
Vagnarna för tunnelbanorna. 

AV BYRAINGENJÖR JOHN HEDSTRÖM 

Även om de 

räknas vara 
nare delen 
sättas in i 
delen 

kan vara av ett visst 
läsare. 

inbju

tillverkare av 
ning både 
landet rådde ännu en viss tv e-

borde sammansättas av enheter 
bestående aven motorvagn och 

anbudsför
plats 

för alternativa anbud och förslag 
från beträffande 

sedda med 1 

motor
drivna. 

Sedan anbuden och 
bearbetats 

konstrukti on, 
New 
detta företags 
tunnelbanevagnar. 
andra hälften av 
skulle elektrisk 
ställas hos men a v sam
ma konstruktion som 
kanska och 
från Westinghouse. 
setts vara av största 
för driftsäkerheten att 

av 
vägsverkstäderna. 

Vagnarna bli 
vagnar och 
hytter i båda 
tågsammansättning 

uppnå bästa bromsretardation 
och för att undvika 
damm, som i tunnlar visat 
vålla mycket besvär, har 

kortslutningsbroms 
som driftbroms, och att 
denna skall komma helt till 
rätt anordnas motorer alla 
axlar. 

Vagnarnas planlösning, d. v. 

sioner och 
digt som man med 
relativt långa resor, som !J.l"'U15,U 

av förortstrafikanterna 

ningarna för att en 
skall attrahera 
gens uppehållstider 
nerna spela en 
för resehastigheten, och 
ler följaktligen att vag
narna så, att en passage
rarväxling kan erhållas. 

Det har för vagnarna i denna 
första beställning ansetts 
ligt att anordna tre stora dubbla 
skjutdörrar och 
dessutom enkla 
de mindre 
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Pri/lcipskiss av våra /lya tunnelbarrevagnar. Inredning I visar den s. k. »svemka» planlösningen och inredning II den »amerikanskll». 

som erhållas i de förarhytter i bilden som ger samma antal sitt För att hålla denna förhållan
tåget, som ej användas av tåg platser per vagn, kan väntas ge devis låga vikt utföras vagnarna 
personalen. Beträffande sitt en snabbare passagerarväxling i viktbesparande syfte med stom
platsarrangemanget ha huvud därigenom att sittplatserna äro marna i självbärande skalkon
sakligen två alternativa lösnin vända så, att vägen till utgångs struktion av stål i svetsat utfö
gar varit föremål för diskussion. dörrarna blir bekvämare och rande. Såväl taket som golvet 
Det ena alternativet, som på bil mera självfallen än med den ingå i stålkonstruktionen för 
den betecknas med inredning I, svenska planlösningen. Antalet bärning och upptagning av stöt
har under diskussionerna kallats ståplatser blir större, men där krafter. På gavlarna anordnas 
det »svenska», närmast för att igenom att de så att säga sprän s. k. klätterskydd bestående av 
skilja det från det andra alterna gas in bland sittplatserna bli de horisontella stålflänsar, till för
tivet, som kallats det »ameri senare måhända ej så väl ägnade hindrande av att vagnarna vid 
kanska» av den anledningen att för tidningsläsning eller kon en eventuell kollision skjuta in 
arrangemanget överensstämmer templation. över varandra. 
med det som tillämpats på New Det har ansetts värdefullt att Boggierna, som till sin k0n
Yorks tunnelbanor. Det »sven få prova ut de båda vagntyperna struktion ännu ej äro definitivt 
ska» alternativet kännetecknas i praktisk dri f t, och därför har fastlagda, komma att uppvisa 
som synes av att sittplatsavdel det till slut blivit bestämt, att av flera från de konventionella bog
ningarna äro relativt avskilda de 70 första vagnarna skola 50 gityperna avvikande drag. Det 
från ståplatsutrymmena, som äro vara med den »svenska» planlös är meningen att på en örbyvagn 
belägna mitt för skjutdörrarna. ningen och 20 med den »ameri prova ut boggi typen, innan den 
De som erhållit sittplatser sitta kanska». definitivt fastställes för tunnel
alltså relativt bekvämt och utan Vagnarnas huvudrnått och banevagnarna. 
att störas av de stående passage platsantal framgå av figuren. Man har siktat på att få inred
rarna. Den amerikanska plan Vikten av tom vagn beräknas ningen bekväm och samtidigt 
lösningen, inredning II enligt komma att bli högst 28000 kg. slitstark och oöm. Polerat trä 
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kommer t. ex. knappast att 
få 

med 

som blir rik
komma eventuellt lysämnes

rör att användas. Ventilation 
och 
ett och anläggningen 

att ge en luftom
det stora 

hänsyn ris
ken av att passagerare luta 
ut genom fönstren tillåtes 
dock ej att fällas 
mer än 200 mm. 

Dörrmanövreringen, som skall 
ske medelst kommer 
att enligt system 
som på moderna tun

i New York 

Signalsystemet för givning av 
till föraren från 

biträdet, som sannolikt får sin 
plats bakända, bli r lik

dör-

Som ovan nämnts 
samtliga axlar. 

alltså 4 motorer, 
typ 
hk 

mellan motor och 
växellåda av på 
tunnelbanor 
house-konstruktioner. 

sek. uppehåll på 
ge en resehastighet av 32 km/h. 

För strömtillförseln utrustas 
de första 70 vagnarna 
strömavtagare si
dor strömskena och eventu
ellt även med strömavtagare på 

för elekt
riska utrustningen I ov
rigt multipelkörning 
till 8 I 

Kontrollerutrustningen ger 8 ur
kopplingssteg seriekopplade 

5 
parallellkopplade motorer 
vid motorerna förbli serie-
r..VIJIJlO.\.,C; två och och 5 

.;)U'UHUHHj>;. av motorernas fält 

Kortslutningsbromsen kombi
neras automatiskt luftbroms 

en av den 
firman Westinghouse Air Brake 
Co konstruktion, som i 

drift vid New Yorks 
visat sin förträfflig

het. 
för 

inom 
sättningen, om leveranssvårighe
ter från uppstå, är säkrad 

som 
och pneumatiskt, kommer auto
matiska typ 
som 
ordnas. 

En detalj, som ännu ej är 
är tunnelbanans 

signal- och blockeringssystem 
och den därmed sammanhän
gande 
för 
stopp. Det 

att i 



mom en 
beslut om 

principiella lösning. 


