
GODSVAGNAR

Den utveckling, godsvagnsparken genomgått, liar varit betingad dels,
beträffande storleken, av trafikens ökning, dels, beträffande ekonoinisc-
ringen, av strävandet att genom bärkraftigare och rymligare vagnar
kunna framforsla största möjliga last på minsta möjliga antal vagnar.
I vilken utsträckning godsvagnsparken och bärigheten ökats framgår

av diagr. 12 och 13.

Större rymlighet har erhållits genom större bredd och längd såsom
figurerna 194—206 visa.

En anmärkningsvärd vagnstyp representeras i detta avseende av de
täckta godsvagnarna litt. G4 (fig. 197), som hava 9 m lång korg. Dessa
vagnar äro avsedda

till styckegodsvagnar 1 1
och gå vanligen i

kurstrafik. På grund
av den stora rym

ligheten kan i styc

kegodstrafiken vagnar
nas lastförmåga bätt

re utnyttjas än vad"
fallet är med kortare

vagnar.

.676^

- 70J0 {0REOO • 2436 utv.)
6160

Fig. 194. Täckt godsvagn litt. G.
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Godsvagnar, täckta

Antal täckta vagnar, I tiotal

Summa bärighet i hundratal ton

Antal axlar, I hundratal

Medelbärighet i ton per axel

■> I92(J XS

Diagr. 12.
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GODSVAGNAR

Godsvagnar, öppna

Antal öppna vagnar, I hundratal

Summa bärighet i tusental ton

Antal axlar, I tusental

Medelbärighet i ton per axel

M  ISWI 'j;, IWKI 0.<i 1910 lö ■'•>'•0 X-

Diagr. 13.
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Godsvagnarna förete i övrigt icke några nämnvärda olikheter i för
hållande till de vanligen använda, varför en närmare beskrivning av de
olika vagnslagen torde vara överflödig.

Av följande sammanställning framgår nuvarande godsvagn sparks sam
mansättning och några data till belysning av utvecklingen.

Litlcra Fig. ,\ntal

Forsla

besliill-

nintfSilr

G 194 160 1875

G1 195 110 1897

Gls — 69 1910

Gv — 5 1910

G 3 196 75 1914

G 4 197 50 1910

H - 1 1893

Hl — 3 1904

113 198 15 1909

1 — 43 1875

P 199 261 1874

U — 94 1873

Ml 200 49 1896

JI3 — 1 1907

I3m 201 100 1915

KN 202 60 1875

N 203 653 1873

NN3 204 295 1899

N3 205 600 1913

i\3a 206 89 1917
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Fig. 195. Täckt godsvagn litt. Gi.
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K-

X

I  1740 4300 1480 —

-7000 (BREDO- 2800 ufv.)

7520

8820

FiR. 196. Täckt godsvagn litt. G3.

h-

1870—^ -6000- 1650-

-9000 (bredd " 2600 utv.) -
9520

10820

Fig. 197. Täckt godsvjign litt. G4.

-Ä.

•--2030- 1500-

•9030 (BREDD« 2800 utv.]-
10330

Fig. 198. Kylvagn litt. H3.

277



RULLANDE MATERIELL

I  I I a
/1219-

-5181 (BRE00"243eutvJ-

6351

Fig. 199. öppen godsvagn litt. P.

hdi I
-5500 (BREOO» 2500 ulvj-

6670

Fig. 200. Malmvagn litt. Mi.

24002400

7850 (BREOO> 2900 utv.)

9150

Fig. 201. Mnlmvagn litt. 13m.

- 5r82 (8REDD- 2800 utv)-

-6352-

Fig. 202. öppen godsvagn litt. KN.
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3658

70t0 (BR80D" 2800 ulv.)

8180

Fig. 203. öppen godsvagn litt. N.

1

-7700 (BREDD- 2BD0 ut*,) -
9DOO

Fig. 204. öppen godsvagn litt. NN3.
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-7700 (BREDD - 2900 utv.)-

9000

Fig. 205. öppen godsvagn litt. N3.

-ffl IT I 1 TI

-4500 -
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Fig. 206. öppen godsvagn litt. N3a.
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Fip. 207. Hjäli)tag (Ämåls-sättct).

SFECIALVAGN AR

För tjänstens beliov avsedda vagnar äro i luivndsak följande.

Inspekiio nsvagna r.

Under avdeln. Person- och postvagnar oinnäinnes, huru en äldre

salongsvagn ombyggts till insi)ektionsvagn (fig.210). Den tillbyggda delen,

som är bredare än den äldre, utgilr det egentliga inspektionsrummet. I
vagnens äldre del finnes ett arbetsrum, toalett och ett mindre inspektions
rum. Vagnen är försedd med haslighetsmätare.

För kortare inspektionsresor är en av de äldre korta vagnarna inredd.

Av samma slag är en avlöningsvagn.

H jiUpvagnar.

För att snabb hjälp skall kunna liinmas vid skogseld, ursp.årningar
eller andra olyckshändelser, hava hjälptägsätt ordnats. Tågsätten bestå av;
en N-vagn med diverse tyngre inventarier såsom en tralla, 2 par axlar
med hjul, pallningsvirke o. d., en redskapsvagn med manskapskupé samt
rum för lyftblock, domkrafter, belysningsmateriell och verktyg. Dessa
tågsätt äro stationerade i Åmål, Giiteborg och Ludvika. Till Arnåls-
tågsättet hör utom nämnda vagnar en treaxlig 10 tons kranvagn (fig. 207).
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l'"i};. 208. \';igjiisti.-rinKsv;iKnarna.

Vågjusteringsv(v^nar.

Sedan vä^-arnas kapacitet ökats till 50 lon. lilev en Ijefintlis^. .äldre väg-
jiisteringsvagn för liten. Ar lya» anskaffades d.ärför en g-axlig 50 ton.s
justeringsvagn med s.ädan anordning, att den även kan användas för
provning av re|iarationsverkstadcns i Ain.äl större lyftkranar. (l'ig. 209.)

Cixtenivagnar.

Under krigstiden inköptes 3 st. 15 tons cisternvagnar, avsedda för
oljedistrihuering utefter
linjen, men tillsvidare

använda s.äsoni oljeupp

lag.

Plogvagnar.

För si)<ärets befriande

från snö och is äger

järnvägen fem med spär-
ren.sare försedda vagnar

samt en kraftig ving-

plog.

r 1075 1450 — 1450 1450 — 1075 -]
'  6500 (BREDD -2500 utv.) -(

7800

Fig. 209. 50 tons vägjusteriiigsvagn.
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Persontågslokens
-  Lokkm. i 1000-tal per lok

. Vagnaxeikm, per lokkm

Ar 18:9

Di.igr. 14.

ANG- OCH MOTORDRESSINER

Huvudsakligen för baningcnjörernas inspektionstjänst har järnvägen
anskaffat maskindrivna dressiner.

Den första år 1907 inköpta dressinen var ångdriven och försedd med
ångöverhettning. Dressinen blev år 1921 slopad.
Någon enhetlig typ för de motordressiner, som sedan 1909 anskaffats,

har man icke fastslagit. F. n. finnas fyra stycken av olika modeller.




