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En ny innerstadsspårvagn 
Med anledning av det gynnsamma resultat, 

som erhållits med anordningen »fast konduktör» 
på trådbussarna och bussarna, kommer detta 
system att provas även vid spårvägsdriften. För 
detta ändamål är f. n. en spårvagn !itt. Al under 
ombyggnad vid Råsundaverkstaden. 

För att utrymme skall kunna beredas största 
möjliga antal passagerare och sittplatserna an
ordnas i färdriktningen kommer vagnen att 
utrustas med endast en förareplats. 

Trafikanternas påstigning skall ske genom två 
dörrar längst bak på vagnens vänstra sida, som 
leda till ett uppsamlingsrum, omfattande den hit
tillsvarande bakre plattformen. Därifrån passera 
trafikanterna den fasta konduktören för att taga 
plats inuti vagnen. På dess högra sida anordnas 
stolar för två personer i bredd och på den 
vänstra sidan enkelstolar. Sammanlagt finnas 21 

sittplatser och c:a 45 ståplatser. För att möjlig
göra en snabb avstigning anordnas två utgångs
dörrar, dels en mitt på vagnssidan, dels en i vag
nens framända. Den förra är kombinerad med ett 
nedfällbart fotsteg, som fälles ut, då dörren öpp
nas. Framdörren övervakas och manövreras av 
föraren, medan de övriga komma på konduktö

rens lott. All dörrmanövrering sker medelst 
tryckluft. 

Plattformarna komma icke att skiljas från den 
övriga delen av vagnen genom några väggar. 
Däremot avskiljes förareplatsen genom en skärm
vägg bakom föraren och en lägre avskärmning 
vid sidan av föraren. 

Även i andra avseenden kommer den om
byggda vagnen att bli en försöks vagn. Den skall 
bl. a. förses med gummifjädrande hjul av samma 
slag, som redan med gott resultat användas på 
våra släpvagnar litt. B 22 och B 23. Vagnsax
larna komma att lagras i rullager, vilket inte tidi
gare förekommit på våra motorvagnar. Även i 
fråga om de yttre linjerna kommer vagnen att 
moderniseras i viss utsträckning. Destinations
och nummerskyltarna i vagnens framända utfö
ras liknande bussarnas. Lanterninen på taket 
borttages och takmotståndens skyddskåpor ut
formas så, att de följa takets rundning. Ström
avtagaren, som får ett vertikalfjädrande topp
stycke av ny typ med en relativt bred kontakt
skena, blir placerad mitt över främre hjulparet. 
Den mest iögonfallande förändringen blir dock 
kanske färgen. Vagnen kommer nämligen att på 
försök målas i en färgton, som är mindre ömtålig 
än den hittills använda ljusblåa. Kn. 
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