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Figur 12 

Motstånd 

Shunt. Ingen shunt 

Hastighetsreglering:Luftledning- 2 motstånd i parallell -  motor - skjutmotstånd - jord(se Figur 13). 

 

Figur 13 
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Körning med tvättåg 

Allmänt 
Det dammar och banans spår blir fort smutsiga. Dammet, som kletar fast som ett tunt lager med klumpar på spår och hjul, 

orsakar både att tågen slirar och att de spårar ur. Det är lämpligt att tvätta alla spår när A-rälsen utanför 

Hagalundstunnelmynningen är svart, ungefär var 14:e dag. 

 

Vi använder ett avfettningsmedel från OKQ8 (Superavfettning) för att tvätta spåren. Det består av 90% Lacknafta, 4% 

Propanol och 4% Alkylalkoholetoxilat (som är ett vattenlösligt tvättmedel). Det appliceras på spåren med en tvättsläde 

som Uno har byggt och som dras av ett modernt Rc-lok. Efter att medlet torkat är spåren hala av tvättmedlet som man 

tvättar bort med vatten på samma sätt. Lite halka blir dock kvar. Se därför till att loken har någorlunda god fart innan 

tvättningen börjar. 

 

 
 

Tillvägagångssätt 
Arbetet tar ca två timmar. Rc-lok, tvättsläde, tvättvätska, vatten och bomullsväv behövs.  

 

Man applicerar en dubbelvikt bit inte alltför strävt tyg (lakansväv är bra) från undersidan på släden och spänner fast den 

med klämmorna, dränker in den med tvättvätska och spänner sedan fast den en gång till (för vätskan gör att den töjs). Så 

här bör den se ut efter avslutad tvättning av en spårslinga. 

 

 
 

Det brukar behövas ca 3 varv för att få spåren rena. Man får i regel byta och blöta tyget efter varje varv då det snabbt blir 

mycket smutsigt av OKQ8-vätskans verkan. 

 

Det tar ca 10 minuter för spåren att torka, och man måste vänta så länge innan man kan vattentvätta spåren för annars 

fortsätter det att vara halt. (Man kan tvätta en annan slinga under tiden.) 

Det brukar behövas dubbelt så många varv till vattentvätten som till avfettningen, men man behöver inte byta tyg då. Det 

räcker att dränka in tyget med mera vatten. 
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Tvätt av A-tågens korta väg  
 

 
 

För att tvätta A-tågens korta väg parkerar man de tre A-tågen på den långa slingan. Ett tåg kan stå på stickspåret, ett på 

utfarten och ett framför signalen före korsningsväxeln med papper på strömavtagaren. Man kör undan de ordinarie tågen 

för att inte tvättvätska ska bli hamna på hjulen och göra de rengjorda spåren hala igen. Det behövs så lite… 

 

Sedan kan man köra tvättåget den korta vägen varv efter varv. Rc-loket ska ha sin A-ände åt höger. Det gröna blecket ska 

vara i läget ”av” och V4 ligga för rakspår. Man behöver trycka på relä R8 och sedan relä R7 för att få tåget att inte stanna 

på baksidans stoppsträckor. 

 

För att efter tvätten kunna flytta på A-tågen behöver man lägga korsningsväxeln rätt med relä R4. 
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Tvätt av A-tågens långa väg  
 

 
 

För att tvätta A-tågens långa väg parkerar man i stället A-tågen på den korta vägen plus på stickspåret. Tåget vid 

banvaktarstugan ska isoleras med papper och får inte stå på den kontaktskena i spåret som finns där för då skadas relä 

R6. 

 

Sedan kan man köra tvättåget den långa vägen varv efter varv. Rc-loket ska ha sin A-ände åt höger. Det gröna blecket ska 

vara i läget ”av” och V4 ligga för kurvspår samt V7 och V8 för överkorsning. Man behöver trycka på relä R8 och sedan 

på knapp T3 (under R21) för att få tåget att inte stanna på baksidans stoppsträckor. 

 

Observera att tvättåget styrs med B-ratten när det kör på B-tågens spår på baksidan. 

 

För att efter tvätten kunna flytta på A-tågen behöver man lägga korsningsväxeln rätt med relä R4. 
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Tvätt av B-tågens korta väg 
 

 
 

För att tvätta B-tågens korta väg parkerar man tågen på den långa vägen väl åtkomliga i landskapet och med papper på 

strömavtagarna. Ett tåg kan stå kvar på den ordinarie parkeringsplatsen på baksidan. Man lägger av det röda blecket som 

styr växelmotor V10 och ser till att växeln ligger för rakspår.  

 

Sedan kan man köra tvättåget den långa vägen varv efter varv. Rc-loket ska ha sin A-ände åt vänster. Det röda blecket ska 

vara i läget ”av”. Man behöver trycka på startknappen (T2) och sedan relä R16 för att få tåget att inte stanna på baksidans 

stoppsträckor. 

 

Var extra noga med att vattentvätta uppförsbacken mot dubbelspåret för det slirar extra mycket där. 

 

För att efter tvätten kunna flytta på B-tågen behöver man lägga om växeln vid banvaktarstugan med de vita knapparna på 

tågvärdens körpanel. 
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Tvätt av B-tågens långa väg 
 

 
 

För att tvätta B-tågens långa väg parkerar man tågen på den korta vägen väl åtkomliga i landskapet före signalen på 

dubbelspåret och med papper på strömavtagarna. Ett tåg kan stå kvar på den ordinarie parkeringsplatsen på baksidan. 

Man lägger av det röda blecket som styr växelmotor V10 och ser till att växeln ligger för kurvspår.  

 

Sedan kan man köra tvättåget den långa vägen varv efter varv. Rc-loket ska ha sin A-ände åt vänster. Det röda blecket ska 

vara i läget ”av”. Man behöver trycka på startknappen (T2) och sedan relä R16 för att få tåget att inte stanna på baksidans 

stoppsträckor. 

 

Man kan också stänga av A-strömmen för att undvika att A-tågen körs under tvätten (om man vill). 

 

För att efter tvätten kunna flytta på B-tågen behöver man lägga om växeln vid banvaktarstugan med de vita knapparna på 

tågvärdens körpanel. 
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Reparationer 

Flytt av kulissen 

Behöver man ge service nära kulissen, och inte kommer åt från sidan, så tveka inte att flytta kulissen. Det 
kräver inte mer försiktighet än allt annat på den här banan. 

Sammanfattning 

 

Flytta 

stolpen

Flytta 

stolpen

Vik ner 

lamporna

Ta bort kantklämmorna

Ta bort kant-
klämmorna

Flytta 

bänken

 
Se dessutom till att inte skrynkla kulissen och att inte komma åt något på banans baksida medan du arbetar i 
landskapet. Att ta av sig skjortan är inte fel. 
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Tillvägagångssätt 
Tag först bort klämmorna i kulisskanten längs hela baksidan. Det är 2-3 st. Det är inte så noga var de sitter, 
bara spridningen är jämn. 
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Vik ner lamporna 

 
 
Tag vid behov undan arbetsbänken. (Lossa tvingen vid pilen.) 
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Drag in bortre stolpen ett par decimeter. Den står normalt mot en stödpinne. 

 
 
Drag in hitre stolpen ett par decimeter. Den står också normalt mot en stödpinne. 

 
 
Behöver den yttersta stolpen flyttas (som är fastsatt i banan) så fäst den mot en stol så att inte stolpen välter. 

          
Se vid återställningen till att pendelbordet står rätt. Det är ett par märken (vid skruvmejseln) i bordsskivan man 
ska ge akt på. 
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Kryp in med hakan på axeln så att kulissen inte viker sig.  
Fastna inte heller i något med magen medan du arbetar! 

 
 
Och, var lika försiktig när du kryper ut!
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Sänkning av sjösektionen 

Sjön ligger i mittsektionen som saknar ben. Varken el eller spår finns i denna sektion. 

 

Sektionen är i ordinarie läge upphängd på fyra vridbara stödklackar, en i varje hörn. För sänkning och höjning finns vid 

varje hörn en kedja som är fäst i sjösektionen (Figur 14) 

 

 

Figur 14 

På angränsande sektioner finns en spärr som man kan haka fast kedjan i, så att sjösektionen kan hänga lös och tas ner en 

och eller två länkar i taget. När landskapet går helt fritt kan man ta flera länkar i taget, samtidigt på bägge kortsidorna. 

Man lindar kedjan såhär: (Figur 15) 

 

 

Figur 15 

 

Man bör vara tre för att sänka sjösektionen, två under modellen och en som övervakar och leder sänkningen, för att inte 

skada landskapet i skarvarna. Uppifrån ser man bäst om man står till höger om körkontrollen. 

 

När sjösegmentet sänks bör den bakre delen (bort från publiken) ligga ett par ”länkar” före, så att den känsligaste delen 

(träd, buskar och berg mot publiken) skyddas. Men, i stället, lutas det för mycket bakåt, så kärvar det när träbalkarna ska 

passeras, se Figur 16. Landskapet är på sina ställen bredare än själva hålet, så det är stort behov av finjustering. 

 

Om inte alla kedjor är lika spända när sjösegmentet hänger, blir det väldigt lätt plötsliga diagonala vickningar som kan 

vålla skada. Man undviker dem genom att hålla emot för hand när en kedja förlängts tills angränsande kedja justerats. 
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Figur 16 

Förberedelser 

 Se till att det är tomt under sjösektionen och under sektionen bredvid sjön ut mot publiksidan. 

 Ordna belysning under modellen. Dammsug gärna. 

 Ta fram en eller två små lika låga vagnar att ställa ner sektionen på. 

 Kontrollera att kedjorna ligger så att de har stöd mot sektionerna utanför sjösektionen och att de kan läggas fast 

vid behov, sjön är ganska tung så man kan behöva vila under sänkningen. 

 

Sänkning 

 Kontrollera att kedjorna bär sjösektionen innan stödklackarna vrids undan. 

 Vrid undan stödklackarna, men sänk inte sjön ännu 

 Sänk bakkanten först och försök med ledning uppifrån undvika skador på landskapet och överraskande 

vickningar. 

 Sänkning tar 20-30 minuter. 

 När sjön är nere rullas den åt publiksidan, utan att krocka med benen längst fram. 

 Om den står ostadigt, kan den behöva stöttas i hörnen. 

 

Därefter kan man stå i hålet efter sjön och arbeta med omgivande spår och landskap. Passa gärna på att tvätta sjön med 

fönsterputs när den är åtkomlig för det! 
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Höjning 
 

Höjning sker i princip i omvänd ordning som vid sänkningen, men är svårare eftersom man nu också måste ”pricka hålet” 

så att inte träd och kanter skadas och dessutom undvika en kärvande ”byrålådseffekt” i slutskedet.  

 

Emellertid är viktigt att kedjorna först lirkas in rätt, så att de inte kommer i kläm i slutet av höjningen, se Figur 17  

 

 

Figur 17  

 

Vid början av inpassningen är det viktigt att framkanten (mot publiken) ligger någon länk före, så att sjösegmentet lutar 

bakåt. Likaså att en man uppifrån bevakar att inga buskar och dyl. kommer i kläm. 

 

Sista 15 centimetrarna bör man vara fyra under banan, en på varje sida, för att lättare kunna lyfta upp sektionen för hand 

absolut horisontellt så att den inte kärvar, men det går att klara sig med tre.  

 

Man kan undersöka om sjösegmentet placerats rätt genom att underifrån kolla om det kommer in ljus uppifrån. 

 

Avsluta med att låsa stödklackarna och hänga upp kedjorna så att de inte hindrar att man kan röra sig under modellen. 

Kontrollera uppifrån att gräsmattorna lagt sig snyggt i skarvarna och peta till dem om så inte är fallet. Notera också 

eventuella skador som blev vid höjningen, så att de kan repareras senare.  

 

Höjning tar också ca 20-30 minuter. 
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Reparation av luftledning 

Allmänt 
Luftledningen i landskapet behöver normalt inget underhåll, men den på baksidan kan man behöva putsa ibland med 

smärgelduk.  

Typiska skador på framsidan är brott invid stolparnas utliggare. En gång har tråden gått av mellan stolparna, där det varit 

en skarp ”knick” på tråden. 

De lodräta stagen mot ”bärlinan” (sytråd) släpper i enstaka fall i lödningen men vanligare är att de krokats loss ifrån 

sytråden. Då är det bara att kroka tillbaka dem, vilket kan göras utan verktyg. 

Några gånger har fjädrarna innanför tunnelmynningarna, som spänner luftledningen, lossnat eller tappat spänsten. 

Förberedelse 
Innan reparation vid ledningsbrott behöver man stötta utliggarna så att de blir vinkelräta mot trådens längsriktning, 

eftersom de dras snett när dragspänningen bara kommer från ena hållet. Det fixar man genom att fästa en tråd runt 

utliggaren och sen spänna tråden mot foten av nästa stolpe så att utliggaren kommer där den ska. Gör motsvarande på 

bägge sidor om brottet. 

Lite lödteknik 
Elektronik-lod med inbyggt flussmedel kan ge lite grova lödfogar. Separat flussmedel typ ”berol lödfett” för 

kapillärlödning ger möjlighet till finare fog. Försök att få värmen så lokalt som möjligt så inte intillliggande lödfogar löds 

loss. Använd stöd i möjligaste mån, gärna en kloss att vila tråd (och fingrar) mot. 

Brott ”mitt på” ledningen 
Gör en hake på tråden och en motsvarande på tråden som ska sättas dit. Löd ihop och se till att bägge hakarna riktas snett 

uppåt, så att inte pantograferna tar i dem.  

Brott invid stolpe 
Löd fast tråden lindad ett varv runt utliggaren, med utliggaren ovanför luftledningen, se skiss. 

Skarva i som i brottet ovan eller ersätt till nästa stolpe. 

Fastsättning av lodrätt stag 
Finns staget kvar är det bara att löda fast, men se till att den del av staget som löds längs med luftledningen går från staget 

i tågets färdriktning, se skiss. Detta för att minska risken att loken ska kroka i dem. Behöver en ny tillverkas, gör först 

haken som ska kroka i om sytråden, och mät därefter upp rätt länd till den vinklade delen längs luftledningen. Jämför med 

andra stag i närheten! Vik till och klipp av. Löd fast. 

Avslutande arbete 
Kontrollera att luftledningen inte har ojämnheter på undersidan, puts vid behov. Ev kan lite färg behövas för att inte den 

ersatta delen ska se för ”ny” ut. 
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Luftledningens spänst 
 

Extrastöd

Tyngd

Tyngd

 

 

 

 

 

 

Innanför tunnelmynningarna sitter spiralfjädrar som spänner 

luftledningen lagom hårt. Det är normalt att lokens ström-

avtagare guppar lite grann när man kör sakta. Man behöver 

ha en känsla för vad som är lagom. 

 

För låg spänst ger dålig kontakt med loket och med tiden 

brott pga att trådarna vickar för mycket. Med för hög spänst 

kommer tråden inte rätt över spåren och dessutom kan 

isolationsskarvar, lagningar, fästen vid stolparna och dyl 

dras sönder. 

 

Det finns 6 segment, och två av dem slutar mitt på linjen 

belastade med tyngder under banan. 

 

Under dubbelspårsbron är det mycket lågt i tak. Där finns 

en bygel som tvingar ner strömavtagaren för att luftled-

ningens spänst inte förmår detta.  

 

Det finns gott om hjälptrådar som garanterar att strömav-

tagarna inte kommer fel när de växlar från ett segment till 

ett annat. Särskilt vid banvaktsstugan.  

 

Före signal 12 finns ett diskret extrastöd, för att hålla 

luftledningen rätt över spåret. 

 

.  
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Reparation av strömavtagare 

Allmänt 
Strömavtagarna är avsiktligt så smäckert och svagt byggda att de nöts och går sönder i stället för luftledningarna som är 

svårare att laga. Slitaget på själva avtagarskenan är både positivt (eftersom det håller den fri från oxid) och negativt 

(eftersom den slits ner). 

Beståndsdelar 
Alla lokens strömavtagare är i princip byggda på samma sätt, 

men med lite variation i detaljutformningarna. Om man tittar 

på F-loket, så har avtagaren dessa rörliga delar: 

 

 Slitskenan, som sticker ut i åt sidorna. 

 Dess stöd, som fäster i stommen 

 Den rombformade ledade stommen 

 Stabilisering, som håller slitskenan upprätt 

 Fjäder, som drar ihop stommen uppåt 

 Stabiliserande Z-tråd som håller stommen upprätt. 

 Krok, som kan hålla avtagaren nere (ej med i figuren) 

 

Da-, F- och Ra-lokets fjädrar täcks av kåpor. 

Material och skarvar 
Slitskenan är klippt ur en mm-tunn silverplåt, glödgad, slipad och fastlödd på sitt stöd med tenn. 

Stommen är av tunn styv mässingstråd.  

Spiralfjädrarna är av 0,2 mm pianotråd, handlindade runt ett tunt stöd. 

Tryck mot luftledningen 
För att inte luftledningen ska slitas onödigt mycket men kontakten ändå bli god är det viktigt att kontakttrycket är rätt. 

Man mäter det genom att lägga små vikter på ett papper på avtagaren. 2 g bör trycka ner den, men inte 1 g.  

 

 
 

Man justerar fjäderspänsten genom att löda om det lättast åtkomliga ”örats” fäste vid axeln och med en knappnål vrida 

det åt höger eller vänster, utom på Hg-loket där man får flytta fjäderfästet uppåt eller neråt på avtagarens ben.  

 

Fjäderkraften är som minst när luftledningen går som högst, så det är väldigt viktigt att leder och lager har låg friktion. 

Justering i sidled och längsled 
För att avtagarskenan inte ska missa luftledningen behöver den vara rätt centrerad. Lokets kaross måste sitta ordentligt på 

underredet när man bockar till den, så att inte strömavtagaren blir sned av det skälet. Man kan inte lita på att den avtagare 

som brukar vara nerfälld är användbar. 

 

Man måste provköra! För B-tågen är svåraste ställena ovanpå dubbelspårsbron (här går tråden högst och längst från 

spårets mitt) samt under dubbelspårsbron (här går tråden lägst). För A-tågen är utfarten på dubbelspåret värst (i tunneln 

går tråden som lägst och sedan utanför som högst). 
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De ställen där två luftledningar möts (vid banvaktarsugan för B-tågen och korsningsväxeln för A-tågen) är också viktiga 

att kontrollera så att inte någon av trådarna grenslas. 

 

Man justerar i längsled genom att försiktigt bocka Z-tråden tills stommen blir rak. Man justerar i sidled genom att 

försiktigt bocka hela strömavtagaren. Ögonmåttet avgör när den är rak. 

När avtagaren blir stukad 
Har man tur går inga lödningar sönder, så det räcker med att bocka tillbaka den. Annars försöker man löda ihop den.  

Byte av Z-tråd 
Denna tråd får inte vara alltför styv, för att kunna ta upp belastningen när strömavtagaren viks ner. Går den av gör man 

först ena öglan och själva Z-kroken och sätter dem på plats. Sedan kapas tråden till rätt längd och den andra öglan formas 

med hjälp av en tändsticka som mothåll av en tunn fil, då tänger inte kommer åt.  

Målning av bytta eller lödda delar 
Använd Humbrol hobbyfärg, utspädd med lacknafta. 

Elektriska egenskaper 
Hela strömavtagaren är ledande, och strömmen förs vidare till motorn via en tråd. På F-, Ra-, D- och Da-loken fanns det 

på taket en trådsäkring som strömmen gick igenom, eftersom de till en början kördes med båda avtagarna uppfällda. 

 

Lederna slits och kan börja glappa och när alla gör det kan loket stanna. Man ser det rätt tydligt som gnistor i mörker. Då 

är det dags att göra om lederna. 



 

 
64 

Alla loken 
 

 

D-loket har dubbla extra långa fjädrar, 

och en väldigt enkel men funktionell 

stabilisering av själva skenan. 

 

 

 

Da-loket har en dold fjäder och en lätt 

åtkomlig Z-tråd. 

 

 

 

Dg-loket har dubbla extra långa fjädrar, 

men en alltför simpel stabilisering av 

själva skenan. Den hålls rak bara när 

avtagaren är i högsta läget. Annars viks 

avtagarskenan bakåt. 

 

 

F-loket har dold fjäder. 

 

 

 

Hg-loket har samma sorts strömavtagare 

som Dg, men med bara en fjäder. 

Strömavtagaren sitter mitt emellan 

boggierna, vilket gör att den genar i 

kurvorna och borde vara extra bred. 

 

 

 

Ra-loket har dold fjäder och en extra 

förlängning av avtagarskenan. Man ska 

använda den främre strömavtagaren. 
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Byte av lokens drivspiraler 

Funktion 
Drivremmen överför kraft från motoraxeln till den längs loket gående axel som via snäckväxlar driver hjulaxlarna.  

 

Beståndsdelar 
Trissorna är svarvade, antingen i hårdgummi eller mässing. Den undre trissan behöver vara delad längs med axeln för att 

kunna bytas ut på plats. Är trissorna det minsta orunda blir det störande vibrationer i loket. Är övre trissan av mässing kan 

den även tjänstgöra som ett balanshjul som håller loket igång en kort stund även om motorn blir strömlös. Annars får man 

även ha ett riktigt balanshjul på motoraxlen 

 

Vi har provat remmar både av spiraltråd med 3,0 mm diameter i stål från Eskader och polyuretantrådar av samma 

dimension. Spiralfjädrarna greppar bättre men skaver spån i mässingstrissor. Polyuretantråden var ganska stel, fladdrade 

och lät illa.  

Skarvning 
Många olika metoder att skarva spiralfjädrar har testats: i-krokning av öglor, i-krokning av öglor med lödning, i-krokning 

av öglor med låsning av tandläkarplast etc. De skarvarna går antingen sönder efter ett tag (någon månad) eller också går 

själva spiralen sönder intill skarven som varit så hård att tråden vickats. 

 

De metoder vi använder nu går i stället ut på att man låter spiralfjädern gå omlott en bit och tvingar in ändarna i varandra 

från sidan: 

 

Unos metod: 

 

 Tag bort ev. motorförhöjning. 

 Använd den förra spiralfjädern till att klippa till en ny av lagom längd. Tänk på att den kan ha töjts. 

 Sträck ut en cm i båda ändarna. 

 Trä runt den i loket, men bredvid trissorna för att få plats att jobba. 

 Trä på ett par 2-3 mm korta bitar krympslang. 

 Trä in ändarna på spiralfjäden i varandra från sidan. 

 Värm fast krympslangen med en ljum lödkolv och verktyget (bilden) så att yttersta varven på spiralfjädern fastnar. 

 Rulla in spiralfjädern i sitt spår i trissorna. 

 

Det blir alltså två skarvar med denna metod. 
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Thomas metod: 

 

 Tag bort ev. motorförhöjning. 

 Använd den förra spiralfjädern till att klippa till en ny av lagom längd. Tänk på att den kan ha töjts. 

 Sträck ut en halv cm i båda ändarna. 

 Trä runt den i loket, men bredvid trissorna för att få plats att jobba. 

 Trä in ändarna på spiralfjäden i varandra från sidan. 

 Löd fast yttersta varven på spiralfjädern i varandra med speciallod och låg lödkolvstemperatur (150 C) 

 Rulla in spiralfjädern i sitt spår i trissorna. 

 

Anledningen till att man har låg temperatur är att spiralfjäderns härdning ska bevaras. 

 

 
 

Justering av ”greppet” 
Skulle drivningen börja slira är enklaste sättet att öka greppet att höja motorn en aning. Den får dock inte ta i karossens 

tak. 

 

Har motorn varit höjd och fjädern går sönder i skarven skulle man kunna korta av spiralen, ta bort skarven och göra en 

ny. 
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Vård av landskapet och kulissen 

 

Detta är viktigt för att landskapet aldrig får förändras eller avvika från originalet. Uno själv bryr sig nog inte om detta lika 

mycket som jag gör. Själv tänker jag långsiktigt och vill endast reparera gamla skador och göra den i fräscht skick. 

 

Skrivet 2012-12-04 av  

Axel Örtenblad 

info@axelortenblad.com 

Tel: 0733-673380 

Träd 
Granarna är relativt enkla att snygga till. De flesta går att lossa genom att dra rakt upp. 

De sitter oftast i ett kopparrör. Övriga som är limmade direkt i berg/teddytyg går bra att lossa med lite trixande. Jag har 

testat att rengöra granarna genom att skölja av dessa i ljummet vatten och lätt tvållösning. De tar ingen direkt skada av 

processen. 

Är de för tradiga och mörka/blekta av tidens tand behöver de målas. 

Jag använder mig av Vallejo acrylics. (Finns att köpa på Materialbutiken på Folkungagatan). 

Akryl är väldigt smidigt att arbeta med och torkar fort. Kulörer till granarna är oftast:  

Olivgrön, gul, mörkgrön mfl. Jag blandar till färgerna på en liten palett och målar med pensel. 

Mycket vatten och ganska utspädd färg för att inte få allt för tjocka lager. 

Tallarna är mycket knepigare att snygga till. De består av teddytyg som gärna drar åt sig allt damm och smuts och klarar 

inte av att bli rengjorda i vatten. Under senaste 9 åren har jag målat om samtliga tallar med airbrush (akryl) efter att ha 

dammblåst av dem på plats. 

Problemet kvarstår att besökare drar in damm hela tiden. 

Fortsatt dammblåsning med airbrush direkt på tallarna är bästa alternativet enligt min mening. 

Gräs/mossa 
Gräs och mossa är enbart teddytyg som med åren blivit rejält blekt och smutsigt. 

Dock har jag märkt att det går utmärkt att dammsuga med munstycke direkt i tyget utan skada. Men faktum kvarstår att 

färger på sina ställen är så pass dåliga att de bör målas om. 

Jag har testat att måla med strålande resultat. Färg som används är endast olja. 

Olja är det enda som biter fast i tyget. Winsor & Newton Artisan är en vattenlöslig olja. 

Fördelarna är att färgerna spädes med vatten och torkar fort. Luktar inget i jämförelse med vanlig olja. 

Kulörer till gräs: Sap green, Neapel gul, Cadmium yellow medium hue. 

Mossa: Indian red, Burnt umber, Raw umber, Neapel gul. 

Färgerna spädes ordentligt med vatten eller vattenlöslig förtunning. Detta är för att färgen inte ska bilda klumpar och 

”gegga igen” tyget. Färgerna arbetas in med bred svinborstpensel. 

Viktigt: Färgerna som arbetas in får ej ta över intrycket av de gamla. Det ska bara kännas rätt för betraktaren att färgerna 

har varit fräscha sedan anläggningen byggdes. 

Berg 
Ingen direkt åtgärd behövs i dagsläget. 

Skador som uppstår (tryckskador, slitage mm) bör repareras med vanlig papier maché. 

Målas därefter med akryl. Vattenfärg på kaka fungerar, men akryl täcker bättre. 

Sjön 
Rengöres enligt mitt tycke endast vid sjösänkning. Detta är för att det är så svårt att komma åt. Risken är att den blir 

fläckig då man rengör med trasa på skaft från åskådarplatsen. 

Kuliss 
Ingen åtgärd i nuläget.  

På sikt behöver denna nog tas om hand på ett sätt som gör den hållbar för framtiden. Den är redan ganska blekt och 

brunfärgad på sina ställen. Detta syns bäst över sjön. Min tanke är att den kan tas ner och fotas av sektionsvis. 

Sammanställning av bilderna görs i Photoshop. Kopia görs på lång canvas eller liknande papper. 

Originalet förvaras i skyddande atmosfär. Förslag på detta? 
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