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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. Vad gäller utförande påpekades att 3-axliga vagnar borde övervägas
för erhållande av storbäriga sådana.

Huvudlittera O avsåg en öppen universalgodsvagn med stolpar och fäll-
bara plåtlämmar. Med uppfällda plåtlämmar erhölls en lådvagn och med
nedfällda plåtlämmar en stolpvagn. Vagntypen kunde därför användas för
transport av exempelvis stenkol i ena och sågat virke i andra riktningen.
På de smalspårsbanor som SJ då övertagit saknades vagnar med huvud-
littera O.

Konstruktion
Första halvåret 1942 konstruerade Maskintekniska byrån en öppen stor-
bärig tvåaxlig standardgodsvagn av huvudlittera O för 891 mm spårvidd.
Vagntypen var 8000 mm lång med 5000 mm hjulbas. Golvytan var 17,6
m2 och lastförmågan beräknades till 14 ton vid 10 tons axeltryck. Vagn-
arna skulle förses med tryckluftbroms och lastväxel men ej med skruv-
broms. Vikten med bromsutrustning beräknades till 5 ton. Underredet
bestod av en svetsad konstruktion och avvek därför i hög grad från gängse
utföranden med standardprofiler. Axlarna var av SJ typ 251R med skiv-
hjul och rullager. För att undvika sammanblandning med normalspårs-
vagnarnas längre rörstolpar skulle smalspårsvagnarnas utföras med en
mindre diameter.

I slutet av juni 1942 tillställdes förslaget Godstrafikbyrån och Militär-
byrån för yttrande. Godstrafikbyrån meddelade motvilligt att man inget
hade att erinra. Motvilligheten berodde på att bärigheten endast var 14
ton till följd av lågt högsta axeltryck på smalspårsbanorna.

Tyskt alternativ
Den tyska tillverkaren Waggon- und Maschinenfabrik i Bautzen erbjöd sig
i december 1942 att leverera fyraxliga öppna boggigodsvagnar för 891
mm spårvidd. Firman tillverkade då normalspåriga slutna godsvagnar för
SJ. Smalspårsvagnarna skulle få 26,4 m2 golvyta och 30 tons lastförmåga
vid 10 tons axeltryck. Vikten beräknades till 9,3 ton med tryckluftbroms.

Distriktscheferna i Göteborg och Borås tillfrågades om boggivagnen
var att föredra framför Maskintekniska byråns förslag till tvåaxlig vagn.
Göteborgsdistriktet föredrog det tvåaxliga förslaget. Tillräckligt med
öppna boggigodsvagnar fanns på Lelångenbanan och de tyska vagnarnas
stora lastförmåga skulle inte kunna utnyttjas på grund av att endast 7,2
tons axeltryck tilläts. Banans båda största trafikanter skulle därtill få
svårigheter att utnyttja de tyska vagnarna. Vid Junohus i Uddevalla fanns
9 meter långa skjutbord och färjan till sulfitfabriken i Bengtsfors kunde
vid lågvatten inte medföra någon boggivagn med full last. Slutligen på-
pekades att införande av en tysk konstruktion med all säkerhet skulle för-
svåra reservdelshållningen genom att svensk standard frångicks. Borås-
distriktet uppgav att transporterna på det småländska smalspårsnätet
utan svårighet klarats med befintliga vagntyper. Ett mindre antal stor-
bäriga vagnar skulle dock utgöra ett önskvärt tillskott. Därmed konsta-
terade Godstrafikbyrån att tvåaxliga vagnar var att föredra.

Op 330010 uppställd
för fotografering före
leverans från Chr Ols-
son i Falkenberg.
Arkiv: Stig Nyberg.
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Anskaffningsbehov
Inför Järnvägsstyrelsens anslagsframställan avseende 1943 framförde
Godstrafikbyrån önskemål om nyanskaffning av smalspårsvagnar. Bland
annat fanns behov av 50 standardvagnar av O-typ för 891 mm spårvidd.
Syftet var att åstadkomma en viss förnyelse. En eventuell nedprutning
skulle i första hand gå ut över dessa smalspårsvagnar. Någon beställning
blev inte heller aktuell vid detta tillfälle.

Först vid anslagsframställan avseende budgetåret 1952/1953 återkom
Godstrafikbyrån med ny begäran om anskaffning av öppna smalspåriga
godsvagnar. Medel begärdes till 100 vagnar littera Op. Det motiverades
med det stora antalet ålderstigna vagnar som övertagits med östgöta-
smalspåren. Vid Växjöbanorna fanns det därtill en efterfrågan på flera
storbäriga vagnar. Anslag beviljades av Riksdagen våren 1952 i enlighet
med begäran och de önskade vagnarna kunde beställas.

För budgetåret 1953/1954 begärdes och beviljades medel till ytter-
ligare 50 Op-vagnar. Motsvarande nyanskaffningsbehov uppgavs då även
för de följande 4 åren. Önskemålet upprepades av Trafikbyrån under
några år men prioriterades bort till följd av alltför snäva anslagsramar.
Någon ytterligare beställning gjordes ej och anslaget från 1953/1954
utnyttjades för andra ändamål.

Upphandling och beställning
I april 1952 sände Maskintekniska byrån ut anbudsförfrågan avseende de
godsvagnar som skulle beställas budgetåret 1952/1953. Mottagare var
ASJ Linköping, ASJ Arlöv, ASJ Falun, Landsverk i Landskrona, Motala
Verkstad, Chr Olsson i Falkenberg, Kalmar Verkstad, Kockums i Malmö
samt Nydqvist & Holm i Trollhättan. Anbudstiden gick ut den 19 juni.
Förfrågan innefattade 100 öppna smalspåriga godsvagnar littera Op för
891 mm spårvidd enligt den konstruktion utvecklats redan 1942.

Vad beträffar Op-vagnarna inkom anbud från ASJ Falun, Chr Olsson
i Falkenberg, Kalmar Verkstad och Kockums. Lägsta anbudet kom från
Chr Olsson i Falkenberg och var på 6.985 per vagn. Övriga anbud låg i
intervallet 9.775–12.500 per vagn. Priserna baserades på att SJ skulle
tillhandahålla bland annat hjulpar, koppel och bromsdetaljer.

I slutet av juni beställdes 100 Op-vagnar hos Chr Olsson i Falkenberg.
När kontraktet utväxlades en månad senare meddelades att vagnarna
skulle erhålla nummer 330000–330099. Leverans skulle fullgöras under
perioden april–oktober 1953.

Tillverkning och leverans
Vid beställningen var konstruktion och ritningar 10 år. Inga anpassningar
hade gjorts till utvecklingen under mellantiden. Tryckluftbromsens last-
växel skulle därför utföras med handomställning. Detta föranledde en
förfrågan från tillverkaren SAB om inte automatisk lastväxel borde ifråga-
komma. Sådan hade använts vid enskilda järnvägar som monterade
tryckluftbroms på vagnparken under 1940-talets senare hälft. SJ vidhöll
att det äldre utförandet skulle komma till användning med hänvisning till
att alla smalspårsvagnar som SJ beställt försetts med lastväxel för hand-
omställning. Ritningarna fanns därtill klara och vagnarna var redan be-
ställda.

De nya vagnarna var ursprungligen avsedda att ersätta slopningsmässiga
vagnar vid 38 trafiksektionen i Östergötland. Under pågående anskaff-
ning uppstod emellertid akut vagnbrist på västra smalspårsnätet. Denna
medförde att cementfabriken i Hällekis periodvis inte kunde erhålla
öppna godsvagnar för sina transporter av säckad cement till Göteborg.
Sjötransport via Trollhätte kanal måste tillgripas och SJ riskerade att
förlora transporterna. Detta samtidigt som breddning av Kinnekulle-
banan till normalspår pågick. Sektions- och distriktsledning agerade
kraftfullt för en tilldelning av de beställda Op-vagnarna. Så sent som i juli
1953 var Järnvägsstyrelsens Trafikbyrå av uppfattningen att alla 100 vagn-
arna skulle tilldelas 5 trafiksektionen i Västergötland. De 50 vagnar man
stod i begrepp att beställa för 1953/1954 års anslag skulle placeras vid 27
trafiksektionen i Småland. Någon beställning av flera Op-vagnar gjordes
dock ej och de 100 redan beställda fördelades lika på 5 och 27
trafiksektionerna. Vid slutleverans skulle bara några månader återstå till
dess att cementfabriken i Hällekis erhöll normalspårsförbindelse. Vagn-
tillgången på västra smalspårsnätet skulle då komma att förbättras av-
sevärt.

Leveransen blev försenad några månader i förhållande till avtalad
leveranstid. En bidragande orsak var att de hjulaxlar SJ skulle tillhanda-
hålla var kraftigt försenade vilket hindrade vagnarnas färdigställande.
Detta föranledde upprepade påstötningar från Chr Olsson i Falkenberg.
Under september–november 1953 levererades 50 vagnar (330000–
330003 och 330005–330050) till 5 trafiksektionen i Västergötland. 27
trafiksektionen i Småland erhöll sin första vagn (330004) i september
1953 och de resterande 49 vagnarna (330051–330099) under november
1953–januari 1954.
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Omplacering
Hösten 1961 skulle västra smalspårsnätets Op-vagnar genomgå S-revi-
sion. De var 8 år gamla men från distriktets sida ifrågasattes revisions-
behovet eftersom vagnarna ansågs vara i gott skick. Samtidigt uppgavs att
de inte längre kunde utnyttjas fullt ut och borde omplaceras. Mariestad
med storkunden Katrinefors pappersbruk hade på sensommaren erhållit
normalspårsförbindelse med Gårdsjö.

I november 1961 beslutade Järnvägsstyrelsen att Op-vagnarna skulle
revideras i full utsträckning. Samtidigt bestämdes att de 8 trafiksek-
tionen tillhöriga Op-vagnarna skulle omplaceras. 330000–330003 och
330005–330020 tilldelades 2/26 trafiksektionerna för användning på
östra smalspårsnätet. 330021–330050 tilldelades 39 driftsektionen för
användning på Roslagsbanan. Flertalet flyttades i januari 1962 men ett
mindre antal stod instängda på ett sidospår i Gössäter och flyttades inte
förrän i juni. Redan i november 1961 hade minst 8 Op-vagnar på lokalt
initiativ flyttats till Eksjö–Österbymo som tillhörde 11 trafiksektionen.
De vidaresändes i början av 1962 till avsedda mottagare. 39 driftsek-
tionens vagnar anpassades av driftverkstaden i Mörby till Roslagsbane-
standard. Tvåkammarbufferterna ersattes med enkammarbuffertar och
tryckluftbromsen ändrades från Knorr-EG till Knorr-EP.

Op 330039 ombyggd
för malmtrafiken från
Dannemora till Hargs-
hamn. Tillfälligt upp-
ställd i Gimo under
transport från verk-
staden i Mörby.
Foto: Anders Jansson –
augusti 1968.

Op 330009 kunde inte återfinnas vid den beordrade omplaceringen
och blev därefter kvarglömd i Västergötland. Vid en inventering av smal-
spårsvagnar som Göteborgs driftdistrikt genomförde 1965 hittade man
dock vagnen. Den sändes till Kalmar Verkstad för revision och tilldelades
därefter Växjö driftdistrikt.

Hastighetshöjning i Småland
Den 1 november 1962 upphörde man att köra genomgående lokalgodståg
Växjö–Hultsfred. För transport av koks och tackjärn från Västervik till
Åseda och Klavreström skulle persontåg 353 utnyttjas från Hultsfred.
Det framfördes av Tp-lok och hade outnyttjad kapacitet. Enligt gällande
regler fick tillgängliga öppna godsvagnar framföras i högst 40 km/t. Med
tanke på resenärerna ansågs det omöjligt att sänka tågets tillåtna hastighet
från 60 till 40 km/t. Trafikinspektören i Växjö begärde därför att littera
Op i likhet med littera Fp och Gp skulle godkännas för 60 km/t. Den tek-
niska standarden ansågs jämförbar. I slutet av september 1962 beslutade
Maskintekniska byrån i enlighet med framställan. 27 maskinsektionen i
Växjö fick i uppdrag att märka Op 330000–330020 och 330051–330099
med största tillåtna hastighet 60 km/t.

Malmtransporter till Hargshamn
Malmtrafiken från Dannemora gruvor till Hargshamn ställde krav på
storbäriga vagnar i gott skick. 1966 var många av de använda vagnarna
revisionsmässiga. Det bestämdes att ett antal vagnar i bättre skick skulle
ändras för användning i malmtrafiken. Vid genomförandet visade det sig
att även en del av de för ändring utvalda vagnarna var i dåligt skick. Bland
annat treaxliga vagnar littera Iarp som på slutet av 1950-talet hade över-
flyttats från Västergötland. Som ersättning för dessa föreslogs i maj 1967
att de på Roslagsbanan befintliga Op 330021–330050 skulle ändras.

Beslutet dröjde till april 1968. Ombyggnadsarbetet utfördes somma-
ren och hösten 1968 vid driftverkstaden i Mörby. Det bestod huvud-
sakligen i att gavellämmar och gavelstolpar avlägsnades samt att golv-
plankorna täcktes med gummimattor för att underlätta tippningen i
Hargshamn. Slutligen kapades sidostolparna till samma höjd som sido-
lämmarna vilka därefter svetsades fast på stolparna.

Sista smalspåriga malmtåget till Hargshamn gick i början av juli 1970
varefter banan breddades till normalspår. De för malmtrafik omändrade
Op-vagnarna ställdes då av i Rimbo.
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Vagnar beställda 1952-06:
SJ-nr Littera Tillverkad Leverans

330000–330001 Op 1953 Chr Olsson i Falkenberg nr 1526–1527 1953-09-09 5 ts
330002–330003 Op 1953 Chr Olsson i Falkenberg nr 1528–1529 1953-09-16 5 ts
330004 Op 1953 Chr Olsson i Falkenberg nr 1530 1953-09-16 27 ts
330005–330006 Op 1953 Chr Olsson i Falkenberg nr 1531–1532 1953-09-25 5 ts
330007–330008 Op 1953 Chr Olsson i Falkenberg nr 1533–1534 1953-10-02 5 ts
330009–330012 Op 1953 Chr Olsson i Falkenberg nr 1535–1538 1953-10-13 5 ts
330013–330016 Op 1953 Chr Olsson i Falkenberg nr 1539–1542 1953-10-20 5 ts
330017–330022 Op 1953 Chr Olsson i Falkenberg nr 1543–1548 1953-10-29 5 ts
330023–330027 Op 1953 Chr Olsson i Falkenberg nr 1549–1553 1953-11-06 5 ts
330028–330035 Op 1953 Chr Olsson i Falkenberg nr 1554–1561 1953-11-13 5 ts
330036–330044 Op 1953 Chr Olsson i Falkenberg nr 1562–1570 1953-11-20 5 ts
330045–330050 Op 1953 Chr Olsson i Falkenberg nr 1571–1576 1953-11-27 5 ts
330051–330054 Op 1953 Chr Olsson i Falkenberg nr 1577–1580 1953-11-27 27 ts
330055–330064 Op 1953 Chr Olsson i Falkenberg nr 1581–1590 1953-12-04 27 ts
330065–330074 Op 1953 Chr Olsson i Falkenberg nr 1591–1600 1953-12-11 27 ts
330075–330081 Op 1953 Chr Olsson i Falkenberg nr 1601–1607 1953-12-17 27 ts
330082–330090 Op 1953 Chr Olsson i Falkenberg nr 1608–1616 1953-12-29 27 ts
330091–330098 Op 1953 Chr Olsson i Falkenberg nr 1617–1624 1954-01-08 27 ts
330099 Op 1953 Chr Olsson i Falkenberg nr 1625 1954-01-13 27 ts

Stocktransporter till Blomstermåla
Bohman & Johanssons fanérfabrik i Blomstermåla använde ädelträstockar
vid sin tillverkning. De anlände till Kalmar per båt för att lastas direkt på
smalspårsvagnar och vidare transport i extratåg till Blomstermåla. För
ändamålet användes främst vagnar av littera NNsp och NNrp. Mellan
stocktransporterna ställdes dessa upp i Sandbäckshult.

På slutet av 1960-talet flyttades ett antal av Växjö driftdistrikts över-
taliga Op-vagnar till Kalmar för användning i stocktrafiken. 1970 ville
man ersätta glidlagervagnar med rullagervagnar för att minska under-
hållskostnaderna. Ett mindre antal Op behövdes fortfarande i Växjö,
Vetlanda och Berga men distriktets övriga flyttades till Kalmar. På sen-
sommaren erhölls Op 330041–330050 som blivit övertaliga när Danne-
mora–Hargshamn breddades till normalspår. För att få tillräckligt med
rullagrade vagnar fanns det planer på att bygga om ett antal slutna gods-
vagnar littera Gp till öppna godsvagnar littera NNsp. En vagn byggdes om
på prov men planerna fullföljdes ej. Istället flyttades Op 330021–330040
till Kalmar från sin uppställningsplats i Rimbo.

Slopning
Två Op-vagnar slopades efter missöden 1963 respektive 1971. I novem-
ber 1973 slutfördes breddningen av Kalmar–Sandbäckshult–Stubbemåla
till normalspår. Vagnarna i Kalmar blev därmed övertaliga och 63 Op-
vagnar slopades. Därutöver avställdes 14 Op-vagnar som var i gott skick
vid Kalmar Södra för eventuell omplacering eller försäljning till NKlJ.
Något intresse fanns dock ej utan de slopades i september 1974.

1978 slopades alla SJ återstående smalspårsvagnar med undantag för
rullagerförsedda överföringsvagnar samt 4 littera Op som stod uppställda
i Klavreström. Dessa 4 sista Op-vagnar såldes i oktober 1980 till musei-
järnvägar. Tidigare hade även några av de 1978 slopade sålts för samma
ändamål.

Sidospåren på många nedlagda smalspårsstationer
blev på 1960-talet uppställningsplats för övertaliga
godsvagnar. Även relativt nya vagnar drabbades av
detta öde. I Dädesjö på den nedlagda linjen Britta-
torp–Lenhovda hamnade en Op-vagn.
Foto: Anders Jansson – augusti 1967.
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SJ littera Op
330000–330099

Skala 1:45
Underlag:

SJ Mbr 92.11.30


