
Light Rail 

Spårsystem för spårvägar och tunnelbanor 



För vissa kan det låta lite utopiskt. Det är dock ett oundvikligt steg mot en 
ansvarsfull och miljömässigt hållbar samhällsbyggnad. För kommande gene-
rationer kommer kollektivtrafiken att vara det självklara valet. Därför rustar 
vi upp för att möta framtida utmaningar med kompetens och handlingskraft. 
Vårt moderbolag, franska Vossloh Cogifer, har levererat infrastrukturen till 
de allra flesta nybyggda spårvägssystemen i Södra Europa. Trycket har varit 
enormt. Nya projekt i sådana mängder krävde nytänkande. Vi har därmed 
nykonstruerat samtliga system: Spår, spårväxlar, signal och elkraft. Nybygg-
da spår håller därmed modern standard och komfort. Kanske en av de få 
fördelarna av den obegripliga rivningspolitiken som rådde under andra hälf-
ten av 1900-talet.     
Vi har lärt oss mycket av våra sydeuropeiska erfarenheter. I Norden ser vi en 
liknande utbyggnadsfas närma sig med stora steg. Antalet pågående studier 
och utredningar är ett tydligt tecken på att framtiden inte är så långt borta. 

Begreppet ”Light Rail” finns det ingen entydig definition på. För oss inbegri-
per det spårvägar (på egen banvall eller inte) och tunnelbanor eftersom båda 
dessa trafikeras av fordon som är avsevärt mycket lättare än vanliga järn-
vägsfordon. Rent spårgeometriskt är dessa system ofta ganska lika och i 
vissa städer som Bryssels går det knappt att se någon skillnad mellan en 
spårvagn och ett tunnelbanetåg.  

Light Rail 
Att kollektivtrafiken kommer att utvecklas i en sällan 
skådad takt sedan början på 1900-talet är vi på Voss-
loh Nordic Switch Systems helt övertygade om. Samti-
digt som ansvariga politiker har till uppgift att höja 
kvaliteten hos befintliga system och göra dessa mer 
attraktiva ställs nya krav på strukturerande och hållba-
ra transportsystem. Den ambitiösa regionsförstorings-
politiken kommer inte att förverkligas utan en kraftig 
kapacitetsutbyggnad.  



Spårvägar 
 
I Norden finns det spårvägar i Bergen, Göteborg, Hel-
singfors, Norrköping, Oslo, Stockholm och Trondheim. 
Nybyggda banor kallas ofta för snabbspårvägar efter-
som de trafikeras på egen banvall i större utsträckning 
än föregångarna. Just snabbspårvägar tros ha en ly-
sande framtid framför sig. De utgör en del av den mo-
derna staden och gillas av både invånare och närings-
liv. En snabbspårväg är förhållandevis lätt att bygga. 
Dess kapacitet ligger långt över bussens.  
 
Vossloh Nordic erbjuder ett brett sortiment av produkter eller kompletta sy-
stemlösningar, enligt kundens önskemål: 
• Alla spårvidder (891, 1000, 1435). 
• Alla materialkvaliteter (stålsorter 700, 900, Hardox, Fora, Dilidur, Co-

gidur, manganstål). 
• Spår och växlar av vignolräl (från R=25 till R=760) på trä-, betongsli-

pers eller som delar i ett ballastfritt system. 
• Spår och växlar av gaturäl (från R=17 till R=200) till alla typer av un-

derbyggnad och gatubeläggning. 
• Spår och växlar tillverkade av låga rälsprofiler. 
• Trä- och betongslipers (för ingjutning eller till ballaststpår). 
• Befästningssystem. 
• Växeldriv, låsta och uppkörningsbara för gaturäls- och vignolväxlar. 
• Manuella omläggningsanordningar. 
• Stoppbockar. 
• Smörjapparater. 
• Vibrations- och bullerdämpande system. 
• Speciallösningar till depåer och serviceanläggningar. 
• Projekterings-, beställar- och underhållsstöd, teknisk support. 
 
I regel erbjuder vi standardlösningar då dessa blir billigare i drift. Förutsätt-
ningarna i stadsmiljön kan dock kräva användningen av skräddarsydda lös-
ningar. Vår konstruktionsavdelning med 9 konstruktörer på heltid placerade i 
Sverige besitter all nödvändig kompetens för att lösa alla problem och trafik-
situationer med särskild hänsyn till nordiska klimatförhållanden. Till de hög-
teknologiska projekten förfogar vi dessutom över expertisen från våra syster- 
och moderbolag med några av de främsta experterna inom området. Exem-
pelvis är våra erfarenheter från projekten i franska Bordeaux och Nice som 
båda innehåller kontaktledningsfria sektioner en viktig tillgång. Koncernens 
referenslista tillhör de längre och mest representativa. Ett axplock ur denna 
hittar ni mot slutet av broschyren.  



Tunnelbanor 
I Norden finns det tunnelbanenät i Helsingfors, Köpen-
hamn, Oslo och Stockholm. Dess infrastruktur är mer 
lik den klassiska järnvägens men fokusen sätts oftare 
på vibrations- och bullerdämpande lösningar. Även tra-
fikintensiteten är att beakta vid dimensionering av så-
väl  signaltekniska som bantekniska system. Frekven-
ser mellan en och två minuter är regeln på städernas 
mest centrala delsträckor.  

Till dessa erbjuder vi anpassade spårväxlar som kan förses med korsningar 
med rörlig spets för att minska oljudet. Vi har även ett brett sortiment av 
växeldriv och övervakningssystem som möjliggör den täta trafiken utan att 
minska den vitala underhållsmässigheten. Sist med inte minst finns vi alltid 
nära våra uppdragsgivare. Våra produkter konstrueras för att klara Nordens 
hårdare klimatförhållanden och våra ingenjörer talar samma språk som våra 
uppdragsgivare. De står alltid till tjänst både när det gäller att ge teknisk 
support eller ta del av den för oss så viktiga erfarenhetsåterföringen.  

Vossloh Nordic erbjuder ett brett sortiment av enstaka produkter samt kom-
pletta systemlösningar, allt efter kundens val. Dessa anpassas ofta till den 
valda typen av strömförsörjning eftersom användningen av så kallade ström-
skenor är relativt utbredd: 
• Spår och växlar av vignolräl (från R=25 till R=760) på trä-, betongsli-

pers eller som delar i ett ballastfritt system.
• Trä- och betongslipers, ballastfria spårsystem.
• Elastiska befästningssystem.
• Växeldriv, låsta och uppkörningsbara till tunganordningar och kors-

ningar med rörlig spets.
• Stoppbockar.
• Smörjapparater.
• Speciallösningar till depåer och serviceanläggningar.
• Vibrations- och bullerdämpande system.
• Projekterings-, beställar- och underhållsstöd, teknisk support.

Vossloh Nordic är en lokal leverantör med högsta möjliga kompetens inom 
den”lätta” spårtrafiken. Till detta kommer den globala expertisen och erfa-
renheterna från systerbolaget KIHN i Luxemburg (världsledande leverantör 
av spårsystem till spårvägar), Vossloh Cogifer Signal och moderbolaget Voss-
loh Cogifer i Frankrike. Tillsammans erbjuder vi system- och funktionslös-
ningar inklusive framtagning av konstruktions-, projekterings- och bygg-
handlingar. På så sätt underlättas det nödvändiga byggandet av nya lätta 
spår och genomförandet av projekten blir både snabbare och billigare. Med 
samverkan och kompetens bidrar vi till en högkvalitativ kollektivtrafik och en 
miljömässigt hållbar samhällsbyggnad. 
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