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Ang. 30 st motorvagnar t;
Härmed översändes kopia av anteckningar från konferens hos AB Hägglund
& Söner i Örnsköldsvik den 17 - 18 februari 1953 angående rubr. vagnar.
#

Johanne shov den 25 februari 1953
AKTIEBOLAGET STOCKHOLMS SPÅRVÄGAR
VERKSTADSAVDELN INGEN

(0. Kekonius)

(John Hedström)
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Anteckningar från konferene 1 Örnsköldsvik den 17-18 februari
angående not oxvagnar, typ A-2 9 för AB Stockholms Spårvågar*
Härvarandes Järnvägsinspektör B Fredrikson
Ingenjör 0 Rekonius
Byråingenj ör J Bed ström
Bisponent G Hägglund
Ingenjör A Carlsson
Ingenjör A Svensson

AB Stockholms Spårvägar
— w —
AB Hägglund & Söner
• w •
-

w

-

Be till kontraktet hörande tekniska bestämmelserna genomgingos och föl«
jaade överenskommelser och kompletteringar gjordes därvid*

1 * Antalet ståplatser fastställdes med Jämvägsinspektörens godkännande
till 50* Hägg lunds kan alltså beställa skyltar rörande platsantalet
(l st* per vagn) att sättas på plattformsväggen över dörröppningen
mot främre kupfcn*

2 . Beträffande vagnens längdmått noteras, att toleranserna böra hålla
jig inom 1 promille Totala breddmåttet fastställdes till 2*400 mm
10 jnm*
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3

Frågan om motorvagnens adhesionsvlkt diskuterades* Bet konstaterades
härvid, att om man enligt järnvägsinspektörens förslag tillämpade en
friktionskoefficient 0,262, så blir den beräknade tomvagnsvikten
21*000 kg med god marginal tillräcklig för att draga två lastade släp
vagnar i stigning av 10 promille*

4

Beträffande stansning av hål för nitning framhöll jämvägsinspekt ören,
att stansning ej bör få förekomma vid förband som utsättas för påkäaaiagar, emedan stora sprickor alltid uppkomna i samband med stansningen
Bär stansning förekommer, böra hålen vid stansningen ej ha större dia
meter, än att de genom brotschningen kunna befrias från sprickor son
kunna vara brottanvisningar* I boggieramverket bör stansning av nithål
ej få för ekorna •

5

Beträffande svets fordrar jämvägsinspekt ören, att alla svetsare
vara godkända i enlighet med gällande svetsnormer*

6

Beträffande slutna balkar, t*ez* boggiens vaggbalk, få under inga
ständigheter genomgående hål, exempelvis vid lednings- eller rörmon
tage, upptagas i desamma* Om detta villkor icke med säkerhet kan upp*
fyllas, nå b a l k a m a utföras med dräneringshål på undersidan som möjlig«
gör lnvändlg målning och inspektion*

7.

88 skall översända till Hägglunds en skiss över den domkraftstyp som
användes av SS eller brandkåren vid lyftning av bogglen samt uppgift 8 r
hur • domkrafterna härvid anbringas* Med ledning härav utformar Hägg
lunds den anordning för lyftning av bogglen med vagnskorg som enligt
de tekniska bestämmelserna skall finnaa 1 bogglen*
Bet överenskoms, att Hägglunds skall offerera sksnbronsama för Inbygg
nad i vagnarna* Alternativa offerter önskas på ske nb roma ar av Hägglunds
egen tillverkning och på dylika av Hennings å Khhls. Skenbromsarna an
ordnas 1 en krets med separata säkringar, så att vi äro helt oberoende
sv övriga säkringar*

Sandningsanordningar i enlighet med de tekniska bestämmelserna
framför de främre hjulparen 1 vardera boggien. Hanövreriagen ekall
vara rent mekanisk, med anordning för inblåsning av sanden under
hjulen medelst tryckluft9skall finnas. Sandboxama» som skola kunna
fyllas
från
vagnens
utsida»
skola
rymma
vardera
oa
25
liter.
•
V
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10

Beträffande handbromsen» som manövreras med ratt vid förarplatsen»
bestämdes» att fullsatt motorvagn skall kunna hållas i lutning
40 promille med denna broms.
«■

ii

Vid diskussion angående borst skyddets utförande påpekade järnvägsinspektören» att det fria höjdmåttet från r.ö.k. under vagnen fram
för borstskyddet skall vara minst 350 mm.

12

Besked skall lämnas från SS» huruvida luftsignalklocka eller elektrisk
alarmklocka vid förarplatsen skall användas.

•v

19

Beträffande eidoplåtarnas utförande godkändes av SS» att fyra längsgående sickor av samma utförande so i på SJ rälsbU88ar med 180 ma del
nio* anordnas.

14

Taket utföras 10 mm tjockt av spåntade bräder» den nedre takrun&ningen
av l| ms tjock stålplåt. Trätaket täokes med takduk» som dragas ned
så» att skarven mellan trätaket och nedre takrundningen övertäckes.
Vattenrännan över vagnens bakre del som utmynnar i ett dräneringsrör
på vagnens bakre gavel utsträckas så långt framåt» att ingångsdörrarna
helt skyddas av densamma. I vagnens fram parti arsättes takrännan av en
täcldist över takdukens avslutning. I fronten anordnas en vattenlist so
hindrar vatten att rinna ned över frontrutor» förardörr och ventilation
fönster till höger om förarplatsen.

15

Få taket anordnas i likhet med utförandet på vagnar typ A 27 Isolerade
gångbryggor.

16.

Sparkskyddet på vagnarna vid golvet skall utgöras av aluminiumplåt

17

Dst framhölls» att den inåtgående vagnsdörren i förarhytten måste
vara väl tätad.
.
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18

Besked beträffande placering av dörrmanövreringsknapparna skall lämnas
av SS sedan denna placering efter samråd med järnvägs inspektören ooh
trafikavdelningen blivit fastställd.

19

Hägglunds skall undersöka» huruvida rostfria stålrör kunna anskaffas
för stöttor och handtag» och om så är fallet inkomma med offert. Hägg«
lunds undersöker också» om det blir någon prisskillnad med plastklädda
stålrör och ebonitklädda stålrör.

20

Det bestämdes beträffande placeringen av de båda nödbromsströmställama»
att en skall sättas 1 den främre kupfen på väggen mot förarhytten och en
1 den bakre kupfcn på väggen mot mittplattformen. För de fall ske hbrom
sar tillkomma» skall utlösning av skenbromsen även ske genom nödbroms
st r ömställarna •

21.

Hägglunds skall undersöka om Knorrs luftd rivna vindrutetorkare av typ
som användes på SJ rälsbussar skall kunna användac med fördel även på
vagnar typ A-29.

22.

Det överenskoms» att SS omedelbart skall översända till Hägglunds en
kontroller och en drivmotor.

Det skall undersökas, huruvida någon bättre typ ar 24 V fläktaotor
kan anskaffas än den hltllls använda av Elektrolux fabrikat.
24«

SS skall undersöka, huruvida de till vagnar typ A-27 använda hatte-»
rlerna pä 90 Ah visat sig ha tillräcklig kapacitet«

25*

SS skall o b nöjllgt omgående tillhandahålla ritningar över de detaljer
för växelonläggningen, som skola tillhandahållas av beställaren*

26

Järnvägs inspektören begärde, att vagnarna skola utrustas ned dörrkon
takter och erforderliga ledningar för blockering av klarsignalen* Besked skall lämnas av SS om ett eventuellt utförande för automatisk
klarsignal i samband med dörrarnas stängning*

27

Dtn anordning, med vilken dörrarna skola kunna frigöras för manövre
ringen för hand, skall vara placerad l omedelbar närhet av dörrarna
och skall markeras med särskild skylt*

Örnsköldsvik den 18 f.bruari 1953

