ASJ leverans till tunnelbanan i Stockholm
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Fota: ASJ arkivet i Östergötlands Järnvägsmuseum Linköping.

För 50 år sedan levererade ASJ i Linköping den
första Tunnelvagnen för tunnelbanan i Stockholm.
Den första vagnen var en provvagn av typ C1. Den
var vid leveransen utrustad med både
strömavtagare för strömskena och kontaktledning
eftersom inte strömskenan fanns på den
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Provkörning med den första vagnen, nr 2001 ägde
rum under sommaren 1949.
Vagnen 2001 var den först byggda vagnen i den
beställning på 70 vagnar, som ASJ ﬁck från
Stockholms Spårvägar på tunnelvagnar. Det kom
 ȱĴ ȱȱ ª ȱĚǰöver 700 som byggdes
vid verkstäderna i Linköping.
När traﬁken på den första delen av tunnelbanan i
Stockholm startade den 1 oktober 1950 fanns 37
vagnar alla byggda av ASJ.

tillverkades i monteringsfärdiga, helsvetsade och
målade delar på olika håll inom och utom
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precision och kvalitet.
De tekniska lösningarna som användes var också i
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mjuk gång. Även bromssystemet ﬁck en elegant
utformning genom integreringen i boggien.
Den elektriska utrustningen kom till en början från
Westinghouse i USA men blev senare
licenstillverkad av ASEA. i Västerås.
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från början vid tunnelbanan i Stockholm var också
för svenska förhållanden en nyhet. SignalBeställningen av dessa vagnar var då den största informationen överfördes till en signaltavla uppe i
 ȱĴ ȱȱãȱª ȱȱª Ĵ ǯȱ ȱ ã¢Ĵ ǰȱ§ även ljudsignaler skulle påkalla
 ȱ§ ȱĴ ȱȱȱȱ ȱãȱ  ȱȱ förarens uppmärksamhet. Följde inte föraren
då
främst
för
fabriken
i
Linköping. signalerna om t.ex. stopp, bromsades tåget
Tillverkningsmetoden måste på grund av hög automatiskt.
leveranstakt och väldigt begränsade utrymmen
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