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Reserapport - Polen, Bydgoszcz, Besiktning 
av spårmaterial, 2021-12-07 -- 2021-12-09  
Rapporteras av 
Jesper Olsson 

Stadens anläggningar, Gata spår  

Resmål  
Bydgoszcz, Polen 

Datum för resan 
2021-12-07 till 2021-12-09 

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

Nätverk/projekt 
Byte av spårkomplex Stampgatan/Alströmergatan 

Syfte med resan  
Syftet med resan var att besikta spårmateriel (växlar, spårkorsningar och räls) som skall 
levereras till ett spårarbete som skall utföras under 2022. 

Förberedelser inför resan 
Innan resan granskades de egenkontroller och protokoll som leverantören tagit fram inför 
besiktningen. 

Aktiviteter, formella och informella 
Tisdag 7/12 
Avresa från Göteborg på förmiddagen, ankomst till hotellet i Bydgoszcz tidig kväll. 

Onsdag 8/12 
Hela dagen spenderades i fabriken där spårmaterialet besiktades. Besiktningen omfattade 
7 st. spårväxlar med tillhörande korsningar samt cirka 50 meter räls. Materialet såg bra ut 
och alla utförda kontroller och mått godkändes under besiktningen. 

Torsdag 9/12 
Torsdag förmiddag var avsatt som reservtid ifall åtgärder skulle utföras på materialet efter 
besiktningen på onsdagen. Eftersom inga anmärkningar hittades under onsdagens 
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besiktning så fanns det inget behov av att besöka fabriken på torsdagen. Förmiddagen 
ägnades åt e-posthantering och dokumentgranskning från hotellrummet. Efter lunch 
påbörjades hemresan och ankomst till Göteborg blev strax före midnatt. 

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. En del besiktningar har genomförts digitalt 
med hjälp av live-streaming från fabriken alternativt på plats i Göteborg när materialet 
redan levererats, men det har visat sig påverka kvaliteten negativt. 

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. 
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