
Ny design och 
järgpå C 8 

Från Hägglunds i Örnsköldsvik levereras sedan i 
december förra året 4 vagnar i månaden av den nya 
typ som skall användas på Järva banan. De första 
vagnarna i denna serie, som fått typbeteckningen 
C8, har nr 2819 - 2820. På bild visas vagnarna 
uppställda på Högdalshallens bangård klara för 
provkörning. 

Vagntyp C8 nr 281 9 och 2820. För all kOllIrollera mOlOrströmmar, lufttryck , acce
leration, hastigh et, retardation m m har mätinstrument med skrivare m onterats i 
vagnarna. Det är en kont roI/remsa från el! sådan skrivare, som John Lembke och 
Torleif Grindahi studerar. 

I princip är C8-vagnarna lika de : ( 
sista C6-vagnarna. Dessa vagnar är 
alla parvis hopkopplade. Den m 
påfallande ändringen mellan vag nty
perna är den blå färgsättningen med 
vita dekorationslinjer som känns ig 
som en fortsättning på utförandet 
provvagn 2719. Aven invändigt 
C8-vagnarna fått en ny design. 
är t ex utformningen av sittplatser. 
hållstöttor, färgsättning och bel~ 
ningsarmatur helt avvikande från äJ·· · 
re vagnars. 

Sofforna är en modifiering av fm
slaget "Rumirumrum" och stötto r: 
har utformats i princip som försl a' 
"Sväng". De nämnda förslagen 
utarbetats av elever vid Konstfa" , 
skolan. Förslagen prisbelöntes \ 
den tävling, som SL och KonstfarL
skolan arrangerade i syfte att få fr 
en ny interiör i tunnelvagnarna. FäJ~

sättningen utvändigt motsvarar h 
ett förslag som på SLs uppdrag ULar

betades av det då av greve Sig\ 
Bernadotte ledda företaget Allied I 
ternationai Designers AB. Invän 
utgör färgsättningen en modifieria~ 

av firmans förslag på vagn 2719. 

I samband med att designänd rin,~

arna redovisas är det också lämpJi 
att poängtera vissa andra ändri ng 
Så har t ex väggarnas innerbekJäd. 
utförts aven asbest-laminatpla 
med för denna material typ högd 

möjliga brandsäkerhet. Stoppning 
sits- och ryggdynor har av brands: 
valts av det mest svårantändliga ,
skum som hittills har kunnat ans 
fa s. 

Den i soffstommarna monterad 
rustningen är på C8-vagnarna hä 
skyddad än i tidigare vagnar. <

stommarna har försetts med lå 
luckor. Sitsdynorna är också la 
sitt läge. För att förhindra att 
höriga "leker" med dörrutrustnin :o 
har kåporna över dörrarna fö 
med lås. 

Eftersom Järvabanan till största 
len är förlagd i tunnel kommer 
hovet av att öppna fönstren i ku~ 
utrymmet att vara begränsat. Li '· 
på de parkopplade C6-vagnarna. 
därför 4 fönster i kupeutrymmet 
förts som fasta. Till skillnad från 
talet av tidigare tunnelvagnar , 3 

fönster i vagnarnas B-ände. 
För att reducera underhåilsk 

derna på grund av rostangrepp 
vagnarna har undergolvet, det 
kollisionsgolvet, utförts av rosl1 
stål. Detta är ingen nyhet, om r 
förelsen göres med de 20 sist 
vagnarna . 
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Rent tekniskt har vagnutrustningen 
kompletterats på ett flertal punkter. 
Med den tekniska utveckling, som 
kännetecknar vår tid , blir det allt 
svårare att behålla välbeprövade kon
struktioner och komponenter, då de 
även på grund av den långtgående 
standardstegringen försvinner ur 
marknaden. Detta medför att en stän
dig anpassning måste ske av vagn ut
rustningarna till aktuell a komponen
ter och detaljer. Man säkerställer med 
denna anpassning anskaffningen av 
reservdelar för längsta möjliga tid . 
Introduktion av förändringar i vag
narna har skett dels fortlöpande i 
vagnserierna och dels i samband med 
införandet av nya vagntyper. Med 
C8-vagnarna har även tekniskt ett 
nytt steg tagits. 

Som en allmän teknisk ändring kan 
för vagnarna noteras att de är förbe
redda för en ökning av linjespänning
en på Järvabanan till 750 V. Därav 
orsakade följdverkningar för vagnut
rustningen ger naturligtvis ytterligare 
förändringar. Som tidigare nämnts 
har C8-vagnarna parkopplats. Orsa
ken är att anskaffnings- och under
hållskostnaderna skall hållas så låga 
som möjligt. Redan de parkopplade 
C7-vagnarna hade endast strömavta
gare på en vagn - den med udda 
vagnnummer - och detta är även 
förhållandet med C8-vagnarna. 

Som exempel på andra nyheter kan 
för C8-vagnarna anföras att fram- och 
backströmställaren har försetts med 

automatisk återföring till framläget. 
Den tidigare bekanta snabbstarten in
förd på nyare tunnelvagnar har kom
pletterats med en blockering om hy tt
signalutrustningen visar 15 km/ h som 
högsta tillåtna hastighet. 

Innan nya tunnelvagnar sättes i tra
fik kontrolleras de såväl hos leveran
tören som i SLs egen regi. Efter detta 
ska ll de besiktigas av statens väg
verk. När nya vagn typer levereras 
måste därjämte en teknisk uppfölj
ning av utrustningarnas funktioner 

llll eriören har fåll ny d esign. 

genomföras. Detta har även varit fal
let med de första C8-vagnarna. 

SL tunnelbanepark hflr med C8
vagnarna fått sitt nyaste tillskott. När 
alla vagnarna levererats kommer an
talet att vara 44 st. De flesta vagnar
na kommer att vara med när Järva
banan startar och de kommer därvid 
att ha sin hemvist i Rissnehallen. In
nan dess är det avsikten att de skall 
användas på bana 2. 

Erik Lagerberg 
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