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YRKE

YRKE: SPÅRSVETSARE
När du åker tåg numera märker du säkert att det 
rytmiska ljudet från skarvarna i rälsen inte hörs 
längre. Varför då kan man undra? Jo, vi har ju våra 
spårsvetsare. Det är ett av alla jobb som en spår
svetsare utför, att svetsa ihop skarvarna i järnvägs
spåren så att det blir helsvetsat stället för skarvspår. 

EN VANLIG DAG PÅ JOBBET
För att få ett helsvetsat spår krävs det antingen 
nybyggnation eller spårbyte av gamla spår till nya 
där både slipers och räls byts ut med stora spår
byteståg som är cirka 500 meter långa. Dessa går 
med främre delen av tåget på det gamla spåret och 
byter under tiden det går fram, ca 2 000 meter/
dag, till nytt spår så bakre delen går på det nya. 
Man lägger i förväg ut 420 meter långa skenor och 
sedan byts dessa in samtidigt som gamla träslipers 
byts mot betongslipers. Efter spårbyteståget går 
spårsvetsarna och termitsvetsar ihop alla skarvar.

JOBB I HELA NORDEN
Eftersom dagens tågtrafik är intensiv med gods
tågens tunga axeltryck och persontågens höga 
hastigheter ställer det mycket höga krav på en 
spårsvetsare. Att vara spårsvetsare innebär att 
man arbetar med både nybyggnation och under
håll av järnvägsnätet över hela Sverige och i vissa 
fall även Norge eller Danmark.

VANLIGA ARBETSUPPGIFTER
• Underhålla järnvägen och genomföra förebygg

ande åtgärder genom bland annat påsvetsning 
och byte av komponenter

• Reparera rälsbrott på räler och växlar både 
där svetsning behövs och även andra typer av 
bantekniska fel

• Nybyggnation av spår och växelbyten
• Jobba med beredskap (jour)
• Utveckla svetstekniska lösningar 

Ett krav från Trafikverket är att entreprenörer 
som ska utföra spårsvetsning måste vara certifie
rade i SSEN ISO 38342. Det i sin tur betyder att 
en spårsvetsare ska certifiera sig i de metoder hen 
ska utföra, jobba enligt de WPS:er som tagits fram 
av entreprenören hen jobbar för och skriva svets
rapporter på varje utfört jobb.

En fördel med yrket svetsare är att det finns så många vägar att gå ... 
eller kanske i just det här fallet åka. Den här gången berättar vi om att 
vara spårsvetsare. 

En del av jobbet som spårsvetsare är att 
underhålla den befintliga järnvägen.

OREGELBUNDNA ARBETSTIDER
Vår, sommar och höst är de mest hektiska årstid
erna då man inte svetsar järnväg under noll grad
ers rälstemperatur (om det inte är något akut fel). 
Vintertid får svetsarna hjälpa till med snöröjning 
och underhåll av de slag som inte kräver svets
ning. Det är mycket helg och nattjobb, det är något 
lättare att få tider i spår då. Det är ofta stressigt för 
det blir inte så långa tider och spåret måste vara 
farbart när man gjort det jobb som man planerat. 

”Att vara spårsvetsare innebär 
att man arbetar med både ny-
byggnation och underhåll av 
järnvägsnätet ...”
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Svetstråd i absolut världsklass

•	 Används	av	tillverkningsindustrier	i	hela	världen.
•	 Homogena	låg/olegerade	–	och	de	flesta	aluminium-

kvalitéer.
•	 Korta	leveranstider.	Stora	lager	i	Sverige.
•	 Vi	har	utbildad	personal	som	kan	hjälpa	er	vid	tester.	

Både	manuellt	och	i	robot.
•	 Besök	www.sidergas.se	för	mer	information.
•	 Maila	oss	för	en	offert,	eller	testa	på	info@sidergas.se
Får	ni	driftstopp	i	svetscellen?	Börja	med	att	eliminera	
svetstråden	som	orsak.

YRKE

 UTBILDNING
Vill du bli spårsvets
are? Du kan utbilda 
dig antingen via YH
utbildning i Vansbro 
eller på Trafikverks
skolan i Ängelholm. 
Du ska ha grunder i 
gymnasium och klara 
läkarundersökning. 
Spårsvetsare har även 
säkerhetstjänst som 
krävs för att få begära 
tider i spår.

VAD SKA EN SPÅRSVETSARE KUNNA?
De här svetsmetoderna är det spårsvetsaren till
lämpar inom järnvägssvetsning och som man 
certifierar sig på:
• Termitsvetsning för skarvsvetsning
• Påsvetsning med belagd elektrod
• Påsvetsning med självskyddad rör elektrod
• Formsvetsning, skarvsvetsning med belagd 

elektrod

I Sannahed använder man sig av stationär bränn
svetsning för att svetsa långräl och mobil bränn
svetsning i vissa projekt, men det är inte så vanligt 
och inget som en spårsvetsare utbildar sig till 
normalt.

Lennart Ericsson
Huvudsvetsansvarig

Infranord
Som spårsvetsare är du en viktig del i att järnvägsnätet 
fungerar.


