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Dragkraftbrist på SJ smalspår
Genom det allmänna järnvägsförstatligandet tillfördes SJ 1940–1941 ett
antal 891-banor: Lelångenbanan, Falkenbergsbanan och ett sammanhäng-
ande nät i Småland. Till stor del var det banor med svagt trafikunderlag.
De enskilda bolagen hade dålig ekonomi och i flera fall var nedläggning
det enda alternativet till ett statsövertagande. Underhåll och förnyelse av
fordonsparken hade eftersatts under en rad år. Med hjälp av finansiering
från den statliga Motorvagnslånefonden hade några motorvagnar och räls-
bussar dock anskaffats under 30-talet. De var av diverse udda typer och
skulle dessutom i flera fall visa sig vara mindre lämpade för gengasdrift.

När järnvägstrafiken ökade under krigsåren uppstod en kännbar brist
på dragfordon. Distriktsförvaltningarna i Göteborg och Borås inkom där-
för med begäran om nya ånglok. För Falkenbergsbanan och Växjöbanorna
begärde Boråsdistriktet därtill nya rälsbussar. Förstatligandeberednigen

motsatte sig kostsamma nyanskaffningar av persontågslok. Istället borde
persontrafiken ske med motormateriel. Motiven till ställningstagandet
framgår av nedanstående citat. Med hänvisning till dåliga erfarenheter
från trafik med befintliga motorvagnar motsatte sig dock vissa linjebefäl
en ökad motorisering.

Frågan om driftform avhandlades på ett möte inför generaldirektören
den 6 juni 1942. Berörda distriktschefer samt cheferna för flertalet av
Järnvägsstyrelsens byråer deltog. Vid mötet bestämdes att inga nya ång-
lok skulle anskaffas för persontrafik på SJ smalspår och att en betydande
nyanskaffning av rälsbussfordon från Hilding Carlsson skulle ske. Be-
slutet motiverades med lägre driftkostnader samt mindre investerings-
behov i fordon och bana. Att hastigheten skulle kunna höjas utan krav på
förbättringar av banstandarden bidrog i hög grad. En omfattande motor-
isering av SJ smalspåriga persontrafik hade därmed inletts.

Utdrag ur yttrande av Förstatligandeberedningen:

…Vissa av här förevarande smalspårsbanor tillhöra vårt lands allra trafiksvag-
aste järnvägar, och torde därför komma att stå i främsta linjen, då i en framtid
fråga blir om trafikväsendets sanering genom nedläggning av samfärdselleder,
som endast fylla ett ringa behov. I detta sammanhang kan erinras att redan i
avtalet om förvärvet av Mönsterås järnväg innehålles viss bestämmelse av-
seende fallet att denna bana skulle i en nära framtid helt eller delvis bliva ned-
lagd. Vad bandelen Brittatorp–Älghultsby (Östra Värends järnväg) beträffar,
rådde full enstämmighet under Växjöförhandlingarna därom, att den fram-
deles borde nedläggas, en uppfattning, som även godtagits av statsmakterna.
Trafiken å bandelen Älghultsby–Oskarshamn (ÖSmJ) under 1939 och början av
1940 var mycket obetydlig och avledningen till landsvägarna verkligen oro-
väckande för möjligheterna att kunna bibehålla ÖSmJ. Främst de dåliga väg-
förhållandena utefter en del av banan föranledde styrelsen att i skrivelse till
Kungl. Maj:t uttala tveksamhet inför ett upprivande av ÖSmJ (liksom av Möns-
terås järnväg). Departementschefen uttalade, att på grund av rådande krisläge
borde ett omedelbart nedläggande av driften undvikas, men förutsatte att,
därest driftresultatet icke väsentligt förbättras (givetvis under normala tider),
frågan om rörelsens nedläggande å de svagaste bandelarna snarast upptages
till förnyad prövning. Vad beträffar Lelången-banan torde vara tillräckligt
framhålla, att styrelsen i skrivelse till Kungl. Maj:t angående förvärvet av denna
bana anmält, att under förhandlingarna betonats, att förvärvet icke finge för-
anleda investering av nytt statskapital.
… För bandelar med den ringa trafik, som här förekommer — alldeles särskilt
under normala förhållanden — kan det icke vara affärsmässigt att nyanskaffa
lok för persontrafiken. Ny dragkraft för sådan trafik bör vara av den beskaffen-
het, att lägre driftkostnader kompensera räntor m.m. för nyinvesteringen.

Ett rälsbusståg med
Yo1p 477 och 479 samt
UCFo3p 1555 lämnar
Växjö på väg mot
Oskarshamn i juli 1943.
Arkiv: SJ centralarkiv



SMALSPÅR � Anders Jansson Senaste uppdatering 31 oktober 1999 Sida nr 2

SJ rälsbussfordon Umeå-bussar beställda 1942

Falkenbergsbanan
Persontrafiken Falkenberg–Limmared ombesörjdes huvudsakligen med
motorvagns- och rälsbusståg redan före statsövertagandet. Reservfordon
saknades och ångtåg måste ersätta vid verkstadsbesök. 1941 föreslog där-
för distriktsförvaltningen i Borås att en boggirälsbuss skulle anskaffas som
reserv. Motorvagnstågen 154–155 medförde en post- och godsvagn samt
vissa söndagar även en personvagn. Reserv behövdes därför även i form av
en boggisläpvagn för resande och post. Postverket motsatte sig dock att
bekosta denna reservpostvagn. Under förutsättning att postkupén istället
framfördes i de för posten lämpligare rälsbusstågen 153–156 hade man
inga invändningar och detta accepterades av SJ. Den fortsatta plane-
ringen visade att även en boggisläpvagn för resande och gods behövdes om
tågen 154–155 skulle kunna utgöras av rälsbuss när motorvagn saknades.

I maj 1942 fastställdes anskaffningsbehovet till 2 boggirälsbussar littera
Yom8g, 2 boggisläpvagnar littera YCDom1 för resande och post, 1 boggi-
släpvagn littera YCFom2 för resande och gods samt 1 tvåaxlig släpvagn
littera YFm2 för gods.

Växjöbanorna
När 27 maskinsektionen bildades den 1 juli 1941 fick Växjö lokstation
ansvar för Växjö–Hultsfred, Brittatorp–Oskarshamn och Mönsterås–
Fagerhult. Persontrafiken på dessa linjer var svag och delvis motoriserad
redan före förstatligandet. Huvudsakligen användes motorvagnar av olika
slag. På grund av drivmedelsbrist var dock flertalet avställda i avvaktan på
ombyggnad för gengasdrift.

En resanderäkning som utfördes vintern 1940–1941 visade att person-
trafiken Oskarshamn–Älghultsby och Mönsterås–Fagerhult med avsevärt
minskade kostnader skulle kunna ske med rälsbussar. Ett genomförande
skulle kräva 5 rälsbussar och 3 släpvagnar varav en med postkupé. Till-
gången begränsades dock till de 2 rälsbussar och den släpvagn som 1941
flyttades från Harmånger–Bergsjö till Växjöbanorna. Rälsbussbehovet
minskades i övrigt genom att de avställda motorvagnarna ombyggdes för
gengasdrift.

I maj 1942 fastställdes anskaffningsbehovet till 3 boggirälsbussar littera
Yom8g, 2 boggisläpvagnar littera YCFom3 för resande och gods samt 1
tvåaxlig släpvagn littera YFm2 för gods. En av boggirälsbussarna skulle
utgöra gemensam verkstadsreserv för Växjöbanorna och Falkenbergs-
banan.

Lelångenbanan
När distriktsförvaltningen i Göteborg 1942 önskade nya ånglok för att
avhjälpa dragkraftbristen på Uddevalla–Bengtsfors begärde Järnvägs-
styrelsen in uppgift om möjligheten att övergå till rälsbussdrift i person-
tågen. Distriktschefen uppgav att trafiken var för omfattande för att ske
med rälsbuss. Posttransporter samt sändningar med fisk och levande djur
gjorde att post- och godsvagnar måste medföras. Erfarenheterna från räls-
busstrafik på banan var därtill mindre goda på grund av svåra stigningar.
Övergång till rälsbussdrift borde därför anstå.

Vid det sammanträde angående dragkraftfrågan som hölls i juni 1942
bestämdes att Lelångenbanan inte skulle tillföras nya ånglok. 2 boggiräls-
bussar littera Yom8g, 2 boggisläpvagnar littera YDFom1 för post och gods
samt 2 tvåaxliga släpvagnar littera YFm2 för gods skulle anskaffas för att
insättas i några av persontågen.

Rälsbussbeställning
I mars 1942 uppgav Persontrafikbyrån att årets anslag till rälsbussfordon
borde utnyttjas till anskaffning av 4 boggirälsbussar för 891 mm spårvidd,
ett mindre antal boggisläpvagnar för resande och gods samt så många
normalspåriga boggirälsbussar som anslaget medgav. Maskintekniska
byrån begärde följande månad in anbud på 4 smalspåriga och 15 alter-
nativt 20 normalspåriga boggirälsbussar. Endast Hilding Carlsson i Umeå
tillfrågades och upphandlingen ifrågasattes senare av SJs överrevisorer.
Förfarandet försvarades då med att endast Hilding Carlsson avgivit anbud
vid tidigare förfrågningar.

De smalspåriga rälsbussarna var av en jämfört med tidigare leveranser
till enskilda smalspårsbanor modifierad typ. Korgbredden hade minskats
från 2600 till 2500 mm och antalet sittplatser från 2+3 till 2+2 i bredd.
Orsaken var att den 2600 mm breda korgen inte rymdes inom lastpro-
filen för 891 mm spårvidd. SJ-fordonen skulle därtill kompletteras med
taktrall och stegar. Som motor valdes Scania-Vabis 8-cylindriga standard-
motor i gengasanpassat dieselutförande. I motsats till SJs normalspårs-
rälsbussar skulle de smalspåriga förses med Albert-koppel.

När Persontrafikbyrån i slutet av maj 1942 preciserade behovet av nya
rälsbussfordon hade antalet smalspåriga rälsbussar ökats. Beställningen i
början av juni kom därför att omfatta 5 smalspåriga rälsbussar littera
Yom8g med nr 477–481 medan antalet normalspåriga minskades till 14.
Specifikation och villkor framgår att återgivet kontrakt.
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Kontrakt

mellan

Kungl. Järnvägsstyrelsen

såsom beställare

och

Hilding Carlssons Mekaniska Verkstad, Umeå,

såsom leverantör

angående leverans av 14 st boggirälsbussar för normalspår

litt Yo8g nr 463–476

samt

5 st boggirälsbussar för 891 mm spårvidd

litt Yom8g nr 477-481.

Leverantören åtager sig härigenom att i överensstämmelse med anbudsinfor-
dran den 9 april 1942 och sitt anbud den 28 april 1942 med till detsamma fogad
beskrivning och ritningar samt — i tillämpliga delar — i noggrann överens-
stämmelse med under tillverkning varande boggirälsbussar nr 436–455 till sta-
tens järnvägar leverera:

14 st normalspåriga boggirälsbussar för gengasdrift enligt ritn. Mbr nr
20751 med ett boggiavstånd av 8650 mm med hjulbas för boggi i A-änden av
2150 mm och för boggi i B-änden av 2000 mm, med en största längd utvändigt
av 13430 mm, största bredd utvändigt exklusive beslag av 2800 mm och med
2000 mm invändig höjd vid fordonets mitt.

5 st boggirälsbussar för 891 mm spårvidd enligt ritn. Mbr nr 20736. De smal-
spåriga rälsbussarna ha samma boggiavstånd och boggihjulbas som de nor-
malspåriga bussarna, men största utvändiga bredden exklusive beslag är blott
2500 mm.

Rälsbussarnas tjänstevikt skall vara omkring 11,7 resp. 11,2 ton, deras last-
förmåga (resande + resgods) 7000 kg och max. hastighet 80 km per timme.

Rälsbussarna skola utrustas med Scania-Vabis’ 8-cyl. dieselmotor med 110
mm cyl. diameter och 136 mm slaglängd apterad för gengasdrift och vilande på
gummilagrade fästen.Generatorn skall vara på 500 watt och batteriet på 24 volt.
Motorn levereras utan dieseldetaljer.

Bromsen anordnas såsom hand- och tryckluftbroms enligt ritning Mbr
L-226 och draginrättningen å de normalspåriga rälsbussarna enligt ritning
Mbr nr 24327.

Smalspårsbussarna skola utrustas med ”Albert”-koppling av samma utfö-
rande som å Norsholm–Västervik–Hultsfreds Järnvägars rälsbussmateriel.

Vagnskorgen uppdelas i 2 förarrum, 2 avdelningar för resande samt ett toa-
lettrum. Den större resandeavdelningen anordnas närmast A-änden. Antalet
fasta sittplatser 48 st i normalspårsbussarna och 38 st i smalspårsbussarna,
mittgången i de senare göres 410 mm bred. Längden av tvåmanssofforna blir
således 985 mm.

Sidodörrarna utföras såsom klavérdörrar, manövrerbara från förarplatser-

na medelst tryckluft. Nedfällbara fönster anordnas i varje avdelning (2 st i den
större resandeavdelningen). Hjulen tillverkas utan gummiinlägg.

I leveransen ingå bagageräck med trall å taket, en bagagehållare vid vardera
vagnsgaveln, 4 st Bosch-strålkastare med hel- och halvljus för vitt sken. Rött
sken skall kunna givas från strålkastarna samt kunna kombineras med blink-
ljusanordning, som automatiskt tillslås vid bromsning. Å de normalspåriga
rälsbussarna anordnas en nedfällbar stege (för uppstigning till taktrallen)
samt ett skidställ utmed ena långsidan.

Rälsbussarna skola utrustas med Imberts vedgasgenerator, typ 170/650/21.
Gengasinstallationen utföres med tillbehör av modernaste typ med kondens-
vattensamlare mellan korkrenare och motor samt med iakttagande av före-
skrifterna i Bränslekommissionens cirkulär nr 110.

Pris per rälsbuss komplett = 67.700:- kronor.
Leveranstid: En normalspårig rälsbuss levereras per månad med början un-

der januari månad 1943 t.o.m. oktober 1943 och därefter en buss var tjugonde
dag. De 5 smalspåriga rälsbussarna levereras med början redan under instund-
ande augusti och därefter med en buss var tjugonde dag. Motsvarande för-
skjutning av leveranstiden medges för motsvarande antal beställda rälsbussar
litt Yo8g.

Leveranssätt: Fritt å spår eller normalspårig järnvägsvagn vid Umeå station.
Vite vid försenad leverans med 30 kronor per buss och dygn.
Garanti: Leverantören skall under en tid av 6 månader, räknat från dagen för

godkännandet, ansvara för rälsbussarnas fullgoda beskaffenhet och kostnads-
fritt för statens järnvägar avhjälpa fel beroende på dålig konstruktion, illa ut-
fört arbete eller underhaltiga materialier. Undantag härifrån göres å motorer,
gengasaggregat och el.-utrustnng, där fabrikantens garanti lämnas.

Besiktning: Före övertagandet skola bussarna avprovas och besiktigas ge-
nom av styrelsen utsedd tjänsteman, vilken i och för kontroll skall hava till-
träde till leverantörens verkstäder.

Betalning: Sedan räkning i två exemplar blivit avlämnad till järnvägsstyrel-
sens maskintekniska byrå, sker likvid genom styrelsens kassa med 1/3 vid be-
ställningen och med 2/3 efter godkänd leverans.För erhållande av förskott stäl-
ler dock leverantören av styrelsen godkänd bankgaranti eller realsäkerhet.

Utöver vad nu överenskommits, äro föreskrifterna i kungl. förordningen
angående upphandling av arbeten för statens behov den 16 januari 1920 i
tillämpliga delar för kontrahenterna bindande.

Stockholm den 1 juli 1942. Umeå den 29 juni 1942.
Kungl. Järnvägsstyrelsen Hilding Carlssons Mek. Verkstad

G. Dahlbäck Hilding Carlsson

Ovanstående kontrakt utsträckes härigenom till att omfatta jämväl tillverk-
ning och leverans av 2 st boggirälsbussar för 891 mm spårvidd litt Yom8g nr
482 och 483. Av dessa skall den första bussen levereras i januari och den andra
under februari månad 1944.

Stockholm den 1 oktober 1942. Umeå den 2 oktober 1942.
Kungl. Järnvägsstyrelsen Hilding Carlssons Mek. Verkstad

G. Dahlbäck Hilding Carlsson



SMALSPÅR � Anders Jansson Senaste uppdatering 31 oktober 1999 Sida nr 4

SJ rälsbussfordon Umeå-bussar beställda 1942

Utökad rälsbussbeställning
Till följd av att rälsbussar även behövdes på Lelångenbanan utökades be-
ställningen i september 1942 med 2 boggirälsbussar till oförändrade vill-
kor. De tilldelades littera Yom8g och nummer 482–483 men i samband
med en fullständig översyn av rälsbussfordonens litterasystem ändrades
littera till Yo1p i juli 1943.

Första släpvagnsbeställningen
Persontrafikbyråns uppgifter om anskaffningsbehov i mars 1942 upptog 4
boggisläpvagnar för resande och gods varav en smalspårig med 891 mm
spårvidd för Växjöbanorna. Behovet bedömdes som större men det fanns
stor tveksamhet till möjligheten att medföra boggisläpvagnar i rälsbusståg
utan besvärande gångtidsförluster. SJ hade inte tidigare anskaffat några
boggisläpvagnar och de föreslagna sågs som en provserie.

Inom Maskintekniska byrån utarbetades senvintern 1942 ett förslag till
boggisläpvagn med 10000 mm korglängd. Smalspårsversionen hade 2500
mm korgbredd och 2+2 sittplatser i bredd. Resandeavdelningen innehöll
3 soffdelningar och därmed 24 sittplatser. Utformning avvek delvis från
motsvarande släpvagnar på enskilda smalspårsbanor vid samma tidpunkt.
Normalt var dessa 1000 mm längre och hade 2+3 sittplatser i bredd vid
samma korgbredd. I april 1942 gavs Hilding Carlsson i Umeå tillfälle att
inkomma med anbud på 1 smalspårig och 3 normalspåriga boggisläpvagn-
ar enligt det av SJ framtagna förslaget.

När Persontrafikbyrån i slutet av maj 1942 preciserade anskaffnings-
behovet hade antalet smalspåriga släpvagnar ökat till 5. Fördelningen var
1 boggisläpvagn för resande och gods littera YCFom2, 2 boggisläpvagnar
för resande och gods littera YCFom3 samt 2 tvåaxliga släpvagnar för gods
littera YFm2. En littera YCFom2 samt en littera YFm2 var avsedda för
Falkenbergsbanan och de resterande för Växjöbanorna. Littera YCFom2
motsvarade det ursprungliga förslaget med 24 sittplatser och littera
YCFom3 hade 16 sittplatser och större godsutrymme.

Det större behovet av smalspåriga släpvagnar resulterade i en överens-
kommelse med Hilding Carlsson om att anbudet även skulle avse de 2
boggisläpvagnarna för resande och gods med 16 sittplatser. Dessa skulle
vara av samma utförande som det tidigare förslaget men resandeavdel-
ningen skulle minskas med en soffdelning och godsavdelningen skulle
utökas i motsvarande grad. Beställningen i början av juni omfattade där-
för 1 boggisläpvagn för resande och gods littera YCFom2 med nummer

553 och 2 boggisläpvagnar för resande och gods littera YCFom3 med
nummer 554–555 samt 3 normalspåriga boggisläpvagnar. Pris per styck
var 20.000 kronor. De smalspåriga behövdes i anslutning till de samtidigt
beställda smalspåriga rälsbussarna varför SJ medgav leveransförskjutning
för tidigare beställda normalspåriga rälsbussar.

Andra släpvagnsbeställningen
Maskintekniska byrån presenterade i mars 1942 ett förslag till boggisläp-
vagn för resande och post avsedd för Falkenbergsbanan. Det var baserat
på förslaget till boggisläpvagn för resande och gods men godsutrymmet
var ersatt med ett postutrymme. Plats för paket och tidningar skulle där-
till finnas i en låda på ena gavelns bagagehållare. Postverket begärde en
postavdelning på 10 m2 lika den i de boggisläpvagnar för post och gods
som användes på Trafikförvaltningen Östergötlands Smalspåriga Järn-
vägar (TÖJ). Ett nytt förslag med en 9 m2 stor postavdelning godkändes
inte heller. Orsaken var de postorderpaket från Överlida som sorterades i
den aktuella postkupén och krävde lagringsutrymme vid gavelväggen.
Kraven medförde att resandeavdelningen måste minskas till 16 sittplats-
er trots att behovet ibland var det dubbla. När det blev aktuellt med
släpvagnar för post och gods på Lelångenbanan föreslog SJ att de skulle
utformas lika motsvarande på TÖJ. Postverket godkände i juni utform-
ningen av de släpvagnstyper som skulle förses med postavdelning.

Från Hilding Carlsson i Umeå begärdes i slutet av juli 1942 anbud på 2
boggiesläpvagnar för resande och post, 2 boggisläpvagnar för post och
gods samt 4 tvåaxliga släpvagnar för gods. Beställningen gjordes i början
av september 1942 och omfattade 2 boggisläpvagnar för resande och gods
littera YCDom1 med nummer 556–557, 2 boggisläpvagnar för post och
gods littera YDFom1 med nummer 558–559 samt 4 tvåaxliga släpvagnar
för gods littera YFm2 med nummer 560–563. Pris per styck var 21.900
kronor för YCDom1, 20.000 kronor för YDFom1 och 7.500 kronor för
YFm2. Två YCDom1 samt två YFm2 skulle levereras tillsammans med
tidigare beställd smalspårsmateriel. Ytterligare leveransförskjutning för
normalspårsmateriel medgavs därför. Resterande smalspårsfordon skulle
levereras först efter tidigare beställda normalspåriga.

Under pågående leverans ändrades nummerserien i juli 1943 från
552–563 till 1552–1563. Samtidigt ändrades littera från YCFom2,
YCFom3, YCDom1, YDFom1 respektive YFm2 till UCFo2p, UCFo3p,
UCDo1p, UDFo1p respektive UF2p.
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Efter leveransen transporterades YCDom1 556 från
Umeå till Falkenberg. Släpvagnen var SJs första
med postavdelning. Vid Stockholm Central gjordes
ett uppehåll för att postinredningen skulle kunna
besiktigas och godkännas av Postverket.
Arkiv: SJ centralarkiv

Under uppehållet på Stockholm Central dokumen-
terades inredningen i YCDom1 556. Notera den
flyttbara facksektionen som döljer dörren från
postavdelningen till resandeavdelningen. En föga
praktisk lösning som gjorde att postavdelningen
försågs med egen toalett några år senare.
Arkiv: SJ centralarkiv
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Rälsbussfordon för Blekingebanorna
Sommaren 1942 införlivades Blekinge Kustbanor med SJ som därefter
hade ett betydande smalspårsnät med 1067 mm spårvidd. Under höstens
planering av trafiken framkom behov av en boggirälsbuss med tillhörande
boggisläpvagn för resande och gods. Den var avsedd för lokaltåg Sölves-
borg–Kristianstad och veckoslutstrafik Sölvesborg–Hörviken samt be-
hövdes från augusti 1943. Persontrafikbyrån föreslog därför i november
1942 att befintliga beställningar av normalspårsfordon skulle ändras till
att avse smalspårsfordon med 1067 mm spårvidd.

Efter kontakter mellan Maskintekniska byrån och Hilding Carlsson
bestämdes i december 1942 att rälsbuss littera Yo8g nummer 463 och
boggisläpvagn littera YCFo nummer 550 skulle utföras för 1067 mm
spårvidd. De skulle förses med 2700 mm bred korg vilket endast var 100
mm smalare än på normalspåriga rälsbussfordon. Antalet sittplatser i
bredd uppgick till 2+3 med 910 respektive 1270 mm soffor och 400 mm
mittgång. Vid leveransbesiktningen noterades att de fasta stegarna till
taktrallen gick utanför lastprofilen för 1067 mm spårvidd. De ersattes
därför med lösa stegar som tillhandahölls av Hilding Carlsson.

I juni 1943 bestämdes att rälsbussen skulle erhålla nummer 476 och
släpvagnen nummer 552 och därmed ansluta till nummerserierna för 891
mm spårvidd. Littera angavs ej med hänvisning till en pågående översyn
av litterasystemet. Månaden därpå fastställdes littera för de båda då
redan levererade fordonen till Yo1r för rälsbussen respektive UCFo1r för
släpvagnen samtidigt som den senares nummer ändrades till 1552.

Leverans
De nya rälsbussfordonen till Växjöbanorna och Falkenbergsbanan var
mycket prioriterade. Genom att medge leveransförsening för tidigare
beställda normalspårsrälsbussar kunde SJ erhålla leverans av smalspårs-
fordon redan under perioden september 1942–april 1943. Fördelningen
ändrades under pågående leverans så att Falkenbergsbanan erhöll 1 räls-
buss littera Yom8g och 1 släpvagn littera YCFom3 av de som skulle ha till-
förts Växjöbanorna. I gengäld flyttades en motorvagn från Falkenberg till
Växjö där SJs övriga smalspåriga boggimotorvagnar var placerade.

Rälsbussen och släpvagnen till Blekingebanorna levererades i början av
juli 1943. Leveranserna till Lelångenbanan fullgjordes under perioden
mars–juni 1944. Därmed hade alla de under 1942 beställda rälsbuss-
fordonen satts i trafik.

Yo1t 476 i Växjö under
slutet av tjänstgörings-
tiden. Moderniserad
med gummiinfattade
fönster. På spåret intill
väntar ersättare i form
av nyligen ombyggda
rälsbussar som tidigare
trafikerat 891-banor.
Foto: Anders Jansson –
juli 1964.

UBFo1t 1552 slutade
sin tjänstgöring i tågen
på Norraryd–Kvarna-
måla. Mellan turerna
stod släpvagnen upp-
ställd på bangården i
Växjö.
Foto: Anders Jansson –
augusti 1964.
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SJ rälsbussfordon Umeå-bussar beställda 1942

Rälsbussar beställda 1942-06
SJ-nr Littera Tillverkad Leverans

477 Yom8g�Yo1p1943-07 1942 HC Umeå 1942-09 27 ms
478 Yom8g�Yo1p1943-07 1942 HC Umeå 1942-10 25 ms
479 Yom8g�Yo1p1943-07 1942 HC Umeå 1942-12 27 ms
480 Yom8g�Yo1p1943-07 1943 HC Umeå 1943-03 25 ms
481 Yom8g�Yo1p1943-07 1943 HC Umeå 1943-04 25 ms

Rälsbussar beställda 1942-09
SJ-nr Littera Tillverkad Leverans

482 (Yom8g)�Yo1p1943-07 1944 HC Umeå 1944-03 5 ms
483 (Yom8g)�Yo1p1943-07 1944 HC Umeå 1944-03 5 ms

Rälsbuss beställd 1942-12 genom beställningsändring
SJ-nr Littera Tillverkad Leverans

(463)�4761943-06 �Yo1r1943-07 1943 HC Umeå 1943-07 27 ms

Släpvagnar beställda 1942-06
SJ-nr Littera Tillverkad Leverans

553�15531943-07 YCFom2�UCFo2p1943-07 1943 HC Umeå 1943-02 25 ts
554�15541943-07 YCFom3�UCFo3p1943-07 1943 HC Umeå 1943-01 25 ts
555�15551943-07 YCFom3�UCFo3p1943-07 1943 HC Umeå 1943-03 27 ts

Släpvagnar beställda 1942-09
SJ-nr Littera Tillverkad Leverans

556�15561943-07 YCDom1�UCDo1p 1943-07 1943 HC Umeå 1943-04 25 ts
557�15571943-07 YCDom1�UCDo1p 1943-07 1943 HC Umeå 1943-04 25 ts
(558)�15581943-07 (YDFom1)�UDFo1p1943-07 1944 HC Umeå 1944-04 9 ts
(559)�15591943-07 (YDFom1)�UDFo1p1943-07 1944 HC Umeå 1944-04 9 ts
560�15601943-07 YFm2�UF2p1943-07 1942 HC Umeå 1942-12 27 ts
561�15611943-07 YFm2�UF2p1943-07 1943 HC Umeå 1943-02 25 ts
(562)�15621943-07 (YFm2)�UF2p1943-07 1944 HC Umeå 1944-06 9 ts
(563)�15631943-07 (YFm2)�UF2p1943-07 1944 HC Umeå 1944-06 9 ts

Släpvagn beställd 1942-12 genom beställningsändring
SJ-nr Littera Tillverkad Leverans

(550)�5521943-06�15521943-07 �UCFo1r1943-07 1943 HC Umeå 1943-07 29 ts

SJ littera Yo1p
477–483 och 493–502

Skala 1:87
Underlag: SJ Mbr 20736
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SJ littera UCFo2p
1553

Underlag: SJ Mbr 20876

SJ littera UCDo1p
1556–1557

Underlag: SJ Mbr 20741

SJ littera UDFo1p
1558–1559 och 1587–1588

Underlag: SJ Mbr 20742

Skala 1:87


