
Stockholmsbussen . efter kriget 

Av förste vagningenjör Carl Hammarskjöld 

Motorbussen är ett tämligen ungt kommunika
tionsmedel. Det första försöket med bensindriven 
buss i Stockholm gjordes 1899, då en buss insat
tes i trafik Drottninggatan-Fredsgatan-Gustav 
Adolfs Torg-Mynttorget och fram till Riddar
hustorget. Bussen var icke tillverkad i Sverige, 
och någon bild finnes tyvärr icke kvar av den. 
Försöket slog emellertid ej väl ut, bl. a. därför 
att bussen var försedd med järnringar, så att gån
gen blev allt annat än ljudlös. Den fick också ök
namnet »Bullerbussen». Den togs ganska snart 
ur trafik och först i slutet av år 1907 gjordes 
nästa försök, då ett företag insatte två bussa r på 
linjen Kungsbroplan-Kungsholms Villastad. 

Bussen hade vid den tiden ännu ej funnit sin 
egen form, utan man kan säga, att de fordon, 
som då brukades, helt enkelt voro nödtorftigt 
omändrade lastbilar. Utvecklingen stod också 
ganska stilla ända till efter förra världskriget. 
Under 1920-talets första år gjordes i Sverige åter 
försök att få fram motordrivna bussar för per
sonbefordran. Exteriören på en del av dem på
minde i hög grad om en fångvagn, och någon 
kaross i nutida mening kunde man inte tala om. 
Passagerarnas bekvämlighet hade ej ägnats nå
gon större omsorg - det krävdes t. ex. ej mindre 
än 4 steg för att komma upp i en av typerna, och 
sannolikt var det ej alltför trevligt att sedan sitta 
instängd på obekväma och ofjädrade bänkar. 

Stockholms Spårvägars busstrafik firar i år ett 
litet jubileum i det att det i år är 20 år sedan 
Stockholms Centrala Omnibus Aktiebolag, som 
sedermera övertogs av Stockholms Spårvägar, 
kom till och i trafik insatte I I engelska bussar 
av fabrikat Vulcan. Trafiken öppnades den I 

augusti 1923, och den första linjen, som trafike
rades, sträckte sig från Odenplan via Drottning
gatan till Gustav Adolfs Torg. Detta fordon var 
till skillnad från de båda föregående en mera 
medvetet utformad buss, där man sökt skapa ett 
fordon, avpassat för passagerarebefordran i 
större skala. När man betraktar denna Vulcan

buss, förvånas man över hur pass litet bussen i 
princip ändrat sin yttre form under de följande 
20 åren, även om den blivit större och bekvämare. 
Detaljernas utveckling har dock varit storartad, 
och den buss, som vi i dag äga, utgör en produkt, 
som trots de många gemensamma yttre dragen i 
så gott som alla enskildheter skiljer sig från före
gångaren. Så hade t. ex. Vulcanbussen ännu mas
siva gummiringar. En jämförelse med de ut
märkta lågtrycksgummiringarna, som kommo i 
bruk före nu pågående krig, ger ett gott exempel 
på hur fort utvecklingen gått på IS år. 

I och med bulldoggsbussen, som började leve
reras år 1937, tog bussen i Stockholm ett stort 
steg framåt. Passagerarantalet hade ökat från 45 
till 57, och samtidigt hade bussen utformats på 
ett för passagerarna avsevärt bekvämare sätt. 
Bulldoggsbussen sådan vi se den här i Stockholm, 
kan också anses vara en god exponent för vad 
chassi- och karossfabrikanterna kunde åstad
komma före krigets utbrott. Ja, man kanske till 
och med kan säga, att våra bussar måhända i 
vissa avseenden givits en alltför påkostad inred
ning, där man mera tänkt på passagerarnas be
kvämlighet och ögats tillfredsställelse än på att 

Av "Bullerbussen.) finns ingen avbildning men den må.ste 
ha varit nå.got i den här stilen. 
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göra bussen enkel och prakti sk att sköta och un
derhåll a. 

När kriget kom I939, stod man emellertid mitt 
uppe i en rastlös förbättring av bussen och dess 
detaljer. När det nu gäller att se framåt och för
söka reda ut, hur den buss kommer att se ut, som 
vi kunna vänta oss, när det nuvarande kriget en 
gång är slut och vagnfabrikanterna och trafik
företagen åter gemensamt kunna arbeta för att 
få fram bästa möjliga fordon, är det skäl att nå
got dröja inför de krav, som böra ställas på en 
god trafikbuss. Men först några ord om själva 
trafikföretaget. 

Vad är då ett lokaltrafikföretags uppgift ? Helt 
kort kan det väl uttryckas så : att ge ett samhälles 
invånare så goda kommunikationer som möjligt 
till billigaste pris. För ett trafikföretag gäller det 
således att välja sådana fordonstyper, där kravet 
på både snabbhet och bekvämlighet tillgodoses och 
för vilka bränslekostnader, underhåll och skötsel 
icke stiga till så stora belopp, att den avgift, som 
måste uttagas av trafikanterna, kan anses otill
börligt hög. Det gäller alltså at~ se till att kun
den - trafikanten - får god valuta för ~ina pen
gar, att han känner sig belåten. 

För att driften skall bli ekonomisk bör fordons
enheten göras så stor som möjligt, så att man med 
minsta möjliga antal fordon kan befordra största 
möjliga antal passagerare. Men fordonens storlek 
beror i hög grad på de trafikförhållanden. under 
vilka de skola a rbeta. På förortslinjer med breda, 
goda och relativt litet traf ikerade vägar går det 
att använda en större buss än vad som är möjligt 

D enna bild visar utvecklingen 
fram till den tid, då bussen fann 
sin form. 

exempelvis i Stockholms inre delar. Våra nuva
rande bussar äro något mindre än IO meter långa, 
men vi ha i trafik 5 speciella förortsbussar, vilka 
som bekant bruka insättas på Ängbylmjen, och 
dessa ha en längd av c:a 12 meter. Vi kunna re
dan nu säga, att dessa senare bussar äro alltför 
långa för att användas i trafik inne i Stockholm. 
Skall innerstads bussen överhuvud bli längre än 
»bulldoggarna» torde det med hänsyn till f ram
komligheten sannolikt ej bli mer än någon meter. 

För att tillgodose passagerarnas bekvämlighet 
böra sittplatserna vara anordnade så, att man icke 
si tter för trångt. I de av våra nuvarande bussar, 
som ej ändrats för fast konduktör, finna s fyra 
sittplatser i bredd, ordnade två och två med en 
mellanliggande gång. Det kan ej förnekas, att ut
rymmet för passagerarna för närvarande är i 
minsta laget. Detta beror på att vederbörande 
myndigheter hittills icke tillåtit större utvändig 
vagnsbredd än 2,3 meter. Önskvärt vore därför, 
att våra kommande bussar finge göras med en 
bredd av 2,4 meter eller helst 2,5 meter. Då 
skulle man kunna göra sittplatserna rymligare 
och samtidigt mittgången bredare. 

I stället för den nu allmänt använda träkaros
sen komma sannolikt karosser av stål eller lätt
metall att användas, dels för att öka hållfasthe
ten och minska underhållet, dels för att om möj
ligt göra bussen lättare. Lägre vagnvikter tyckas 
också kunna erhållas genom att bussen göres 
vad man brukar kalla »chassilös», d. v. s. karos
sen göres självbärande och direkt sammanbyggd 
med underredet. Härigenom bortfaller den nuva-

För o~s verka r det inte särskilt lockande att krypa in i en 
sådan här få ngvagnsliknand e historia, men den hälsades 
säkert med g lädje av träkvistaborna, när den sattes i trafik. 

Så såg den buss ut, som för 20 år sedan sattes in på 
Drottninggatan. 
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En av de fem 12-metersbussar. som gå på Ängbylinjen. 

rande markerade skillnaden mellan chassi och ka
ross, vilka till yttermera visso hittills tillverkats 
av skilda fabriker. Den chassi lösa bussen med den 
självbärande karossen har ännu ej slagit helt ige
nom, men det är möjligt, att den är den rätta lös
ningen på ett svårt problem. 

Ett av de främsta krav, man ställer på ett 
kommunikationsmedel, är, att medelkörhastighe
ten skall vara hög. För att få en bussförbindelse 
snabb, är det därför nödvändigt att ordna så, att 
passagerarnas på- och avstigning går snabbt, dvs. 
att hållplatsuppehållen bli korta. Samtidigt bör 
även konduktörens avgiftsupptagning ordnas så 
tidsbesparande som möjligt. För den skull ha 
våra innerstadsbussa r försetts med fast konduk
tör. Genom att bussen fått två ingångs- och två 
utgångsdörrar har tiden för hållplatsuppehållen 
minskats och trafikanten kan snabbare föras till 
sitt mål. Det är sannolikt, att samtliga innerstads
bussar även efter kriget komma att utformas ef
ter cirkulationsprincipen och med fast konduktör. 

För att nå hög reshastighet är det dessutom 
nöd,vändigt att motoreffekten är tillräcklig. Vid 
gengasdrift minskas ju motoreffekten kraftigt, 
och detta har även medfört en avsevärd sänkning 
av reshastigheten. Efter kriget kommer man sna
rast att söka återgå till flytande bränsle, som ger 
en bättre motoreffekt, och för att samtidigt för
bättra bränsleekonomien, kommer säkerligen ef
terkrigsbussen att utrustas med brännoljedrivna 
diesel'/1wtorer och den bensindrivna bussmotorns 
saga i Stockholm att vara all. 

En av de största olägenheterna med våra nu
varande bussar är motorns placering och det bul
ler, som motorn åstadkommer samtidigt som den 
sprider värme och lukt omkring sig. Med säker
het kommer därför frågan om motorns placering 

att bli ett av de spörsmål, som sättas främst på 
reformlistan. Det kan mycket väl tänkas, att mo
torn placeras horisontalt uncler bussen, vilket re
dan före kriget provats på skilda håll med väx
lande framgång. Eller också kommer motorn helt 
radikalt att placeras i bussens bakända. Detta har 
försökts i Amerika och även visat sig ge fördel
aktiga resultat. Våra egna bussfabrikanter, som 
i viss mån redan satt i gång förberedelsearbetena 
på efterkrigstidens busstyper, äro också syssel
satta med detta mycket viktiga problem. 

Förutom bekvämlighet och snabbhet för passa
gerarna kräves av ett modernt trafikmedel, att 
det kan framföras med största möjliga trafik
säkerhet. För den skull är det först och främst 
nödvändigt, att föraren har god sikt. Bussens 
fönster och deras storlek kommer således att ut
formas under beaktande av detta krav, och även 
att förses med särskilt imskydd för att tillför
säkra god sikt även vintertid. 

Det är också nödvändigt att en buss har goda 
bromsar, och valet av bromssystem är en av de 
frågor, som är under behandling. Det kan ifråga
sättas, huruvida icke bussen efter kriget i allt 
större utsträckning kommer att utrustas med 
tryckluftsbromsar, clå dessa under senare år ge
nomgått en ganska genomgripande utveckling, så 
att de väl hävda sig i jämförelse med nu använda 
vacuumbromsar. 

Som vi alla fått erfara under de senare åren 
kunna vintrarna i Stockholm vara mycket kalla, 
och det gäller därför att ordna bussarnas upp
värmning på sådant sätt, att temperaturen inne 
i bussen blir tillräckligt hög även vid sträng kyla. 

r bussarna ha vi för närvarande ett värmeled
ningssystem, där kylvattnets värme tillgodogöres. 
Det är dock mycket tänkbart, att vi så småning
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om kunna komma fram till någon form av luft
konditionering, varvid man icke blott uppnår 
uppvärmning av bussen utan samtidigt god ven
tilation. Ventilationen är för närvarande icke till
fredsställande vintertid, då takluckor och venti
ler ej kunna hållas öppna för dragets skull. 

För många förortsbor äro buss resorna ett 
oundvikligt ont och restiden den kanske tråkiga
ste delen av dagen, som passagerarna helt natur
ligt önska fördriva så behagligt som möjligt. 
Man måste därför i ännu högre grad än tidigare 
sörja för att bussens belysning blir så god, att 
j)assagerarna bekvämt kunna läsa en bok eller 
tidning. 

Det är som synes nödvändigt att sörja för pas
sagerarnas bekvämlighet på olika sätt, men dessa 
tillbringa dock endast en ringa del av sin dag i 
bussen. Annorlunda är det med trafikpersonalen, 
som har hela sin arbetsdag förlagd till trafikmed
let. Det kan även anses sannolikt, att trafiken 
efter kriget kommer att tillväxa så i omfång, att 
förkrigstidens intensiva trafik överträffas. Här
igenom blir trafikarbetet ännu mera påfrestande 
för kropp och sinne, och det är därför nödvändigt 
att sörja för att trafikpersonalen får fullgöra sin 
trafiktjänst under så gynnsamma yttre betingel
ser som möjligt. Konduktörens arbete har redan 
nu i avsevärd grad underlättats genom införan
de av fast placering, och som ovan nämnts är det 
sannolikt, att vi även i fortsättningen komma att 
få fast konduktörsplacering, åtminstone för 
innerstadslinjerna. Det återstår emellertid att se 
till att föraren, på vilken ansvaret vilar för tra
fiksäkerheten och att tidtabellerna följas, får det 
så ordnat för sig, att hans arbete ej blir onödigt 

krävande. Frågan om förarstolens utformning, 
körställning, bromssystem och signalanordningar 
måste ägnas en intensiv uppmärksctmhet, så att 
den kommande bussen även i dessa mycket viktiga 
hänseenden svarar mot tidens krav . 

Frågan om högertrafik i Sverige står alltjämt 
på dagordningen, och ett statsmakternas beslut 
avvaktas med otålighet av trafikföretag och buss
till verkare. Planeringsarbetet på nya bussar är 
ju i full gång, men så länge frågan om högertra
fik är oavgjord, nödgas man rita och tillverka 
bussarna för vänstertrafik, men med tanke på att 
de utan alltför stort besvär och höga kostnader 
skulle kunna omändras för högertrafik. Man får 
alltså hoppas, att frågan vänstertrafik eller höger
trafik måtte tas upp igen och bli slutbehandlad 
snart nog. 

Som synes är det många problem, som pocka 
på sin lösning. Men även om det är så, att för
ändringarna kunna bli stora och många, får man 
nog inte tro, att utvecklingen skall ske alltför 
språngvis, utan sannolikt kommer det att bli en 
kontinuerlig utveckling av den busstyp, vi tidi
gare vant oss vid, och det är inte troligt, att vi 
efter kriget komma att få nya bussar, som till det 
yttre alltför mycket skilja sig från dem vi nu ha. 

r en kommande artikel skall lämnas en när
mare redogörelse för några motorbusstyper, som 
under senare år tagits i bruk på skilda håll utom
lands och vilka måhända kunna ge en fingen'is
ning om varthän utvecklingen kommer att gå. 
Samtidigt kommer att redogöras för ett prelimi
närt förslag till busstyp, som uppgjorts för Stock
holms Spårvägars bussbeställningar närmast ef
ter kriget. 

Bulldoggsbussen, den vanligaste typen av SS-bussarna. På de för fast konduktör ombyggda har en utgång 
på mitten tillkommit. 
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