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1 ÖVERSIKT
Denna standard för modelljärnvägsmoduler i H0 (skala 1:87) syftar i första hand till genomgående
trafik på en normalspårig, enkelspårig järnvägslinje ("typiskt svensk") över hopkopplade moduler.

Standarden är exakt på de för hopkoppling av modulerna avgörande punkterna, men så flexibel
som möjligt i övrigt. Modulernas längd och spårens placering får variera stegvis inom vida gränser
för att tillåta användning av standardmoduler i hemmabanor och klubbanläggningar.

Utöver standardens grundkrav finns specifikationer för hur tillägg ska utföras i den mån de
förekommer (t.ex. dubbelspår) liksom rekommendationer för att undvika onödiga olikheter mellan
moduler (t.ex. modulbredd, bakgrundskuliss).

Hur modulerna ska byggas berörs inte av standarden. Det är fritt fram att bygga i allt från frigolit
till svetsad stålkonstruktion, helt efter eget omdöme. En del praktiska råd finns som
rekommendationer i standarden.

Något riktigt namn på standarden har från början inte fastställts men den har brukat kallas
"Västerås-Modul-Standarden". Det är därför lika gott att slå fast att detta är specifikationen av
Västerås-Modulen för svensk MJ i H0. Alla moduler som uppfyller kraven i detta dokument kan
kallas "Västerås-Moduler".

Figur 1 Skiss till "Västerås-Modul".

2 OM STANDARDDOKUMENTET

2.1 Dokumentstruktur
Standardspecifikationen är utformad som en basstandard (måste finnas och följas), en villkorlig
standard (måste följas om objektet finns) och rekommendationer (frivilliga).

Till basstandarden hör sådant som spårets läge i höjd och sida, hopfogning av moduler och spår
samt elektriska anslutningar.

Till den villkorliga delen hör t.ex. placering av dubbelspår. Standarden tvingar inte någon att ha
dessa saker, men om de finns ska de utformas efter bestämda krav.
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Ibland ger standarden rekommendationer om utförandet av olika detaljer som var och en får följa
eller förkasta efter eget tycke. Rekommendationernas syfte är att hindra onödiga olikheter utan att
begränsa standardens flexibilitet.

Basstandarden och den villkorliga standarden beskrivs i detta dokument i huvudtexten till varje
avsnitt. Denna text i normal, rak stil är den egentliga standarden. Eventuella rekommendationer
och kommentarer finns som tillägg med kursiv stil under egna rubriker för varje avsnitt.

2.2 Måttoleranser
Toleransangivelser saknas avsiktligt på måtten i denna standard. På t.ex. träkonstruktioner, som
både sträcker och vrider sig med väderleken, beror ju måtten på vid vilken årstid mätningen görs.
Hur räta vinklarna blir och hur precis hålen borras är samtidigt en fråga om byggarens händighet.
Måttnoggrannheten på modulerna får därför krävas vara så bra som använt byggmaterial och
byggarens skicklighet medger.

Den metod som valts för hopfogning av modulerna tillåter att även rätt stora fel justeras bort. Som
tumregel kan gälla att måttavvikelser på ±1% är acceptabelt utom på modulgaveln, där ±1 mm bör
eftersträvas (gäller inte spårvidden 16.5 mm, den måste vara noggrannare!).

2.3 Historik
De diskussioner som lett fram till denna modulstandard kom igång efter en presentation av den
tyska Fremodul-standarden i AoH 1/1985 samt visning av Fremoduler och andra MJ-anläggningar
på Hobbymässan i Skärholmen i april 1985.

Ett första utkast till en modulstandard sändes ut på remiss till ett 15-tal MJ-byggare i februari
1986. Baserat på inkomna synpunkter, samt erfarenheter från ett provbygge av en modulstomme,
utformades ett dokument "Modulspecifikation del 1 1986-04-17/HD". Under april–juni 1986
sändes detta ut till ca 35 MJ-adresser, både klubbar och enskilda. Innehållet i modulspecifikationen
publicerades också i AoH 8/86, 1/87.

Den första hopkopplingen av Västerås-Moduler byggda av olika byggare som inte haft kontakt
med varandra under bygget, utfördes på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle den 18 mars 1988.
Ingen "trafik" förekom vid detta tillfälle.

Första "trafiktillfället” var vid Månsbo Modul-Möte den 12 november 1988. För första gången
ingick nu även ett avsnitt som inte var en standardmodul, men som kunde anslutas via en gavel
enligt modulstandarden.

I februari 1989 kompletterades och liberaliserades modulstandarden med en del 2. Denna
publicerades i AoH 7/90.

"Västerås-Modulen 3.0" från oktober 1991 var en hopskrivning av den tidigare
modulspecifikationens del 1 och del 2. Samtidigt infördes några mindre ändringar.

"Västerås-Modulen 3.1" från juli 1996 är innehållsmässigt oförändrad. Det som skiljer är den
typografiska utformningen, att en del stavfel och meningsbyggnadsfel rättats samt att texten på
några punkter förtydligats.

"Västerås-Modulen 3.2" från oktober 2000 är bara uppdaterad med författarens nya adress och
anpassad till distribution som datafil.

Normalspåriga Västerås-Moduler byggda enligt den ursprungliga "Modulspecifikation, del 1 1986-
04-17/HD" uppfyller fortfarande alla krav i standarden.
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3 HUVUDMÅTT

3.1 Modulhöjd
Två olika höjdmått definieras. En modul ska uppfylla båda dessa höjdkrav.

1. Modulgaveln (och 200 mm av modulens längd från gaveln) ska ha en rak underkant 176 mm
under rälsens överkant (r.ö.k.).

2. Modulen ska med hjälp av löstagbara ben eller bockar kunna stå direkt på golvet med
rälsens överkant varierbar 1067 mm ±26 mm (1041 - 1093 mm) över golvet.

Se även höjder för modulgaveln i avsnitt 4 på sidan 6.

3.1.1 Kommentar till modulhöjd
Givetvis är det höjden till rälsens överkant som definieras. Olika standardmoduler passar då ihop även om
olika rälshöjder, sliperstjocklekar eller rälsunderlag används.

De två olika höjdmåtten finns för att ge största möjliga flexibilitet. En rak underkant gör att modulerna lätt
kan placeras på bord och hyllor. Vid mindre modulsammankomster går det ofta att använda bord medan det
vid större upp- ställningar kan bli svårt att hitta tillräckligt många bord med samma höjd. Då används
modulernas egna ben eller bockar.

Kravet att höjden med ben eller bockar ska kunna varieras ±26 mm är nödvändigt vid uppställning på
ojämna golv (t.ex. i lokstall!). Denna variation kan åstadkommas på olika sätt, t.ex. med ställskruvar eller
med bockar (lägre än minhöjden 865 mm) och några kilformade mellanlägg.

Eftersom höjden av modulens underkant får ändras inne på modulen, går det att bygga även djupa dalar och
raviner. Det raka avsnittet i varje ände av modulen under gaveln och 200 mm längs modulen ska räcka som
stöd för ben eller bockar.

3.2 Modullängd
Modulens längd får väljas fritt i steg om 200 mm. Detta kan uttryckas som att längden ska vara
n x 200 mm, där n >= 1. Alltså 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 mm o.s.v. En modul får delas upp i
godtyckligt antal sektioner med gränssnitt och längd som inte följer modulstandarden.
Tillsammans utgör de en standardmodul. En modul får vara högst 6 m lång.

3.2.1 Kommentar till modullängd
Ibland är det nödvändigt att dela upp en modul i flera sektioner med gränssnitt och längd som inte följer
modulstandarden, t.ex. för att stationer ska gå att både bygga och transportera.

Bestämmelsen om fasta steg i modulernas längd syftar till att öka möjligheten att vid stora modulträffar
pussla ihop till en sluten rundbana, om så önskas. Endast några få "passbitar" med 200 mm längd kommer
att behövas.

Standardmodulernas längdmått kommer ofta inte att passa in i tillgängligt utrymme för t.ex. hemmabanor.
Utjämning kan då göras med avsnitt som inte är standardmoduler. Bäst görs kanske detta i hörnsektionerna.
För gemensamma uppställningar kommer kravet på kurvradier och behovet av utvändiga hörn oftast ändå
att medföra att särskilda hörnmoduler måste tillverkas.

3.3 Modulbredd
Någon egentlig standardisering av modulens bredd finns inte. Vad som finns är ett maxmått, 6 m,
och ett minmått som följer av kraven på minst 4 skruvhål i hopfogningsytan, se avsnitt 4.2 på sidan
8.

Modulens bredd kan ibland också påverkas av krav på spårlägenas placering i förhållande till
spårlägen på modulens andra sidor, se avsnitt 4.1 på sidan 7.



6 Västerås-Modulen 3.2

© 1986-2000 Hans Dagermark

3.3.1 Rekommendation om modulbredd
För att om möjligt få enhetliga bredder på modulerna, rekommenderas att framkanten placeras
140 mm framför främsta spårläget och modulens bakkant 130 mm bakom bakre spårläget. En
eventuell bakgrundskuliss bakom modulens bakkant rekommenderas vara max 10 mm tjock.

Med ett dolt spår längst bak på modulen rekommenderas modulens bakkant (inklusive ev.
bakgrundskuliss) placerad 60 mm bakom detta spårläge.

För moduler avsedda att ses från ett håll och utan dolt spår innebär detta bredderna 270 mm
(140+130), 470 mm (140+200+130), 670 mm (140+200+200+130), 870 mm, 1070 mm, 1270
mm,...., 5670 mm och 5870 mm (maxmåttet 6 m får ej överskridas).

Moduler avsedda att ses från två håll ("symmetriska" enligt avsnitt 4.7 på sidan 11) har ju två
"framkanter" och får därför på motsvarande sätt breddstegen 280 mm, 480 mm,...,5880 mm.

3.3.2 Kommentar till modulbredd
Av standarden följer att bredden kan varieras längs med modulen och att den kan ha olika bredd i olika
ändar, så länge spårlägena är fixerade i förhållande till varandra enligt avsnitt 4.1 på sidan 7.

Ursprungligen baserades modulbredden på måttet 600 mm med en synlig del på 470 mm framför
bakgrundskulissen. Det har visat sig att moduler av bl.a. transportskäl inte gärna byggs så breda som 600
mm.

Det noggranna angivandet av måtten till modulens fram- och bakkant, som tidigare fanns, har ändrats till
rekommendationer. Detta för att inte i onödan hindra en vettig disponering av modulbredden. Visst är
varierande läge av framkanten på angränsande moduler mindre prydligt, men inte mycket värre än olika
landskapsprofiler.

Maxmåttet har ökats från 2 m till 6 m, vilket saknar praktisk betydelse. Det blir nu lika som maxmåttet för
modullängd. Frågan om att definiera vad som är längd och bredd på vinklade moduler och sådana med spår
ut åt många håll kan nu lämnas därhän.

Figur 2: Modulens gavelmått.

4 MODULGAVEL
Specifikationen av modulens gavel (inklusive höjdmått) kan ses som kärnan i modulstandarden
eftersom det är via gaveln som all skarvning till andra moduler görs. De flesta av
modulstandardens bestämmelser inverkar på gavelns utformning, t.ex. spårlägen, hopfogningsyta
och höjdmått.
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Höjdmåtten för modulgaveln anges här från den raka underkant på modulen som finns 176 mm
under rälsens överkant. Då modulen är under arbete är detta en bättre måttreferens än rälsens
överkant, som egentligen är den verkliga referensen.

4.1 Spårlägen
Med spårlägen menas de ställen där standarden tillåter att spår fortsätter över en modulskarv. I
varje spårläge kan finnas enkelspår, dubbelspår eller inget spår alls. Minst enkelspår i ett av de
synliga spårlägena på minst två sidor av modulen måste finnas för att det ska vara en
standardmodul (se även avsnitt 5.5 på sidan 13).

Måttsättning till spårläget avser enkelspårets mittlinje (se avsnitt 5.3 på sidan 12). Delningen
mellan spårlägena på en modulgavel ska vara 200 mm.

Mittlinjerna för alla tänkbara spårlägena på en modul bildar ett tänkt rätvinkligt rutnät med 200
mm delning. Varje sida som har spåranslutning (="modulgavel") ligger längs någon av dessa linjer
och dess spårlägen är de skärande linjerna. En följd av detta är stegningen av modullängden i
intervall om 200 mm (avsnitt 3.2 på sidan 5). En annan följd är att på sidor ("gavlar") på en modul
som är parallella, är alltid spårlägena mitt för varandra eller n x 200 mm från varandra. På en
modul som har spåranslutning på sidor i vinkel mot varandra blir följaktligen avstånden till
spårlägen på en sida alltid n x 200 mm från den vinklade modulsidan, mätt i rät vinkel. Jämför
måtten till spårlägena på de vinklade modulerna i figur 9 på sidan 15.

Figur 3 Exempel på spårlägesbenämningar.


