
Hela kontroller- och apparatutrust
ningen är koncentrerad till ett ut
rymme i fronten och vikten av led

Nya trådbussen 

Vi har nu äntligen fått den första 
av de II3 trådbussar, som bolaget be
ställt under 1945 och 1946. Den är 
något större än de gamla trådbussarna 
och har samma dimensioner som de 
nya brännoljebussarna. Sålunda är 
vagnskorgens längd 9,8 m mot 9,5 111 
tidigare och utvändiga bredden iir 
2,4 m mot 2,3 m. Den inviindiga höj
den mellan golv och tak är 2,2 m. 

Tjänstevik-ten, dvs. vikten av buss 
med förare och konduktör men utan 
passagerare ä r 7770 kg, alltså inte 
mindre än I 400 kg lättare än den 
äldre trådbusstypen trots dennas 

Att min ärade vän, förre stads
byggnadsborgarrådet, icke kan göras 
ansvarig för att bolagets ledning 
fram till 1938 hade den principiella 
uppfattning, som sedermera tog sig 
uttryck i de två avgörande stadsfull
mäktigebesluten, 1938 och 194I , är 
väl mycket troligt, liksom uppenbar
ligen icke för det nuvarande allmän
na krisläget, men det är kanske möj
1igt' att ca tio års utredande av de 
två intressanta stadsbyggnadsdetal
j erna tunnelbanan och Nedre Norr
malm något kunnat förenklas och 
givits klarare bakgrund, om ett verk
ligt grundläggande generalplanearbete 
startats fö re år 1944 - födel seå ret för 
nu pågående generalplanering, S0111 
redan givit många nya aspekter, bl. a. 
på den tidigare beslutade tunnelba
nan och dess anslutningar. 

Stockholm den 27 oktober I947. 

Torsten R Aströ11l. 

mindre dimensioner. Bussen kommer 
att ta 72 passagerare mot 62 på den 
ä ldre trådbussen. 

Bussens drivmotor är en serie1110tor 
om 83 kW timeffekt. 

ningarna har härigenom nedbringats 
till ett minimum. I ansträngningarna 
att hålla vikten låg har för hela den 
elektriska utrustningen en reducering 
av ej mindre än ca 1 000 kg gjorts i 
förhållande till vikten på. den äldre 
bussens elektriska utrustning. 

En mjukare acceleration erhålles 
därigenom att antalet urkopplingssteg 
för startmotståndet ökats från 7 till 9. 

Bussen har förutom handbroms 
elektrisk broms, som manövreras med 
bromspedal, och tryckluftbroms, ve r
kande på alla fyra hjulen , som an
sättas vid nedtryckning av samma 
bromspedal till ett djupare läge. 

Karosseristommen, som är byggd i 
stålkonstruktion, är självbärande lik
som på de nya brännoljebussarna, och 
varje kaross passa r till vilket som 
hel st av chassierna. Utvändigt är ka
rosseriet beklätt med aluminiumplåt. 

För uppvärmning av bussen till
godogöres värmen från star t- och 
bromsmotstånden på så sätt att kyl
luften för dessa med en fläkt pressas 
in i vagnen sedan den passerat mot
stånden. Till satsbatterier i lufttrulll



morna, kaminer vid förar- och kon
öpp

ningsbara fönster och takluckor kom
plettera värme- och ventilationssys
temet. 

Huvudleverantör för bussarna är 
AB Scania-Vabis. Karosserierna till
verkas av AB & Söner i 
Örnsköldsvik och den elektriska ut
rustningen av ASEA. 

50 trådbussar av denna typ beräknas 
vara levererade i början av 1948 och 
återstående i slutet av år 1948. 


