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Reserapport - Polen, Katowice, Besiktning av 
spårmaterial, 2022-10-05 – 2022-10-07  
Rapporteras av 
Jesper Olsson 

Stadens anläggningar, Gata Spår  

Resmål  
Katowice, Polen 

Datum för resan 
2022-10-05 till 2022-10-07 

Deltagare 
Jesper Olsson, Planeringsledare Spårkonstruktion, Stadens anläggningar, Gata Spår 

Nätverk/projekt 
Svingeln – Byte av spårkomplex 

Syfte med resan  
Huvudsyftet med resan var att besikta spårkorsningar som skall levereras till ett 
spårarbete som ska utföras vid Svingeln i Göteborg. Trafikkontoret har tidigare köpt 
material från denna leverantör vid ett par tillfällen, leveranserna har dock skett under 
pandemin så någon besiktning i fabrik har inte varit möjlig vid de tidigare projekten. 
Ytterligare ett syfte var därmed att studera tillverkningsanläggningen samt möta 
representanter från leverantören. 

Förberedelser inför resan 
Inga särskilda förberedelser inför denna resa. 

Aktiviteter, formella och informella 
Onsdag 5/10 
Avresa från Göteborg tidigt på morgonen, ankomst till Krakóws flygplats vid lunchtid. 
Från Kraków gick resan vidare i bil, med ankomst till fabriken vid 14-tiden. Efter 
ankomst till fabriken meddelade leverantören att allt material ännu inte var redo för 
besiktning, men att produktionen arbetade för fullt för att färdigställa materialet. Denna 
första eftermiddag ägnades därmed åt rundvandring i fabriken. 
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Torsdag 6/10 
Strax efter frukost meddelade leverantören att de endast färdigställt knappt hälften av det 
beställda materialet för besiktning. Vid besiktning av detta material upptäcktes ett flertal 
brister och tillverkningsfel. Några av anmärkningarna kunde åtgärdas direkt efter 
upptäckt och därefter godkännas medan ett par andra anmärkningar krävde större åtgärder 
följt av ny besiktning. Eftersom endast hälften av materialet kunde besiktas och därefter 
inte heller godkändes så togs på tidiga eftermiddagen beslutet att avbryta besiktningen. 
För de delar och anmärkningar som inte kunde godkännas på plats så kommer en 
oberoende besiktningsman att göra en ny besiktning när så är möjligt. 

Fredag 7/10 
Avresa till Krakóws flygplats strax efter frukost, ankomst till Göteborg vid 17-tiden. 

Trafikkontorets/Göteborgs Stads bidrag 
Rollen ”Planeringsledare Spårkonstruktion” ansvarar för att allt material som köps in och 
används i spårvägsbanan i Göteborg och Mölndal är av rätt kvalitet. Därför är det viktigt 
att Trafikkontoret är med och besiktar materiel innan det levereras till Göteborg, för att 
säkerställa att leveransen håller rätt kvalitet. Under besiktningen hittades denna gång ett 
flertal anmärkningar som hade varit mycket svåra att identifiera vid en digital besiktning 
via videolänk. 

Erfarenheter/exempel att ta med hem 
Det är uppskattat från leverantören att Trafikkontoret som beställare visar intresse och 
besöker tillverkningsplatsen för materiel som köps in. Besiktningsprocessen blir enklare 
och håller högre kvalitet och ledtiderna för eventuella åtgärder blir kortare när alla parter 
är samlade på samma plats. 

Plan för förankring/spridning i staden av 
erfarenheter/exempel från möte 
Erfarenheter från besiktningen sprids framför allt inom enheten Gata Spår i den löpande 
verksamheten. 

Bilder 

 

Figur 1 - En av spårväxeldelarna som kunde besiktas vid detta besök 
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