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Første arbejdshold tæt ved overkørsel på
Apholmvej.



Vogn, tæt ved trinbræt, med bl.a. 
lysgenerator.



Der brændes ved lasker.



Der arbejdes under maskinen.Der arbejdes under maskinen



Maskiner og mandskab er i ly.



Her løsnes sporene.



Nyt spor

Der krydses spor

Gammel spor

Træsvelle



Der køres på larvefødder, mens sporene krydses



De gamle sveller tages op på
transportbånd.



Gl. svelle på vej op.

Træsvelle



Underlaget gøres klart mens sporene er 
hævet.



Skærverne skubbes ud til siden



Nye sveller på vej ned



Nye sveller bliver rettet til.



Svellerne er placeret og rettet til

Gammel skinne

Ny Skinne



Føreren af maskinen.

Skærm med 4 
billeder
Skærm med 4
billeder



Nye 
skinner 
sænkes 
på plads



Skinnerne placeres i reces.



Så er skinnerne placeret



Skinnerne spændes fast.



Så kan der køres



Der køres på de nye
skinner, for at samle de 

gamle op.



Opsamling af gamle skinner



Gammel skinne på vej op.



Gennem 2. Hydraulisk løft.



Videre over fast rulle, til ladvogn.



Lamperne viser en lang stamme,
til gamle skinner.



Nye sveller anbragt på bånd, klar til at 
blive transporteret ned og lagt ud.



Løftevogn på 4 ben, kører på skinner, 
oven på vognene.

Løftevogn.



Løftevogn venter på at komme af med 
sin last.
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