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".Ståvagnar" 


När det blev bekant, att trådbussen skulle ändras där
hän, att en rad sittplatser skulle tagas bort och ersättas 
med ståplatser, föreslog någon av stockholmspressens 
kåsörer, att det vore lika gott att riva ut alla sittplatser
na, och låta bussen bestå av ett enda ståplatsutrymme. 

Iden ilr ju minst sagt radikal, men trafiktekniskt inne
bär den ingen nyhet. I nr 3 1942 av Vel'kehrstechnik 
redogöres nämligen för en »ståvagn», som tagits i bruk 

Breslau. Man har där synbarligen haft samma stora 
svårigheter att kämpa med som hos oss, när det gällt 
att bereda plats på spårvagnar och bussar, och man har 
då kommit underfund med att om man plockade bort 
sittplatserna och alla skrymmande inredningar överhu
vud, skulle svårigheterna kunna lindras. Om man här
igenom officiellt inte lyckats öka antalet platser mer än 
från 31 till 44, så förefaller det dock som om man, l1är 
nöden d. v. s. trängseln är stor, skulle kunna ta på be
tydligt flera passagerare. Till en början ändrade man om 
32 gamla släpvagnar, men på grund av de goda erfa
renheterna i trafiken har man beslutat att vidtaga ytter
ligare ombyggnader. Genom att förse fönstren med kraf
tiga skyddsstänger, som samtidigt tjänstgöra som hand
tag har man lyckats att få passagerarna att hålla sig 
utefter väggarna, varför konduktören har fått större 
möjligheter att ta sig fram genom vagnen. 

Även en del bussar har man behandlat på samma sätt. 
Här har man dock låtit en långbänk gå utefter väggarna, 
varför man kan säga, att fordonen påminna om de tyska 
4 :e-klassvagnarna, saliga i åminnelse, som visserligen 
voro utomordentligt ansträngande att resa i - signatu
ren har själv tillbringat 6 timmar stående i en sådan vagn 
mellan Miinchen och Niimberg - men där gemytet tog 
loven a valla sura miner. I BresIaukallar man visserligen 
de nya vagntyperna för boskapsvagnar, men man har 
samtidigt stuvat om det gamla ordspråket »bättre att åka 
illa än att gå bra» till »bättre att stå än att överhuvud 
inte komma med l». 

Hos oss ha vi som sagt börjat så vackert åt det 'hål
let med en trådbuss, men ingen vet, vad framtiden har 
för besv~{ I-ligheter i sitt sköte. Kanske vi också en gång 
få gå in för Bres1aumetoden - vi hoppas dock att vi 
slippa. 

W - r. 

- - - och den här har jag pepparmintpastiller. 
(Transit Journal) 

Genom att passagerarna halla sig u lefter sidorna har kon
duktören lätt att ta sig fram i vagnen. 

T. v. en ombyggd vagn. I mitten: en vagn före ombyggnaden och t. h. efter. Sittplatserna äro i främsta rummet avsedda för 
krigsinvalider och andra i behov 3,V sittplats. 
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