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Smalspåriga standardgodsvagnar
Järnvägsstyrelsens Godstrafikbyrå gjorde i augusti 1941 en begäran om
konstruktion av standard-G och standard-O för de smalspårsbanor som
övertagits av SJ. Önskemålet framfördes i samband med att uppgift om
anskaffningsbehov för 1942 lämnades till Maskintekniska byrån. Någon
anskaffning av de aktuella vagntyperna var dock inte aktuell vid detta till-
fälle.

I januari 1943 presenterade Maskintekniska byrån sitt förslag till sluten
smalspårig standardvagn. Den var 8,0 meter lång med en hjulbas på 6,0
meter. Lastförmågan skulle bli 12 ton vid 10 tons axeltryck. Vagnarna
skulle förses med tryckluftbroms och lastutbromsning. Det skulle vara
möjligt att montera truppinredning för 32 man. En variant med ranger-
broms och bromsplattform hade tagits fram. Den var 0,4 meter längre
och till följd av dess högre vikt skulle lastförmågan minska till 11,5 ton.

Godstrafikbyrån framförde önskemål om gavelluckor för lastning av
långt gods. I likhet med Drifttjänstbyrån svarade man att rangerbroms
inte behövdes.

Prov med hopskruvbara koppel
Avsikten var att förse de planerade standardgodsvagnarna med koppel av
en delvis ny typ. Den motsvarade Klemmings tvåkammarkoppel men var
hopskruvbar. 4 provkoppel beställdes hos ASJ i Linköping och sändes till
Kalmar Verkstad. De monterades där på MÅJ littera N2 nummer 186–
187.Vid beställningen av ändringsarbetet noterades särskilt att vagnarna
inte fick tas in på verkstaden förrän alla delar var färdiga för montering.
Detta för att inte förvärra den rådande allvarliga vagnsbristen. De båda
vagnarna lämnade verkstaden med nya koppel i mars 1943. Proven
genomfördes vid 27 trafiksektionen med gott resultat.

Vagnsbrist i Småland
Distriktschefen i Borås meddelade i april 1942 att det på Växjölinjerna
fanns behov av ytterligare 30 slutna godsvagnar. Bristen hade under mars
samma år uppgått till i medeltal 40 vagnar per dag. Orsaken var ändrade
samtrafikvägar till följd av förstatligandet samt ökad trafik på grund av
rådande restriktioner för biltrafiken. Till viss del kunde bristen täckas
genom att öppna godsvagnar användes för sådant gods som normalt trans-
porterades i slutna vagnar.

Godstrafikbyrån vidaresände skrivelsen till Maskintekniska byrån med
en påteckning om att Gbr skulle begära medel för nyanskaffning i årets
anslagsframställan. Samtidigt meddelades att Stockholm–Roslagens Järn-
vägar anskaffat 10 nya G-vagnar från Kalmar Verkstad. De hade en längd
av 9,0 meter och 5,5 meters hjulbas. Lastförmågan uppgick till 15 ton.
Maskintekniska byrån svarade att SRJs nya vagnar var olämpliga för de
banor som SJ vid detta tillfälle hade övertagit. Arbete pågick därför med
att konstruera en sluten standardgodsvagn med 8,0 meters längd och 6,0
meters hjulbas.

I juni 1942 framförde Järnvägsstyrelsens Godstrafikbyrå önskemål om
nyanskaffning av 30 slutna och 50 öppna standardgodsvagnar för 891 mm
spårvidd. Framställan avsåg följande års budget och syftade till viss för-
nyelse av vagnparken på de övertagna smalspårsbanorna. De slutna vagn-
arna hade högre prioritet än de öppna men samtidigt uppgavs det vara
angelägnare med nyanskaffning av normalspårsvagnar. Smalspårsvagnarna
prioriterades därför bort under det fortsatta budgetarbetet.

I augusti 1943 återkom Godstrafikbyrån med önskemål om nya smal-
spåriga godsvagnar. Medel begärdes då till 30 slutna standardvagnar att
beställas under 1944. Denna framställan motiverades med:

Gp 310042 vid gods-
magasinet i Blomster-
måla.
Foto: Anders Jansson –
augusti 1967.
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”Det är erforderligt att i någon mån förnya den park av smalspårs-
godsvagnar, som tillförts SJ genom statsförvärvet av ett flertal dylika järn-
vägar. All försiktiget måste emellertid härvid iakttagas, enär smalspårs-
banornas – särskilt 0,891 banornas – framtidsmöjligheter efter ett freds-
slut svårligen låta sig nu överblickas. Banorna av 0,891 äro sämre rustade
med slutna vagnar än banorna med 1,067 och förnyelse av den slutna
parken anses icke längre böra undanskjutas. Jag har därför ansett en
nybyggnad av slutna smalspåriga standard-vagnar erforderlig men har
begränsat önskemålet till 30 smalspåriga standard-G 0,891, vilka äro av-
sedda att fördelas på samtliga smalspårsbanor av denna spårvidd.”

Det begärda anslaget till de 30 aktuella smalspårsvagnarna beviljades av
Riksdagen.

1944 års beställning
I mars 1944 sände Maskintekniska byrån ut en anbudsförfrågan avseende
30 smalspåriga standardvagnar littera G. De tillfrågade verkstäderna var
ASJ i Linköping, ASJ i Falun, ASJ i Arlöv, Kockums i Malmö, Hässle-
holms Verkstäder, Kalmar Verkstad, Landsverk i Landskrona, Motala
Verkstad samt Nydqvist & Holm i Trollhättan.

Kalmar Verkstad lämnade det förmånligaste anbudet. Priset var 8.900
kronor per vagn. Övriga anbud hade lämnats av ASJ i Falun, Kockums,
Hässleholms Verkstäder och Landsverk. Det högsta var från Hässleholms
Verkstäder och löd på 9.900 kronor per vagn. Priserna baserades på att SJ
skulle tillhandahålla axlar med hjul, bärfjädrar, tryckluftbromseffekter,
tvåkammarbuffertar, takdukar samt en del mindre detaljer.

I slutet av april 1944 beställdes de 30 vagnarna hos Kalmar Verkstad.
Månaden därpå utväxlades kontrakt avseende Gp 310000–310029. Av
målningsföreskrifterna framgår att vagnarna till större delen skulle målas
rödbruna. Hjulaxlar och lagerboxar, bromsrörelse och övriga delar nedan-
för ramverket skulle i likhet med ramverkets insida målas svart. Även
kopplen skulle målas svarta. Senare gjordes en tilläggsbeställning så att
taken invändigt skulle målas med vit färg. Samtidigt bestämdes att taken
skulle förses med rökrörsgenomgång.

Enligt kontraktet skulle leveransen fullgöras före den 22 februari 1945.
På grund av svårigheter att få fram erforderligt järnmaterial samt en
långvarig arbetsmarknadskonflikt blev vagnarna dock försenade. De leve-
rerades under perioden september–november 1945 och tilldelades 27
trafiksektionen för användning på Växjö- och Kalmarlinjerna.

Vagnsbrist på Gotland
På själva julafton 1947 framförde trafikchefen vid Gotlands Järnvägar i
en skrivelse till Järnvägsstyrelsen önskemål om fler godsvagnar till det
gotländska järnvägsnätet. GJ var vid denna tidpunkt förstatligat men
drevs fortfarande i bolagsform tillsammans med öns övriga järnvägar.
Önskemålet avsåg bland annat 10 slutna och 20 öppna godsvagnar. De be-
fintliga G-vagnarna var för få till antalet och därtill i hög grad av äldre typ
med dålig lastförmåga och rymd. På Gotland fanns cirka 65 slutna gods-
vagnar och ett 20-tal av dessa användes konstant för djurtransporter.
Vissa tider av året var vagnsbristen kännbar. Speciellt gällde detta vagnar
med stor rymd och lastförmåga.

Något överskott på slutna godsvagnar fanns inte vid SJ övriga smal-
spårsbanor. När Godstrafikbyrån i juli 1948 preciserade anskaffnings-
behovet för budgetåret 1949/1950 fanns därför 10 littera G avsedda för
Gotlandslinjerna medtagna. Anslag till dessa beviljades våren 1949 av
Riksdagen.

1949 års beställning
Anbudsförfrågan avseende 10 vagnar littera Gp sändes ut i juni 1949.
Mottagare var ASJ i Linköping, ASJ i Arlöv, ASJ i Falun, Kockums i
Malmö, Kalmar Verkstad, Landsverk i Landskrona, Motala Verkstad samt
Nydqvist & Holm i Trollhättan. SJ skulle tillhandahålla axlar med hjul,
bärfjädrar, tryckluftsbromseffekter, takdukar samt ytterligare ett antal
detaljer. Anbudstiden förlängdes efter en tid då tidpunkten för anbudens
inlämnande flyttades från mitten av juli till mitten av augusti.

Kalmar Verkstads anbud löd på 10.885 kronor per vagn med leverans
under andra halvåret 1950. Anbud lämnades även av ASJ i Linköping,
ASJ i Falun och Kockums i Malmö. Dessa var dock betydligt dyrare och
avsåg därtill en längre leveranstid. Det kan noteras att ASJ i Falun och
ASJ i Linköping denna gång lämnade separata anbud. Normalt lämnade
endast ett av ASJ-företagen anbud och de båda övriga avstod med hän-
visning till anbudsgivande systerbolag. Vagnarna beställdes från Kalmar
Verkstad i slutet av augusti och följande månad utväxlades kontrakt av-
seende Gp 310030–310039.

Leveransen fullgjordes i slutet av december 1950 och vagnarna över-
fördes till Gotland i januari 1951. På grund av att de var avsedda för 37
driftsektionen utrustades vagnarna med enkammarkoppel i stället för
hopskruvbara tvåkammarkoppel.
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Leveransfoton med vagnar ur 1944 års beställning
från Kalmar Verkstad.
Arkiv: ADtranz Kalmar.
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Gp-vagnarna användes
för styckegods i Växjö,
Hultsfred och Kalmar.
Ett lokalgodståg mot
Växjö vid magasinet i
Rottne. På frilastspåret
står en Gp för lastning
av produkter från or-
tens möbelfabriker.
Foto: Anders Jansson
– februari 1967.

Förnyelsebehov på 1950-talet
På början av 1950-talet framförde Godstrafikbyrån önskemål om en viss
förnyelse av godsvagnsparken på 891-banorna. Budgetåret 1952/1953
beviljades medel till 100 öppna vagnar littera Op. Till budgetåret 1953/
1954 begärdes i juli 1952 medel för anskaffning 25 slutna vagnar littera
Gp och 50 öppna vagnar littera Op. Samtidigt angavs att motsvarande
begäran var att vänta de kommande 5 budgetåren. För 1953/1954 be-
viljades anslag till 25 stycken littera Gp. I övrigt prioriterades önskemålet
om nya smalspåriga godsvagnar bort i budgetprocessen både det året och
de följande.

1953 års beställning
I juni 1953 gjorde Maskintekniska byrån anbudsförfrågan avseende de
godsvagnar som fanns medtagna i 1953/1954 års budget. Bland annat de
25 smalspåriga godsvagnarna littera Gp. De tillverkare som tillfrågades
var ASJ i Falun, ASJ i Linköping, ASJ i Arlöv, Landsverk i Landskrona,
Motala Verkstad, Chr Olsson i Falkenberg, Kalmar Verkstad, Kockums i
Malmö samt Nydqvist & Holm i Trollhättan. Med hänvisning till den på-
gående semesterperioden förlängdes anbudstiden till början av augusti.

Vad gäller de 25 smalspårsvagnarna erhölls anbud från endast 3 till-
verkare. ASJ i Falun lämnade det förmånligaste. Priset var 15.000 kronor
per vagn och leverans skulle ske under första halvåret 1955. Anbudet från
Kalmar Verkstad var något dyrare samt avsåg därtill en något längre leve-
ranstid. Chr Olsson i Falkenberg erbjöd en något kortare leveranstid men
var närmare 50 % dyrare.

I augusti 1953 beställdes 25 slutna smalspårsvagnar littera Gp från ASJ
i Falun. Månaden därpå överenskoms på ASJ initiativ att beställningen
skulle överföras till systerbolaget ASJ i Arlöv. Leveranstiden skulle på så
sätt avkortas och den sista vagnen skulle kunna levereras före utgången av
oktober 1954. Kontrakt avseende Gp 310040–310064 utväxlades med
ASJ i Arlöv under november 1953. Liksom vid de tidigare beställningarna
skulle SJ tillhandahålla bland annat axlar med hjul, bärfjädrar, hopskruv-
bara buffertar, tryckluftbromseffekter samt takdukar.

I slutet av september 1954 meddelade ASJ att tillverkningen försenats
till följd av brist på yrkeskunnig personal. Förseningen var dock begränsad
och leveransen kunde fullgöras under september–november 1954. I lik-
het med 1944 års beställning tilldelades vagnarna 27 trafiksektionen för
användning på Växjö- och Kalmarlinjerna.

Gårdveda med lokal-
godståg till Hultsfred.
Gp-vagnar med gods
från möbelfabrikerna i
Virserum och pappers-
bruket i Kvillsfors.
Foto: Anders Jansson
– februari 1967.
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Omplacering till Roslagsbanan
Roslagsbanan införlivades med SJ vid halvårsskiftet 1959 och bildade då
39 driftsektionen. Vid statsövertagandet led man av vagnsbrist även om
SJ för en symbolisk summa tidigare hade hyrt ut ett antal godsvagnar. Gp
310030–310039 överfördes från 37 driftsektionen på Gotland till 39
driftsektionen under november 1959. 1961 anpassades vagnarna för
Roslagsbanans eldrift genom att på verkstaden i Mörby förses med ge-
nomgångsledningar för elektrisk tågvärme respektive för elektrisk belys-
ning.

Ångvärmeledningen slopas
I februari 1961 beslutade Maskintekniska byrån att den genomgångs-
ledning för ångvärme som fanns på Gp-vagnarna skulle demonteras vid
nästa revision. Åtgärden motiverades med att ånglokskörningen i stort
sett hade upphört och att ångvärme därför inte längre användes. Arbetet
påbörjades i januari 1962 med Gp 310044 och avslutades i maj 1967
med Gp 310015. I samtliga fall utfördes det vid revision på Kalmar
Verkstad. Gp 310030–310039 som var placerade på 39 driftsektionen/
6 driftdistriktet blev aldrig ändrade.

Ombyggnad till öppna vagnar
För stocktransporter från Kalmar hamn till Bohman & Johanssons fanér-
fabrik i Blomstermåla användes ännu år 1970 ett antal glidlagrade öppna
vagnar. Samtidigt hade behovet av de rullagrade Gp-vagnarna minskat till
ett minimum. I april 1970 fick därför Kalmar Verkstad i uppdrag att på
försök bygga om en öppen vagn littera Orp eller NNrp och att därvid
förse den med rullagerhjulpar från en Gp-vagn. Glidlagerhjulparen samt
Gp-vagnen skulle därefter skrotas. 2 driftdistriktet i Växjö valde ut Gp
310007 för ändamålet. Under arbetets gång ändrades dock planerna.
Man valde att i stället skära av Gp-vagnens korg i höjd med vagnsgolvet.
På den därigenom erhållna öppna godsvagnen monterades stolpar och
stolphållare från en slopad öppen vagn.

Från 2 driftdistriktet föreslogs att den ombyggda vagnen skulle erhålla
littera NNst och behålla nummer 310007. Centralförvaltningens Drift-
avdelning biträdde förslaget. Kunskapen om smalspårsvagnars littera var
uppenbarligen bristfällig vid denna tidpunkt. Underlittera t angav spår-
vidd 1067 mm och korrigerades senare till p. Att vagnen var längre än 7,5
meter och skulle ha underlittera r i stället för s tänkte ingen på.

NNsp 310007 färdigställdes i september 1970. Merkostnaden jämfört
med revision av en glidlagervagn uppgick till cirka 900 kronor. Detta
ansågs försvarbart vid användning i minst 5 år. I slutet av september 1970
beställdes ombyggnad av högst 50 vagnar hos Kalmar Verkstad. Samtidigt
igångsattes en utredning om hur stort ombyggnadsbehovet var. Denna
visade på ett behov av 20–25 rullagervagnar utöver de Op-vagnar som
fanns tillgängliga inom distriktet eller skulle kunna erhållas från Roslags-
banan. Med hänvisning till det begränsade behovet och osäkerhet om den
framtida utvecklingen förordade Driftavdelningen i december 1970 att
någon ombyggnad ej skulle genomföras. I den mån det var nödvändigt
borde glidlagervagnar i stället revideras. Beställningen hos Kalmar Verk-
stad annullerades därför i slutet av mars 1971.

Slopning
Flertalet av de på Roslagsbanan placerade Gp-vagnarna slopades 1970.
Några av dessa övertogs 1972 av SL i samband med att södra delen av
Roslagsbanan kommunaliserades. Gp-vagnarna i Småland slopades i om-
gångar under 1970-talet. Ett stort antal av dessa såldes till olika musei-
banor och de resterande skrotades. Den till NNsp ombyggda 310007
slopades 1974 och skrotades.

Vid ombyggnaden av
310007 från Gp till
NNsp togs den över-
blivna korgen till vara
av KVAB. Placerad på
en öppen godsvagn
fungerade den som
väderskydd för någon
form av maskinell ut-
rustning på verkstads-
området.
Foto: Göran Engström
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SJ littera Gp
310000–310064

Skala 1:45
Underlag:

SJ Mbr 92.10.30

Vagnar beställda 1944-04:
SJ-nr Littera Tillverkad Leverans

310000–310007 Gp 1945 Kalmar V 1945-09-06 27 ts
310008–310011 Gp 1945 Kalmar V 1945-09-19 27 ts
310012–310015 Gp 1945 Kalmar V 1945-10-05 27 ts
310016–310020 Gp 1945 Kalmar V 1945-10-24 27 ts
310021–310025 Gp 1945 Kalmar V 1945-11-08 27 ts
310026–310029 Gp 1945 Kalmar V 1945-11-22 27 ts

Vagnar beställda 1949-08:
SJ-nr Littera Tillverkad Leverans

310030–310039 Gp 1950 Kalmar V 1950-12-29 37 drs

Vagnar beställda 1953-08:
SJ-nr Littera Tillverkad Leverans

310040 Gp 1954 ASJ Arlöv 1954-09-13 27 ts
310041–310042 Gp 1954 ASJ Arlöv 1954-09-24 27 ts
310043–310045 Gp 1954 ASJ Arlöv 1954-10-08 27 ts
310046–310049 Gp 1954 ASJ Arlöv 1954-10-27 27 ts
310050–310058 Gp 1954 ASJ Arlöv 1954-11-12 27 ts
310059–310064 Gp 1954 ASJ Arlöv 1954-11-30 27 ts
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