
El! 4-ax1ig amerikal1sk diesel-elektrisk buss för 120 passagerare. 

Stock~holmsbussen efter kriget II 

AV FÖRSTE VAGNINGENJÖR CARL HAMMARSKJÖLD 

I ett föregående nummer av Spårväg och Buss 
har lämnats en redogörelse för de vägar utveck
lingen på bussområdet kan tänkas gå. Det är 
emellertid inte lätt att utan vidare göra klart för 
sig, hur efterkrigsbussen i Stockholm kommer 
att se ut. Sannolikt kommer den dock de när
maste åren efter kriget att åtminstone till det 
yttre ej alltför mycket avvika från vad vi 
nu vant oss vid. Ute i världen har visserligen 
busstillverkningen praktiskt taget upphört, men 
det kan kanske ändå vara av intresse att ta en 
titt på hur de bussar se ut, som ha kommit fram 
under de allra senaste åren. 

Amerikas Förenta Stater har ju alltid varit ett 
föregångsland på bilismens område som ofta ta
git initiativ och prövat vägar, vilka starkt avvika 
från de konventionella och invanda. 

Den buss från Acron, Ohio USA, som återges 
här, är märklig i många avseenden. Bussen är 
14 m lång och tar sammanlagt 120 passagerare, 
varav 58 sittande. Den är försedd med 4 axlar, 
och såväl det främsta som det bakersta hjulparet 

äro styrbara och påverkas samtidigt av styrin
rättningen. På bussens mitt finnes en 2-axlig 4
hjulig boggie av vanlig konstruktion. Bussen är 
på mitten ledad för att möjliggöra rörelser i 
höjdled. I sidled är bussen däremot ej ledad, var
för den ej viker sig, när man passerar genom en 
kurva. Som fallet är på de flesta andra håll i ut
landet, är även denna buss ordnad för trafikant
cirkulation med påstigning genom den främre 
dörren, som är placerad framför framhjulen och 
avstigning genom den bakre dörren framför det 
bakersta hjulparet. 

I den föregående artikeln omnämndes, att mo
torns nuvarande placering inte är tillfredsstäl
lande och att annan placering av motorn över
vägts och provats. Här återges en buss, som har 
motorn placerad på tvären längst bak. I vanliga 
fall är en så placerad motor försedd med en di
rekt ,påbyggd växellåda, varifrån en särskild 
drivaxel går ner till bakaxeln, genom vilken 
vagnens framdrivning sker. För att få växellå
dan lättmanövrerad användes i sådana fall både 
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Maskineriet på den 	 kombitlerade motor- och trållbussen placerat 
på tvären längst bak. 

hydraulisk koppling och hydraulisk växellåda, 
och det kan kanske vara av intresse att erfara, 
att man i Amerika i stor utsträckning begagnar 
sig av Lysholms-Smiths hydrauliska växellåda, 
vilken vi som bekant ha på våra bulldoggsbussar. 

Fördelen med att placera motorn bak är att 
man inuti bussen får bättre sittplatsutrymme 
samtidigt som motorn blir lättare åtkomlig för 
revision och utbyte. Motorn har vanlig kylare, 
men den syns inte utifrån, då kylluften tillföres 
kylaren genom kraftiga fläktar . 

Motorn är i detta fall en dieselmotor, men 
dieselmotorn har i Amerika inte utvecklats lika 
snabbt som i Europa, då åtminstone tidigare ben
sinen där varit så billig, att bränsleekonomin inte 
tvingat till en övergång till brännoljedrift. Bland 
de brännoljedrivna motorerna dominera för öv
rigt i Amerika ej dieselmotorerna utan där an
vändas i många fall motorer enligt det svenska 
hesselmansystemet, således brännoljedrivna mo
torer med elektrisk tändning. För våra egna bus
sar efter kriget kan dock med stor sannolikhet 
förutses, att de komma att utrustas med diesel
motorer. 

Den här avbildade bussen med tvärliggande 

motor är av alldeles särskilt intresse, då den är 
en kombinerad matarbuss och trådbuss. Till 
vänster om motorn sitter här ingen växellåda, 
utan di rekt till motorn är kopplad en elektrisk 
generator, som alstrar elektrisk ström, med vil
ken trådbussmotorn kan drivas. När bussen sät
tes in på sådana sträckor, där trådbussledning 
finnes, användes icke dieselmotorn, utan bussen 
går som en vanlig trådbuss med strömtiIIförsei 
genom strömavtagare. 

Denna ide är som synes ganska djärv men kan 
möjligen ha sitt berättigande för reservvagnar, 
som i så fall kunna utnyttjas som reserv både 
för trådbuss och vanlig buss. Dessutom kan en 
sådan buss användas vid förlängning av tråd
busslinjer till områden där trafikomfattningen ej 
är stor nog att medge byggande av luftledning 
För Stockholm med dess vidsträckta förortsbe
byggelse tilldrar sig denna lösning av busspro
blemet stort intresse men man måste nog befara 
att anordningen inverkar så menligt på fordo
nets tyngd att våra hjultrycksbestämmelser f. n. 
inte låta oss reflektera på den. 

I övrigt kan man nämna, att bussen även har 
tryckluftbromsar, och här bestyrkes den tendens, 
som tidigare omnämnts, till en övergång från nu
varande vacuumbromsar till tryckluftbromsar 
även på vanliga bussar. 

När det gäller större bussar prövar man även 
andra vägar, och här återgives bilden aven an
nan amerikansk buss en s. k. påhängsbuss. Här 
är själva passagerarutrymmet byggt för sig och 
kopplat till en särskild drivvagn, varvid passage
rarvagnen är vridbar på en tapp på drivvagnen. 
Bussen rymmer i runt tal 100 passagerare, och 
passagerarvagnen har en längd av 10 m och hela 
bussen en totallängd a v 12m. Bussen är utrus
tad med ett synnerligen fulländat signalsystem, 
bl. a. visar en varningslampa hos föraren, huru
vida bussens enda dörr, som användes för såväl 

Amerikansk påhäl1gsbuss för 100 passagerare. 
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avstigning som påstigning, är stängd eller inte. 
Fördelen med påhängsbussen är dels att fram
komligheten ökas dels att hela bussen ej behöver 
avställas för exempelvis ett motorbyte. Felen på 
passagerarvagnen kan beräknas bli färre än på 
drivvagnen, men genom påhängssystemet kan 
man helt utnyttja sina passagerarvagnar genom 
att ha en tillräcklig reserv av drivvagnar. 

De ovan berörda busstyperna ha varit stora 
bussar för höga passagertal. Vi se också bil
den aven buss, avsedd för innerstadstrafik och 
planerad för 40 passagerare. Som framgår av 
bilden ha vi även här trafikantcirkulation med 
påstigning framtill och avstigning genom bak
dörren. Bussen är avsedd för tung innerstadstra
fik och är försedd med en 12-cylind-rig pannkaks
motor, placerad i horisontellt läge under bussgol
vet. Cylindervolymen är ej mindre än l I,5 l och 
max.-effekten 2IO hkr. Som jämförelse kan näm
nas, att våra nuvarande bussmotorer ha en cy
lindervolym av 7,75 l och en max.-effekt av IlO 

hkr vid brännoljedrift. Av detta exempel fram
går, att man i Amerika är av den uppfattningen, 
att motoreffel<:ten måste vara mycket rikligt till
tagen, om man vid tung innerstadstrafik vill hålla 
god medelhastighet. 

Men ej endast i Amerika har man prövat nya 
vägar, utan även här i Europa ha olika kon
struktioner prövats. I Milano i Italien har t. ex. 
använts en stor ledbuss, avsedd för metungas
drift. Bussen har 48 sitt- och 87 ståplatser och är 
ledad på mitten enligt samma system som den 
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En liten amerikansk iunerstadsbuss för 
40 passagerare. Den har en kraftig 12
cylindrig pannkaksmotor på 210 hkr. 

först omnämnda amerikanska bussen. De främre 
och bakre hjulparen äro således båda styrda, och 
för att få en fullt samtidig styrning av dem 
överföras styrkrafterna från styrapparaten me-

Den 4-axliga mecangasbussen i Milano. 

deist stållinor även till det ba:kerst'a hj ulpaI'et. 
Stållinorna äro av ganska stor diameter för att 
töjningen skall bli så liten som möjligt, och de 
gå över stora brytskivor, lagrade i kullager, 
varigenom liten manöverkraft krävs. Linorna 
hållas spända genom kraftiga spännfjädrar, och 
styrningen är så ordnad, att styrkraften över
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På denna bild se vi hur styrapparaten 
fungerar på den 4-ax1iga milanobussen 
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EI1 6-ax/ig buss Kö/n. 

. föres direkt från styrapparaten till hjuJpan~n via 
stållinorna utan några sådana e dra servoappa
rater, som bruka användas vid s. k. indirekt styr
ning. Motorn är på traditionellt sätt placerad 
längst fram, och bussen har liksom de ameri
kanska skilda på- och avstigningsdörrar och tra
fikantcirkulation. Som synes på bilden ha dess
utom samtliga dörrar uppLi.llbara fotsteg. 

En buss av likartat utseende finns i Köln i 
Tyskland. och den rymmer 52 sittande och 47 
stående passagerare på en total busslängd av 
14.2 m, således ett relativt stort antal sittpl:J.tser. 

Max. 2.700 kg. lEv. högre/ Max. 3.500 kg. 

Lägsta möjliga gOlvhöjd. Invändig 
höjd 1.950 mm. Utvändig bredd 
2.300 mm. Max.längd 10.500 mm. 

Ett il10m Svenska Lokaltr4ikföreningen utarbetat förslag till 2-axlig trådbuss för c:a 75 personer. 

4 



Även denna buss är ledad på miHen, så att den 
kan uppta rörelser i höjdled. Bussen är avsedd 
för ' in'nerstadstraf]k. 

Om vi nu efter att ha dröjt något vid en del 
olika utländska busstyper övergå till stockholms
bussen efter kriget, så se vi här en preliminär 
principskiss aven trådbuss. avsedd för storstads
trafik, som av Svenska Lokaltrafikföreningen 
utsänts till olika svenska kaross- och chassifabri
kanter. För att ej binda fabrikanterna har en
dast angivits, att max.-Iängden är 10,5 m och att 
den föreslagna busstypen bör rymma ca 75 pas
sagerare och utformas så, att typen kan användas 
vid byggande av såväl trådbussar som vanliga 
bussar. Det blir påstigning genom dubbla dörrar 
baktill, trafikantcirkulation, fast konduktör och 
avstigning såväl på bussens mitt som framtill. 

'Enligt det föreliggande förslaget skulle emeller
tid den främre utgångsdörren till skillnad mot 

vad som nu är fallet placeras framför framhju
len. Den största svårigheten, när det gäller att 
få fram en ny större buss för Stockholm, hänger 
samman med nödvändigheten att nedbringa 
bussvikten, då enl. nya bestämmelser högre hjul
tryck än 3 500 kg sannolikt inte kommer att 
medgivas. Fabrikanterna ha således anmodats 
att särskilt beakta nödvändigheten aven låg 
bussvikt och ha fått fria händer, när det gäller 
att inom den angivna ramen komma med förslag 
till ny busstyp. 

Vi få således hoppas, att vårt lands fabrikan
ter skall visa sig vara i stånd att snart nog til1
lämpa och ytterligare bidraga till den utveckling, 
som redan ägt rum på olika håll utomlands, så 
att vi här i Stockholm kunna få fram nya bussar, 
som fylla alla rimliga anspråk på driftsäkerhet, 
skälig bekvämlighet för passagerare och personal 
och billigt underhåll. 


