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Linjestolpar med utliggare av modernare modell 
Satsen innehåller delar till sex stolpar med krona,  infästningsrör och fundament 
samt några extra tillbehör. Kronan kan anpassas så att den istället får två armar eller tas bort helt om så 
önskas för att passa förebildens bana.

I satsen finns tre stolpar där utliggarna har inåtriktat tillsatsrör och tre stycken med utåtriktat rör.
I fullskala placeras stolparna varannan för att kontaktledningen skall gå i zick-zack och fördela slitaget på 
lokens strömavtagare

Bilderna i byggbeskrivning visar i vissa fall en stolpe med äldre typ av utliggare, 
men det skiljer sig inte något vid monteringen.

Delarna är etsade i rostfritt stål för högsta hållfasthet för de ytterst tunna detaljerna i utliggarna.
Delarna sätts med fördel samman med limning med  flytande snabblim, Cyanoakrylat).

Lödning av rostfritt stål kräver annan utrustning och hantering jämfört med att löda mässing/nysilver.



Byggsatsens innehåll 
Etsplåten

01 Inre stolpben med utliggare                  3 st med inåtriktat tillsatsrör, 3 st med utåtriktat rör

02 Yttre stolpben 6 st

03 Fundament, höjd 6 mm 6 st  -  Från 2021 - Används inte, ersätts av nr 10

04 Fundament, höjd 3 mm 6 st  -  Från 2021 - Används inte, ersätts av nr 10

05 Stödben 1 st

06 Spännhjul 1 st

07 Tyngd till spännhjul 1 st

08 Beröringsskydd 1 st

09 Spärrskyltar 8 st med olika utförande

Övriga delar

10) Satser med 3 st fundament av resin. 6 satser med 3 fundament, 3, 6 och 9 mm höjd

11) Mässingsrör 2,3 mm diameter 6 st till infästning av stolpar

Om etsdetaljerna
• Etsdelarna klipps eller skärs loss från plåten med en sidavbitare eller en brytbladskniv.
• OBS använd inte din finaste sidavbitare till detta då plåten som är av rostfritt stål är väldigt 

hård och kan ge elaka märken på tångens skärytor.
• Klipp av fästnabbarna så långt bort från detaljen som möjligt så att nästan hela nabben blir kvar på 

detaljen. Detta förhindrar att detaljen dras skev när man klipper.
• När hela detaljen är lös klipper man bort fästnabben så nära detaljen som möjligt. Därefter putsas 

resterna bort med en fin nålfil.



Vikning av etsdetaljer:
För att forma de etsade delarna skall de vikas på lite olika sätt. Tekniken påminner lite om att bygga 
klippark i papper. Delarna viks/vinklas enligt instruktionen, ibland i vinkel 20-90 grader, ibland viks 
delarna samman i två eller flera lager.

Där delarna skall vikas finns en vikanvisning i form av ett smalt etsat streck på ena sidan plåten.
Vid vikningar när andra linjer eller där kringliggande gods är minimalt kan linjen vara perforerad för 
att säkerställa att vikningen hamnar i ”rätt streck”.

• Vid normal vikning, upp till 90 grader sitter vikanvisningen på den sida mot vilken vikningen 
skall göras. Man viker alltså ihop anvisningen så att den inte syns vid 90 graders-vikning.

• Om delen skall vikas samman till flera lager, som till dessa stolpar,  finns istället 
vikanvisningen på utsidan, så att den syns efter vikning. En sådan anvisning är bredare än 
den förra. (dubbla plåttjockleken)

Placering och höjder

I fullskala står stolparna normalt med 60-65 meters avstånd, lite tätare i kurvor.
I skala N motsvarar detta  37-40 cm, men de kan för syns skull kanske behöva placeras lite tätare.

Kontaktledningens normalhöjd i fullskala är 5,5 meter över spåret men kan variera upp eller ned drygt en 
halvmeter vid broar, plankorsningar och industrispår. I skala N skulle det motsvara 35 mm +- 3mm.
Men på anläggningen bör nedersta utliggaren vara minst 40-43  mm över rälsöverkant för att klara de flesta 
typer av lok och strömavtagare. Kontrollera med dina lok om de går fria med strömavtagarna uppe. De kan i 
vissa fall ändå behöva fixeras för att inte nå för högt.

Stolpens avstånd på sidan av spåret bör i skala N vara 17-20 mm från rälsmitt, det längre avståndet vid 
placering på insidan i kurvor. Vid skarpa kurvradier kan avståndet behöva vara större. 
Kolla med dina längsta och bredaste vagnar så att de går fria i kurvorna innan du monterar fäströren. 
Notera att t.ex Regina-tåg har en bredare lastprofil än normalvagnar.

Montera fäströren så att toppen placeras c:a 1 mm ovanför rälsens överkant.



Bygge

Linjestolpe

Det finns delar till 6 stycken stolpar på varje plåt
De skall vikas och monteras samman enligt ”kuvertprincipen”

Klipp/skär loss de inre och yttre stolpdelarna, (1) och (2) från etsplåten.
Fila bort rester av fästtapparna.
Välj om du vill ha krona med tre eller bara två isolatorer eller ingen krona alls på masten.
Olika banor har olika utseende på masterna.
Det går relativt enkelt att kapa mittendelen eller hela kronan.

• Vik till den inre stolpen (1) , den med utliggaren 
• Stryk tunt med CA-lim på insidan av den ena stolphalvan
• Var noga med att passa samman delarna kant i kant
• Kläm ihop med plattång eller sätt delarna i press med små limklämmor en stund

• Vik till den yttre stolpdelen (2)
• Stryk tunt med CA-lim på båda insidorna
• Trä igenom den inre delens stolpfot så långt det går
• Passa samman delarna lika noga, kant i kant
• Stryk gärna lite CA-lim längs stolpens lamellsida så att limmet suger in mellan delarna.
• Kläm ihop och sätt delarna i press med små limklämmor
• Fila bort eventuellt överskott av lim när det torkat, framförallt på stolpfoten

Prova så att fästtappen på stolpfoten går ner i fäströret innan röret stoppas ner i backen
Om det inte passar:

• Fila med en fin brotsch eller fil inuti rörets öppning ifall det blivit kvar lite ”skägg” vid kapningen
• Fila lite längs fästtappens sidor med en fin fil, någon knapp tiondels mm i taget
• Stolpen skall kunna stickas in hela vägen till stolpfoten, men det bör ändå kärva lite så att

stolpen sitter stadigt



Fundament

Det finns två olika höjder på stolpfundamenten att 
välja på beroende på om stolpen står på ”slätmark” 
eller i banvallens sluttande del.

• Vik samman delarna som på bilden
• Kom ihåg, vikanvisningarna skall vara på insidan
• Lägg på CA-lim försiktigt med en nålspets och låt limmet sugas in i skarvarna
• Vid behov, håll samman delarna med en liten limklämma
• När delarna håller samman kan fogen förstärkas genom att droppa mer lim längs skarvarna insida
• Se till att inte få lim i monteringsöppningen på ovansidan.

Infästning av fäströr och fundament i underlaget

Stolparna placeras normalt enligt exempel på sida 2, Där framgår både höjd och avstånd från rälsen, 

• Mät ut var stolparna skall placeras
• Borra lodräta hål i underlaget med en 2,5-3mm mm borr vid utmätta positioner 
• Stryk lim ( segt lim typ Karlsons Klister / Plastic Padding Extreme Repair)

på utsidan av fäströret och sänk ned det så att lämplig längd sticker upp över marken.
Normalt c:a 1 mm över rälsens överkant.

• Det är bara bra om det kommer lite överskott av lim på marken och  runt basen på stolpen
Då kommer fundamentet att fästa i limmet, se bara till att inget lim hamnar i rörets öppningar

• Stoppa stolpen tillfälligt in i valt fundament 3, 6 eller 9 mm och stoppa stolpfästet ner i röret 
så att fundamentet stannar mot underlaget eller rörets överkant, med toppen c:a c:a 2 mm ovanför 
rälsens överkant.

• Justera om möjligt vid behov röret med hjälp av stolpen så att den står så lodrätt som möjligt*
• Låt limmet torka så att fäströret och fundamengtet sitter fast
• Ta ur stolpen, den behöver inte limmas fast.

Det kan vara praktiskt att kunna ta bort stolparna vid underhåll eller vid transporter an banan.
• Vid behov limma lite extra mellan mark och fundament.

I fullskala kan man se att en del stolpar inte står helt lodrätt, så det är alltså inte millimeternoga :-)



Stödben med spännhjul och tyngd
I fullskala är kontaktledningssträckorna uppdelade i sektioner med längder på c:a 1,2 km. I ändarna på varje 
sektion spänns linorna med tyngder i en en linjestolpe med stödben.
I skala N skulle sektionslängden motsvara c:a 7,5 meter, men då linjesträckorna på en modellanläggning är 
relativt begränsade i längd kan de tänkta sektionerna vara betydligt kortare och stolparna med 
spännanordning placeras lite var man själv tycker och om man vill ha några sådana på banan.
I varje sats om 6 linjestolpar finns delar till ett stödben med spännanordning.
Spännanordningen är rent dekorativ och kan inte anslutas till någon ledningstråd.

Stödbenet kan även användas utan viktavspänningen

Montering av stödben och spännanordning
• Vik samman stödbenets (5)  
• 3 fäststag enligt andra bilden

• Vid montering på anläggningen viks sen 
nedre delen på stödbenet till lagom längd
Det kan placeras på ett extra fundament som 
man kan tillverka av t.ex styrenstrips.

• Om spännanordning och stödben skall 
monteras i stolpen är det viktigt att markerad 
öppning i stolpen är fri från lim eftersom 
spännhjulets ena ände skall fästas i denna 
öppning

• Om stolpen är målad rensa hålen i stödbenens fäste med en tunn borr eller brotsch 0,,3 – 0,4 mm
• Passa in spännhjulssatsen så att fästet vid hjulet passar i stolpens öppning och den lösa nedre 

tråden passar i det övre hålet i det övre fästhålet  på stödbenets övre fäste.
• Limma
•
• Vik ihop och limma samman vikten (7)
• Vikten fästs lättast genom att limma den mot ena sidans stödben.
• Man kan även vika till och fästa en 0,3 mm metalltråd i hålet i viktens ena ände och sticka upp och 

limma på insidan av stödbenets övre fäste för att ge ett bättre intry



 Beröringsskydd
I satsen ingår ett beröringsskydd, vanligen kallat för 
flugsmälla.

Det kan fästas mellan de båda utliggarna mot 
stolpens framsida som på bilden.

I fullskala finns dessa i olika storlekar och med olika 
antal skärmar.

Här är ett exempel hämtat från utfarten mot 
Storvik/Gävle vid Krylbo.

 
Elspärrtavla

Där kontaktledning upphör markeras detta med en röd  s.k. Elspärrstavla.

Innebörden är: ”stopp för fordon med uppfälld strömavtagare” 
och används t ex på lastspår.

Tavlorna (9) kan placeras på stolpe eller hängas upp i brygga.
Vissa tavlor har pilar som visar åt vilket håll det aktuella spåret finns om det 
ligger efter en växel



Målning

Förberedelser

• Gör rent ytorna från limrester med t.ex stålull eller en glasfiberborste
• Tvätta ytorna med diskmedel och varmt vatten, T-röd eller liknande för att få bort fettrester från 

etsningen.
• Gör i ordning ett flyttbart underlag där flera stolpar kan ställas upp under målning så at man kan 

komma åt stolparna från samtlga sidor genom att vrida runt underlaget
• En bit markisoleringsskiva där stolparna sticks ner i underlaget är enklast och kan fungera bra.

Eller någon annan typ av skiva med förborrade hål som alternativ.

Allmänt Målning görs med fördel med airbrush eller sprayfärger.
Penselmålning går också bra om man lägger på färgen i tunna lager.
Smådetaljer som isolatorer målas med pensel.

Grundmålning De etsade delarna bör grundas med någon form av primer för metallytor.
Finns t.ex på sprayburk hos Clas Ohlson, Biltema och andra firmor med biltillbehör
Använd en grå grundfärg och måla alla detaljer med denna.
Stolpfundamenten grundas helst med en vattenbaserad grågul grundfärg

Stolpar Nymonterade stolpar är alltid grå. Eftersom stolparna vanligtvis är av galvaniserat 
material är dom till att börja med omålade.
Äldre stolpar är vanligtvis målade i en grågrön/olivgrön färg 
Stolparna kan med fördel vädras med rostiga ytor 

Isolatorer Isolatorer målas mörkt brunröda, gärna i ett par lager så att en tjockare färgklutt 
bildas som ger lite volym åt isolatorn.

Utliggare Metallfärgade, ljust grå eller med metallglans typ matt silver eller aluminuim
Smidigt kan vara att måla med en silverpenna, typ Molotow.

Fundament. Fundamenten målas i en matt grå betongliknande färg.
Eventuellt med lite skiftande roströda toner.

Spännanordning Spånnhjulen målas i samma färg som stolparna
Spännvikten målas brunsvart

Beröringsskydd Beröringsskydden målas ljust grå eller i metallfärg 
Elspärrskylt Skylten målas röd.

Om möjligt skall de små pilarna målas vita eller vara metallrena för att synas mot det
röda........



Förslag på verktyg och hjälpmedel

• Fin sidavbitare
gärna en ”Phot etch cutter”

• Smal plattång med släta käftar
• Pincett
• Synålar / Tandpetare för limning o

• Fina nålfilar
• Små klämmor/klädnypor

Lim:
• Flytande cyanoakrylat, snabbt

typ Loctite Super attack
• Flytande cyanoakrylat, långsammare

typ Zap-a-gap, grön
• Segt lim

typ Plastic Padding Extreme Repair

 
Verktyg som underlättar arbetet

• Brotschsats 0,3-1,2mm
• Miniborrmaskin med kap/slipskiva
• Glasfiberborste
• Färgspruta 

• Glasfiberborste
Används för att putsa och ta bort limrester

OBS Lämnar ett vasst damm av 
glasfiberrester så andningsskydd 
rekommenderas

 Limning/lödning
För att sammanfoga delarna används i första hand limning med flytande snabblim (Cyanoakrylat)
Då materialet är rostfritt stål krävs mer avancerad utrustning för att löda jämfört med mässing/nysilver.

Vid limning med snabblim, är det lämpligt att droppa upp några droppar på sidan om och sedan doppa 
spetsen av en knappnål/tandpetare och föra över någon droppe i taget.


