
SJ Godsvagnar 



Innehåll 
E- Lådvagnar __________ l 

För massgods, malm, slig, metallskrot m m 

F- Öppna vagnar ________ 2 
Specialtyp för massgods, flis, kol m m 

G- Slutna vagnar _________ 3 

H - Slutna vagnar 4 
Specialtyp med öppningsbara sidor 

K- Flakvagnar 2-axliga ______ 5 

L - Flakvagnar 2-axliga 6 
Specialtyp för transport av containrar, växelflak, 
specialbehållare, rullflak, massaved, plåtrullar m m 

O - Flakvagnar 2-axliga ______ 7 
Med fällbara lämmar 

R- Flakvagnar _________ s 
Med boggier 

S- Flakvagnar _________ g 
Specialtyp med boggier för transport av tungt, 
skrymmande gods, stålämnen, containrar, växelflak m m 

T- Specialvagnar ________ 10 
Med öppnings bart tak 

U - Övriga specialvagnar ______ 11 
För transport av gods som kräver nedsänkt lastyta 
samt vagnar för massgods 

Märkning på godsvagnar ____ 12 

Lastprofiler 13 

Koncentrerad belastning 14 
____________________ 15 

____________________ 16 





Eaos. Öppen vagn för massgods. 

Eaos-vagnen är avsedd för transport av massgods, t ex skrot, 
kol, krossglas, långgods etc. 

Vagnen har fastasido-och gavelväggar av plåt och är utrustad 
med två dörrar på vardera långsidan. Den har fästringar för nät 
eller presenning. Golvet är försett med plåtbeläggning. 
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E a os 

1.2 

~------------------------L-------------------------------1 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L mm 

Lastytans bredd= 8 1 mm 

Golvyta m2 

Rymd m3 

Sidoväggshöjd = H3 mm 

Lastytans höjd = H 1 mm 

Total vagnhöjd = Hs mm 

Dörrbredd = 82 mm 

Dörrhöjd = H4 mm 

Egenvikt kg 

Lastgräns ton 

Längd över buffertar = L 1 mm 

Boggiavstånd = L2 mm 

Axelavstånd i boggi= L3 mm 

RIV-märkning 

Is 
1120 

E a os 

540 o 000-
540 o 159 

A 

12792 

2760 

35,3 

71,3 

2020 

1235 

3255 

1800 

1800 

21690 

81 82 c 
42,0 48,5 50,0 58,0 

00,0 

14040 

9000 

1800 

RIV 



Ekklos-t. Lådvagn för metallskrot. 

Ekklos-t-vagnen är främst avsedd för transport 
a v metallskrot. V agnen har fasta sid o- och gavel
väggar och har trägol v. 
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Littera och typ Ekklos-t 920 Ekklos-t 920 

Vagnnummer 557 6 002- 557 6 005-
557 6 004 557 6 008 

Lastytans längd = L mm 12610 12610 

Lastytans bredd = B mm 2856 2856 

Sidoväggshöjd = H3 mm 2000 2000 

Golvyta m2 36,0 36,0 

Rymd m3 72,0 72,0 

Egenvikt kg 15000 15000 

Lastgräns ton l A l B l C l A B l C l 
l s 117,0 121 ,0 l 25,0 l I s 17,0 21,0 125,0 l 

Lastytans höjd ö. rök= H1 mm 1259 1269 

Total vagnhöjd = Hs mm 3259 3269 

Längd över buffertar = L 1 mm 13860 13860 

Axelavstånd = A mm 8000 9000 

Tillåten konc. belastning m- -t m- -t 
a-a 2,0- -18,0 a-a 2,0- -16,0 
b-b 5,0- -22,0 b-b 5,0- -19,0 
c-c 8,0- -25,0 c-c 8,0- -23,0 

RIV-märkning - -
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Elos. Lådvagn för metallskrot, malm, slig mm. 

Elos-vagnen är främst avsedd för transport av 
metallskrot, malm, slig m m. V agnen har fasta 
sido- och gavelväggar och har golv av stålplåt. 
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E los ' ·....__ ___ B ___ __. 

H s 

~-------------A------------------~---
~-------------------------- L --------------------------~ 

~------------------------------- L1 ----------------------------~ 

Littera och typ Elos 881 Elos 962 

Vagnnummer 513 3 000- 513 3 010-
513 3 009 513 3 039 

Lastytans längd = L mm 12300 12300 

Lastytans bredd = B mm 2876 2876 

Sidoväggshöjd = H3 mm 1800 1800 

Golvyta m2 35,4 35,4 

Rymd m3 63,7 63,7 

Egenvikt kg 15000 15000 

Lastgräns ton 
A B C l D A B C l D 

l go 17,0 21,0 25,0 lao,o l go 17,0 21,0 25,0 !ao,o 
j s 17,0 21,0 25,0 ! s 17,0 21,0 25,0 

Lastytans höjd ö. rök = H1 mm 1287 1287 

Total vagnhöjd = Hs mm 3087 3087 

Längd över buffertrar = L 1 mm 13860 13860 

Axelavstånd = A mm 8000 8000 

Tillåten koncentrerad belastning m- -t m- -t 
a-a 2,0- -18,0 a-a 2,0- -18,0 
b-b 5,0- -22,0 b-b 5,0- -22,0 
c-c 8,0- -30,0 c-c 8,0- -30,0 

RIV-märkning 
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E - Lådvagnar 

Huvudlittera E Vagnnummer 

Eaos 540 O 000 - 540 O 159 

Ekklos-t 557 6 002-557 6 008 

Elos 513 3 000 - 513 3 009 
513 3 010-513 3 039 

Internationell underlittera 

a = Med fyra axlar 

kk = Med två axlar, 20 t tu ~ 25 t 

l = Inte tippbar åt sidan 

o = Inte tippbar över gavel 

Antal 

160 

7 

10 
30 

s = Lämplig för S-trafik (sth 100 km/tim) 

Nationell underlittera 

t = Med trägolv 
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Faoos, Faoos-x. Specialvagnar för tyngre massgods. 

Faoos och Faoos-x är specialvagnar för tyngre massgods 
som t ex malmslig, kulsinter mm. störtlossning görs genom 
två självstängande falluckor, 700x1090 mm, i vagnkorgens 
botten. 

Faoos har 280 mm korgpåbyggnad, rymden har därigenom 
ökat till 38 m3. De påbyggda vagnarna har en egenvikt av 
22600 kg och högsta lastgräns = 56,5 t. Vagnarnas totalhöjd 
Hs = 3495 mm. 

Faoos-x har speciell korgpåbyggnad och invändigt ändrade 
rasvinklar. I övrigt samma data som Faoos. 
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2.2 

Faoos, Faoos-x ~--------3400--------~ 

~------------------------------L1------------------------------~ 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Rymd 

Egenvikt 

Lastgräns 

Total vagnhöjd = Hs 

Längd över buffertar = L 1 

Axelavstånd i boggi 

Avstånd mellan boggicentra 

Minsta tillåtna radie i kurvspår 

RIV-märkning 

kg 

ton 

mm 

mm 

mm 

mm 

m 

Faoos, Faoos-x 

l 9o 

[s 

662 5 000-
662 5 093 

A 
41,0 

41 ,0 

32 

22200 

B l C 
49,0 l s7,o 

49,0 

3215/3495 

12000 

2000 

6800 

60 



•• 
F - Oppna vagnar 

specialtyp 

Huvudlittera F Vagnnummer Antal 

Faoos, Faoos-x 662 5 000-662 5 093 71 

Internationell underlittera 

a = Med två 2-axliga boggier 

00 = störtlossning mellan rälerna. 
Lågt placerad bottenöppning. 

s = Lämplig för S-trafik (sth 1 00 km/tim) 

Nationell underlittera 

x = Stor konstruktionsprofiL 
Överskrider SJ lastprofil B. 
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Gbs. Sluten vagn. 

Gbs-vagnen har fyra ventilationsluckor på varje lång
sida. Väggar och gavlar är av hårda träfiberplattor. 

Vagnarna 21-74-150 2 501 - 504 har fästen för 
lastförstängnings band. 

Gbs-t är försedd med godsskyddsutrustning bestående 
av två lastavskiljande väggar och sju par skiljeblad. 
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Littera och typ Gbs 611 Gbs 631, Gbs-t* Gbs 681 

Vagnnummer 150 o 001- 150 2 501- 150 4 406-
150 2 500 150 4 405 150 4 505 

Lastytans längd = L mm 12710 12710 12710 
Lastytans bredd = B mm 2658 2658 2658 
Golvyta m2 33,8 33,8 33,8 

Dörrbredd = 81 mm 2500 2500 2500 
Dörrhöjd = H2 mm 2150 2150 2150 
Sidoväggshöjd = H3 mm 2200 2200 2200 
Rymd sidoväggs överkant m3 74 74 74 
Takhöjd inv = H4 mm 2800 2800 2800 
Rymd till tak m3 89 89 89 
Egenvikt kg 14000 12500 13000 
Lastgräns ton 

Lastytans höjd ö. rök = H1 mm 1232 1232 1232 
Total vagnhöjd = Hs mm 4127 4127 4127 
Längd över buffertar = L 1 mm 14020 14020 14020 
Axelavstånd = A mm 8000 8000 8000 
Max hjullast på golv kg 2200 2200 2200 
RIV-märkning RIV RIV RIV 

* Lastytans längd L= 1221 O mm, golvyta= 32,5 ms, rymd sidaväggs överkant= 71,5 ms, 
rymd till tak= 86,5 ms, egenvikt= 13500 kg och lastgränserna är 18,5, 22,5 och 26,5 t. 



G - Slutna vagnar 

Huvudlittera G Vagnnummer Antal 

Gbs 150 O 001 -150 4 505 244 

Internationell underlittera 

b = storrymlig tvåaxling-längd 12m eller mer, 
rymd 70 m3 eller mer 

s = Lämplig för S-trafik (sth 100 km/tim) 
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Habbins. Sluten vagn för t ex tidningspappersrullar, långgods mm. 

Rabbins 941-vagnen kan användas för transport 
av en mängd olika godsslag, som t ex tidnings
pappersrullar och långgods. 

V agnen har stora aluminiumdörrar som medger 
stor öppningsbredd (10,8 m) för effektiv lastning 
och lossning. I vardera gaveln finns fyra fäst
punkter och i golvets långbalkar sammanlagt 32 
bindöglor för surrningsband etc. 
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Littera och typ Habbins 941 

Vagnnummer 217 o 000-
217 o 169 

Lastytans längd = L mm 22000 
Lastytans bredd mm 2840 
Golvyta m2 62,48 
Dörrbredd = 81 mm 10813 
Dörrhöjd = H2 mm 2749 
Takhöjd= H4 mm 2800 
Rymd m3 167,5 
Egenvikt kg 26500 
Lastgräns ton 

A l B l c l D l 
l s 37,5 l 45,5 l 55,5 l 63,5 l 

Koncentrerad belastning m- -t 
a-a 4- -22,0 
b-b 7- -25,0 
c-c 10- -28,0 

Total vagnhöjd = H5 mm 4275 

Längd över buffertar = L 1 mm 23264 

Avstånd mellan boggicentra = L2 mm 17724 

Axelavstånd i boggi = A mm 1800 
RIV-märkning RIV 
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Hbbikks-t, Hbbillns. Sluten vagn med två skjutdörrar per sida. 

Hbbikks-t och Hbbillns, typ 842 och 881, har två dörrar av 
aluminium per sida. För reglering av de fyra skjutdörrarna finns 
fyra manöverrattar, placerade på vagns gavlarna. Innan dörr längs
förf! yttas ska tillhörande manöverratt vara spärrad i öppet läge. Vid 
alla vagnsrörelser ska alla dörrarna vara stängda och reglade med 
manöverrattarna spärrade i stängt läge, för att undvika skador på 
dörrarna. 

Gavlama är invändigt, vid mitten, försedda med fästen för lastför
stängningsband (textil- eller stålband) placerade 700 och 1600 mm 
över golv. På gavlarnas ytterkanter, närmast skjutdörrarna, finns 
också en surrningsögla, placerad 1300 mm över golv. Dessutom 
finns tolv surrningsöglor, för t ex lastförstängningsband, ned
sänkta i golvet närmast skjutdörrarna, på vardera långsidan. 

Vagnarna är utrustade med förreglingsbara lastavskiljande väggar 
(låslägen på delning varje 45 mm) och i längsled förskjutbara 
lastavskiljande skivor i plywood. 
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Hbbikks-t, Hbbillns 

Nuvarande littera Hbbikks-t 842 

Vagnnummer 228 2 000 - 099 
228 2 106-149 

Blivande littera och typ Hbbillns 842 

Nya vagnnummer 245 7 000-
245 7 143 

Littera och typ Hbbillns 881 

Vagnnummer 245 7 144-
245 7 243 

Lastytans längd = L mm ca 13750 

Lastytans bredd = B mm 2900 

Golvyta m2 ca40 

Dörrbredd mm 7000 

Dörrhöjd = H2 mm 2800 

Sidoväggshöjd (vertikalt) = H3 mm 2100 

Rymd sideväggs överkant m3 ca 84 

Takhöjd inv = H4 mm 2800 

Egenvikt kg 15800 

Lastgräns ton A[ B[ C[ D 
[s 16,2 j 2o,2 j2s,2 j29,2 ** 
j120 00,0 

Lastytans höjd ö. rök= H1 mm 1200 

Total vagnhöjd = Hs mm 4275 

Längd över buffertar = L 1 mm 15500 

Axelavstånd = A mm 9000 

Max hjullast på golv kg 5000 

RIV-märkning RIV 
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Hbbins, Hbbis. Sluten vagn med två dörrar och utan lastavskiljande väggar. 

Hbbins och Hbbis (typ 842 och 881) har två dörrar av aluminium 
per sida. För reglering av de fyra skjutdörrarna finns fyra manöver
rattar, placerade på vagns gavlarna. Innan en dörr längsförflyttas ska 
tillhörande manöverratt vara spärrad i öppet läge. 

Vid alla vagnsrörelser ska samtliga dörrar vara stängda och reglade, 
med manöverrattarna spärrade i stängt läge, för att undvika skador 
på dörrarna. 

Gavlarna är invändigt, vid mitten, försedda med fästen för lastför
stängningsband (textil- eller stålband), placerade 700 och 1600 mm 
över golvet. På gavlarnas ytterkanter, närmast skjutdörrarna, finns 
också en surrningsögla, placerad 1300 mm över golvet. 

Dessutom finns tolv surrningsöglor, för t ex lastförstängnings band, 
nedsänkta i golvet på vardera långsidan närmast skjutdörrarna. 
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Hbbins, Hbbis 

Nuvarande littera och typ Hbbis 842 

Nuvarande vagnnummer 226 9 000-
226 9 149 

Blivande littera och typ Hbbins 842 

Blivande vagnnummer 246 9 100-
246 9 149 

Littera och typ Hbbins 881 

Vagnnummer 246 9 150-
246 9 349 

Lastytans längd = L mm 14240 

Lastytans bredd= B mm 2900 

Golvyta m2 41,3 

Dörrbredd = B1 mm 7000 

Dörrhöjd = H2 mm 2800 

Sidoväggshöjd = H3 mm 2100 

Rymd sideväggs överkant m3 87 

Takhöjd inv = H4 mm 2800 

Rymd till tak m3 108 

Egenvikt kg 15000 

Lastgräns ton AI BI CI D 
j s 17,0 j21 ,o j26,0 j30,0 ** 
1120 00,0 

Lastytans höjd ö. rök = H1 mm 1200 

Total vagnhöjd = H5 mm 4275 

Längd över buffertar = L 1 mm 15500 

Axelavstånd = A mm 9000 

Max hjullast på golv kg 5000 

RIV-märkning RIV 
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Hbikks-v, Hbins-v. Sluten vagn med två dörrar och utan lastavskiljande väggar. 

Hbikks-v och Hbins-v (typ 821, 822) har två dörrar av aluminium 
per sida. För reglering av de fyra skjutdörrarna finns fyra manöver
rattar, placerade på vagnsgav lama. Innan en dörr längsförflyttas ska 
tillhörande manöverratt vara spärrad i öppet läge. 

Vid alla vagnsrörelser ska samtliga dörrar vara stängda och reglade, 
med manöverrattarna spärrade i stängt läge, för att undvika skador 
på dörrarna. 

Gavlarna är invändigt, vid mitten, försedda med fästen för lastför
stängningsband (textil- eller stålband), placerade 700 och 1600 mm 
över golvet. På gavlarnas ytterkanter, närmast skjutdörrarna, finns 
också en surrningsögla, placerad 1300 mm över golvet. 

Dessutom finns tolv surmingsöglor, för t ex lastförstängnings band, 
nedsänkta i golvet på vardera långsidan närmast skjutdörrarna. 
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Hbikks-v, Hbins-v 

Nuvarande littera och typ Hbikks-v 821, 822 

Vagnnummer 237 8 612 
237 8 630 - 669 

Blivande littera och typ H bins-v 821, 822 

Vagnnummer 226 5 860-
226 5 964 

Lastytans längd = L mm 13878 

Lastytans bredd = B mm 2900 

Golvyta m2 40,2 

Dörrbredd = 81 mm 6820 

Dörrhöjd = H2 mm 2800 

Sidoväggshöjd = H3 mm 2100 

Rymd sidaväggs överkant m3 84 

Takhöjd inv = H4 mm 2800 

Rymd till tak m3 105 

Egenvikt kg 15200 

Lastgräns ton A j B j C j D 
Is 1G,s j2o,s l2s,s l29,s ** 
j120 00,0 

Lastytans höjd ö. rök= H1 mm 1200 

Total vagnhöjd = H5 mm 4275 

Längd över buffertar = L 1 mm 15140 

Axelavstånd = A mm 9000 

Max hjullast på golv kg 3000 

RIV-märkning RIV 
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Hbikks-t, Hbikklls, Hbillns. Sluten vagn med 4 dörrar per sida och lastavskiljande väggar. 

Typ 761, 762 och 763 har fyra dörrar av alu
minium per sida. Typ 762 och 763 är byggda 
för 22,5 tons axellast 

Öppning och stängning av dörrarna framgår av 
bilden nedan. Anvisningar finns även på 
vagnsdörrarna. Vid växling ska dörrama alltid 
vara stängda och reglade för att undvika skador 
på dörrarna. A v bilden framgår bl a att dörr 3 
alltid ska öppnas först och stängas sist samt 
att dörrarna 2 och 3 före regling ska tryckas 

in mot vagnen i båda ändarna. Reglingen bör 
kontrolleras genom att känna efter att dörrarna 
inte kan dras utåt med handtaget i reglat läge. 

Fästen för lastförstängningsförband finns 
nedtill vid golvet i varje gavelhörn (eller ca 
400 mm över golvet) samt i golvet ca 3m från 
varje gavel vid vardera långsidan. 

V agnarna är utrustade med förreglingsbara 
lastavskiljande väggar och i längsled förskjut
bara lastavskiljande skivor av plywood. 
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Hbikks-t, Hbikklls, Hbillns 

Nuvarande littera Hbikks-t 761 Hbikks-t 762, 763 

Vagnnummer 237 3 401- 237 3 410-
237 3 409 237 3 900 

Blivande littera och typ Hbikklls 761 Hbillns 762, 763 

Vagnnummer 246 7 000- 247 2 045-
246 7 008 247 2 485 

Lastytans längd = L mm ca 12000 ca 12000 

Lastytans bredd= B mm 2600 2600 

Golvyta m2 31,3 31,3 

Dörrbredd = 81 mm 6310 6310 

Dörrhöjd = H2 mm 2330 2330 

Sidoväggshöjd = H3 mm 2330 2330 

Rymd sideväggs överkant m3 73 73 

Takhöjd inv = H4 mm 2990 2990 

Rymd till tak m3 88,5 88,5 

Egenvikt kg 16000 16000 

Lastgräns ton 
A! BIC AIBICID 

l s 16,0 120,0 124,0 ** l s 16,0 120,0 125,0 129,0 ** 
1120 00,0 1120 00,0 

Lastytans höjd ö. rök= H1 mm 1214 1214 

Total vagnhöjd = H5 mm 4264 4264 

Längd över buffertar = L 1 mm 14342 14342 

Axelavstånd = A mm 9000 9000 

Max hjullast på golv kg 5000 5000 

RIV-märkning RIV RIV 
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Hbikks-u. Sluten vagn med fyra dörrar av stål utan lastavskiljande väggar. 

Hbikks-u typ 752 har fyra dörrar av stål per 
sida. Öppning och stängning av dörrarna fram
går av bilden nedan. Anvisningar finns även på 
vagnsdörrarna. Vid växling ska dörrarna alltid 
vara stängda och reglade för att undvika skador 
på dörrarna. 

A v bilden framgår bl a att dörr 3 alltid ska 
öppnas först och stängas sist samt att 
dörrarna 2 och 3 före regling ska tryckas in 

mot vagnen i båda ändarna. Reglingen bör 
kontrolleras genom att känna efter att dörrarna 
inte kan dras utåt med handtaget i reglat läge. 

Fästen för lastförstängningsförband finns 
nedtill vid golvet i varje gavelhörn (eller ca 
400 mm över golvet) samt i golvet ca 3m från 
varje gavel vid vardera långsidan. 

V agnarna överskrider SJ lastprofil B. 
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Littera och typ Hbikks-u 752 

Vagnnummer 237 2 003-
237 2 099 

Lastytans längd = L mm 12780 
Lastytans bredd = B mm 2600 
Golvyta m2 33,2 

Dörrbredd = 81 mm 6000 

Dörrhöjd = H2 mm 2675 

Sidoväggshöjd (vertikalt) = H3 mm 2675 

Rymd sideväggs överkant m3 88,8 

Takhöjd invändigt = H4 mm 3365 

Rymd till tak m3 106,7 

Egenvikt kg 15400 

Lastgräns ton 

Lastytans höjd ö. rök= H1 mm 1190 

Total vagnhöjd = Hs mm 4635 

Längd över buffertar = L 1 mm 14270 

Axelavstånd =A mm 9000 

Max hjullast på golv kg 5000 

RIV-märkning 
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Hbikks-tv, Hbillns-v. Sluten vagn med två dörrar och lastavskiljande väggar. 

Hbikks-tv och Hbillns-v (typ 821, 822) har två 
dörrar av aluminium per sida. För reglering av de 
fyra skjutdörrama finns fyra manöverrattar, 
placerade på vagnsgavlarna. Innan dörr längs
fätflyttas ska tillhörande manöverratt vara spär
rad i öppet läge. Vid alla vagnsrörelser ska alla 
dörrarna vara stängda och reglade med 
manöverrattarna spärrade i stängt läge, för att 
undvika skador på dörrarna. 

Gavlarna är invändigt, vid mitten, försedda 
med fästen för lastförstängningsband (textil-

eller stålband) placerade 700 och 1600 mm 
över golv. På gavlarnas ytterkanter, närmast 
skjutdörrarna, finns också en surrningsögla, 
placerad 1300 mm över gol v. Dessutom finns 
tolv surmingsöglor, för t ex lastförstängnings
band, nedsänkta i golvet närmast skjutdörrar
na, på vardera långsidan. 

Vagnarna är utrustade med förreglingsbara 
lastavskiljande väggar (låslägen på delning 
45 mm) och i längsled förskjutbara last
avskiljande skivor av plywood. 
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Hbikks-tv, Hbillns-v 

4.22 

Nuvarande littera och typ 

Vagnnummer 

Blivande littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L 

Lastytans bredd = B 

Golvyta 

Dörrbredd = 81 

Dörrhöjd = H2 

Sidoväggshöjd (vertikalt) = H3 

Rymd sideväggs överkant 

Takhöjd inv = H4 

Rymd till tak 

Egenvikt 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök= H1 

Total vagnhöjd = Hs 

Längd över buffertar= L1 

Axelavstånd = A 

Max hjullast på golv 

RIV-märkning 

mm 

mm 

m2 

mm 

mm 

mm 

m3 

mm 
m3 

kg 

ton 

I s 
1120 

mm 

mm 

mm 

mm 

kg 

Hbikks-tv 821, 8221) Hbikks-tv 821, 8222) 

237 3 904, 237 3 905-
237 3 909 237 4 010 

237 4 004-4005 

Hbillns-v 821, 8221) Hbillns-v 821, 8222) 

247 2 487- 247 2 486 
247 2 490 247 2 491 -499 

ca 13380 ca 13380 

2900 2900 

ca 38,5 ca 38,5 

6820 6820 

2800 2800 

2100 2100 

ca 80 ca 80 

2800 2800 

ca 100 ca 100 

16500 16000 

A l B l C l D A l B l C l D 
15,5 119,5 124,5 128,5 ** l s 1s,o l2o,o l2s,o 129,0 ** 

00,0 1120 00,0 

1200 1200 

4270 4270 

15140 15140 

9000 9000 

3000 3000 

RIV RIV 

1) Vagnarna har fyra lastavskiljande väggar och fyra lastavskiljande skivor per vagn 

2) Vagnarna har två lastavskiljande väggar och inga lastavskiljande skivor 



Hbikks-tv, Hbillns-v 
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Hbins-u. Specialvagn för virkespaket 

Hbins-u typ 853. V agnens ena sida och tak är helt öppnings
bara för lastning och lossning med gaffeltruck. Hela ena 
vagnsidan och taket svängs på några minuter, med hydraulik, 
upp till helt öppet läge. Tidsödande manuell manövrering 
bortfaller. 

V agnsidan öppnas och stängs med ett hydrauliskt pump
aggregat, som kan vara inbyggt i gaffeltrucken. Flera vagnar 
kan samtidigt manövreras eftersom vagnarna har en 
genomgångsledning för hydrauloljan. 

V agnarna överskrider SJ lastprofil A och kan därför fram
föras endast på särskilda bansträckor och med transport
tillstånd. 
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H bins-u 

l 

t 

Snitt a-a Helt öppen vagnsida 

-ja 

r------------------A----------------~--
1----------------------------L. 81 -------------------------1 

I------------------------------------L1----------------------~ 
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Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L 

Lastytans bredd 

Dörrbredd = 81 

Dörrhöjd = H2 

Sidoväggshöjd = H3 

Rymd sideväggs överkant 

Egenvikt 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök= H1 

Total vagnhöjd (i trafik)= H5 

Längd över buffertar = L 1 

Axelavstånd =A 

RIV-märkning 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

m3 

kg 

ton 

mm 

mm 

mm 

mm 

[ 90 

[s 

Hbins-u 853 

247 8 001-
247 8 025 

A 
16,5 

16,5 

12610 

3500 

12610 

ca 4100 

ca 2600 

ca 115 

15500 

B c j o 
20,5 24,5 [29,5 

20,5 24,5 

ca 1450 

4645 

13860 

9000 



Tack vare lastbredden 3500 mm 
kan tolv virkespaket per vagn 
(mot normalt tio paket) trans
porteras med Hbins-u, typ 853. 

Genom att hela långsidan 
och taket lyfts upp till höjden 
41 00 mm över golvplanet kan 
gaffeltruckslastning utföras 
snabbt och med liten risk för 
dörrskador. 
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Hbis, Hbins. Sluten vagn med fyra dörrar per sida utan lastavskiljande väggar. 

Hbis 761 och Hbins 763 har fyra dörrar av 
aluminium per sida. 

Öppning och stängning av dörrarna framgår av 
bilden nedan. Anvisningar finns även på 
vagnsdörrarna. Vid växling ska dörrarna alltid 
vara stängda och reglade för att undvika skador 
på dörrarna. A v bilden framgår bl a att dörr 3 
alltid ska öppnas först och stängas sist samt 

att dörrarna 2 och 3 före regling ska tryckas in 
mot vagnen i båda ändarna. Reglingen bör 
kontrolleras genom att känna efter att dörrarna 
inte kan dras utåt med handtaget i reglat läge. 

Fästen för lastförstängningsförband finns ned
till vid golvet i varje gavelhörn (eller ca 400 
mm över golvet) samt i golvet ca 3m från varje 
gavel vid vardera långsidan. 
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Hbis, Hbins 

Nuvarande littera och typ Hbis 761 Hbis 763 

Vagnnummer 225 o 855- 225 1 396-
225 1 395 225 3 955 

Blivande littera och typ Hbins 763 

Vagnnummer 226 2 000 - 999 
226 5 000 - 869 

Lastytans längd = L mm 12800 12800 

Lastytans bredd = B mm 2600 2600 

Golvyta m2 33,3 33,3 

Dörrbredd = 81 mm 6310 6310 

Dörrhöjd = H2 mm 2330 2330 

Sidoväggshöjd = H3 mm 2330 2330 

Rymd sideväggs överkant m3 77,7 77,7 

Takhöjd inv = H4 mm 2990 2990 

Rymd till tak m3 94,3 94,3 

Egenvikt kg 14900 15000 

Lastgräns ton A1e1c A B c D 

I s 17,0 [21 ,o [25,0 ** [ s 17,0 21,0 26,0 30,0 ** 
1120 00,0 1120 00,0 

Lastytans höjd ö. rök = H1 mm 1214 1214 

Total vagnhöjd = H5 mm 4264 4264 

Längd över buffertar = L 1 mm 14342 14342 

Axelavstånd = A mm 9000 9000 

Max hjullast på golv kg 5000 5000 

RIV-märkning RIV RIV 
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Hinos-u. Specialvagn för stående pappersrullar. 

Hinos-u typ 872. V agnens ena sida och tak är helt 
öppningsbara för lastning och lossning med gaffel
truck. 

V agnsidan öppnas och stängs med ett hydrauliskt 
pumpaggregat, som kan vara inbyggt i gaffeltrucken. 
Flera vagnar kan samtidigt manövreras eftersom vagn
arna har en genomgångsledning för hydrauloljan. 

V agnarna överskrider SJ lastprofil A och kan därför 
framföras endast på särskilda bansträckor och med 
transporttillstånd. 
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Hinos-u 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L mm 

Lastytans bredd= B mm 

Golvyta m2 

Dörrbredd = B1 mm 

Dörrhöjd = H2 mm 

Sidoväggshöjd = H3 mm 

Rymd sideväggs överkant m3 

Egenvikt kg 

Lastgräns ton 

l so 
[s 

Lastytans höjd ö. rök= H1 mm 

Total vagnhöjd = H2 mm 

Längd över buffertar = L 1 mm 

Axelavstånd = A mm 

Maxlast på hjulgolv kg 

Tillåten konc. belastning ton 

RIV-märkning 

4.34 

Hinos-u 872 

230 8 070-
230 8 169 

A 

10930 

3100 

33,9 

11330 

ca 4100 

3210 

108 

14300 

B C l D 
17,7 21,7 25,7 130,7 

17,7 21,7 25,7 

250 

4750 

12490 

7500 

5000 

m- -t 
a-a 3,o- -16 
b-b 5,0- -21 
c-c 8,0- -30,7 
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4.36 

Med hjälp av hydraulik svängs 
hela vagnsidan och taket till 
öppet eller stängt läge på bara 
några minuter. Lastning med 
gaffeltruckar (och klämaggre
gat) kan ske snabbt genom att 
öppningens bredd x höjd är 
11330 x 4100 mm. 

Tack vare att invändiga höjden 
är 321 O mm, kan även 3000 mm 
höga pappersrullar lastas i två 
rader. Invändiga vagnbredden 
är 3100 mm. 

Den helt täckta specialvagnen 
ger ett effektivt skydd mot regn 
eller snö under transporten. 



H - Slutna vagnar 
specialtyp 

Huvudlittera H Vagnnummer Antal An m 

-Vagnar för pappersrullar, långgods m m 

Habbins 277 O 000 - 277 O 169 1 70 

- Vagnar med två dörrar per sida, med lastavskiljande väggar 

Hbbikks-t 228 2 000 - 228 2 099 
228 2 106-228 2 149 144 
(245 7 000 - 245 7 143) Efter omnumrering 

Hbbillns 245 7 144-245 7 243 75 

-Vagnar med två dörrar per sida utan lastavskiljande väggar 

Hbbins 246 g 150 - 246 g 34g 124 

Hbbis 226 g 000 - 226 9 14g 50 
(246 g 1 00 - 246 g 149) Efter omnumrering 

Hbbikks-v 

(H bins-v) 

237 8 612 
237 8 630 - 237 8 669 
(226 5 869 - 226 5 g64) 

1 
3g 

Efter omnumrering 

-Vagnar med fyra dörrar per sida, med lastavskiljande väggar 

Hbikks-t 237 3 401 - 237 3 409 g 
(Hbikklls) (246 7 000 - 246 7 008) Efter omnumrering 

Hbikks-t 
(Hbillns) 

237 3 410-237 3 goo 
(247 2 045-247 2 485) 

43g 
Efter omnumrering 

-Vagnar med fyra dörrar per sida, utan lastavskiljande väggar 

Hbikks-u 237 2 003 - 237 2 ogg 66 

-Vagnar med två dörrar per sida, med lastavskiljande väggar 

Hbikks-tv 237 3 go1 - 237 3 go5 
237 3 go7 - 237 3 g1 o g 

(Hbillns-v) (24 7 2 495 - 24 7 2 4g6) Efter omnumrering 

Hbikks-tv 
(Hbillns-v) 

237 3 g11 - 237 4 01 o 
(247 2 487-247 2 494 
247 2 497-247 2 553) 

56 

Efter omnumrering 
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Huvudlittera H Vagnnummer Antal An m 

-Specialvagnar för virkespaket 

Hbins-l!l 24 7 8 001 - 24 7 8 025 25 

-Vagnar med fyra dörrar per sida, utan lastavkiljande väggar 

Hbis 225 O 855 - 225 1 395 532 

H bis 

H bins 

225 1 396 - 225 3 954 
(226 2 044 - 226 2 999) 
(226 5 000 - 226 5 869) 

226 2 000 - 226 2 043 

-Vagnar för stående pappersrullar 

1812 

44 

Hinos-u 230 9 070 - 230 8 169 1 00 

Internationell underlittera 

a = Med två 2-axliga boggier 

Efter omnumrering 
Efter omnumrering 

b = 2-axlig - lastytans längd 12-14 m. Rymd 70 m3 eller mer. 
Med två 2-axliga boggier- lastytans längd 18-22 m. 

bb = 2-axlig - lastytans längd 14 m eller mer. 
Med två 2-axliga boggier- lastytans längd över 22 m. 

i = Helt öppningsbara sidaväggar 

kk = 2-axlig- högsta lastgräns 20-25 t 

Il = Förreglingsbara, förskjutbara lastavskiljande väggar. Vid SJ som regel 
två lastavskiljande väggar och fyra lastavskiljande skivor av plywood. 

n = 2-axlig - högsta lastgräns över 28 t. 
Med två 2-axliga boggier- högsta lastgräns över 60 t. 

o = 2-axlig - lastytans längd kortare än 12 m och rymd 70 m3 eller mer 

s = Lämplig för 100 km/h 

Svensk underlittera 

t =Samma som "Il", se ovan. "-t" ska ersättas av "Il" i samband med 
ny märkning. 

u = Stor konstruktionsprofil (A). Vagnen får ej lämna Sverige. 

v = Stor volym, rymd= 105m3 • Rymd100m3 med lastavskiljande väggar. 



Kbis - TimberRail. Specialvagn för transport av sågade trävaror. 

Kbis 941, 942- TimberRail är en 2-axlig vagn för 
transport av sågade trävaror. V agnen är försedd med 
två plåtbeklädda huvar som dras åt sidan vid lastning 
och lossning. Vagntyp 941 har åtta och vagntyp 942 
har tolv löstagbara stolpar. Trösklar finns ej. 

Paketen lastas mellan styrvinklar. Vagnens nedbind
ningsutrustning består av fyra band och en fast spänn
are. Banden har fjäderbelastad efterspänning. Utöver 
dessa band finns öglor för ytterligare nedbindning. 

V agnen är anpassad för trafik i norra Europa. 
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Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L mm 

Lastytans bredd mellan styrvinklar =B mm 

Fri öppning vid lastning mm 

Paketstorlekar vid transport av sågade trävaror 

4 paket, bredd x höjd mm 

1 toppaket, bredd x höjd mm 

största tillåtna lastgräns i internationell trafik ton 

Största tillåtna lastgräns i svensk trafik ton 

Lastgränser 

Egenvikt 

ton 

(Gäller båda 
vagntyperna) 

kg 

l s 

Kbis 941 

338 2 000-
338 2 100 

12620 

2520 

6100 

1250x1200 
1250x500 

26,0 

31,0 

A ] B I C 
18,0 j22,0 j26,0 

j120 00,0 

14 000 

13860 

Kbis 942 

338 2 101 
338 2 200 

12620 

2580 

6100 

1250x1200 
1250x500 

26,0 

31,0 

** ~ o 

14 000 

13860 Längd över buffertar = L 1 

Axelavstånd = A 

RIV-märkning 

mm 

m 9000 9000 

SJ,DSB,PKP,NS,ZCR,SD,CFL,ÖBB 

Kbis 338 2 000 är en prototypvagn som avviker något från övriga vagnar. 



Kbps. Flakvagn. 

Kbps-vagnarna har tio stolpar av pressad stålplåt på varje 
långsida. 

Kbps 741 och 841 har inåt och utåt fällbara gavellämmar, 
två stolpar av I-profil på varje gavel samt fällbara hörn
stolpar av I-profil. 

Kbps 752 har höga fasta gavlar (H3 = 2730). 

Kbps 761 har gavellämmar av formpressad stålplåt, 
endast fällbara utåt. Två stolpar av I -profil på varje gavel. 

Kb ps 7 41, 7 52 och 841 har dessutom fem surrningsfästen på 
varje långsida avsedda för en maxbelastning på l 00 kN/st. 

Alla Kbps-vagnar har sex fastspänningsdon för nedbindning 
av last. 
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Kb ps 
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Placering av surningsfästen 

Littera och typ Kbps 741 Kbps 752 Kbps 761 Kbps 841 

Vagnnummer 335 2 000- 335 4 100- 335 4 200- 335 4 392-
335 4 099 335 4 199 335 4 391 335 4 401 
335 4 402-
335 4 999 

Lastytans längd = L mm 12620 12620 12500 12780 

Lastytans bredd = B mm 2866 2866 2866 2800 

Golvyta m2 36,0 36,0 35,8 35,7 

Gavellämmarnas höjd = H3 mm 900 2730 450 900 

Egenvikt kg 12000 12700 11500 12500 

Lastgränser 

Lastytans höjd ö. rök= H1 mm 1259 1259 1259 1250 

Längd över buffertar = L 1 mm 13860 13860 13860 14020 

Axelavstånd = A mm 9000 9000 8000 8000 

Max hjullast på golv kg 5000 5000 5000 5000 

Tillåten konc. belastning m- -t m- -t m- -t m- -t 
a-a 2,0- -16,0 a-a 2,0- -16,0 a-a 2,0- -16,0 a-a 2,0- -18,0 
b-b 5,0- -19,0 b-b 5,0- -19,0 b-b 5,0- -22,0 b-b 5,0- -22,0 
c-c 8,0- -23,0 c-c 8,0- -23,0 c-c 8,0- -28,5 c-c 8,0- -27,5 

RIV-märkning RIV RIV RIV RIV 
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Fastspänningsanordningar 

/Ef"~--= ----=-=- =-----'1),:--11 
Alternativ placering av 

/ / l ', hörnskydden, lämpligt 
/ / l l ', för t ex virkespaket 

~~~~--l_____ l--~\~ 
11 r 

1-:1 11 
,, l 

lt Läge l 1 l 1'
1 

Kätting ej spänd 

t
, l 

Läge Il 

III A-t--3 Kätting spänd 

/Yi l efter lastning 

Il 1 1 i Läge III 
1 

1 
Kätting 

2~ l: maximalt spänd 
l III 

--._.._ ·- ,-c::::==::::;;:=:=======================::;=====~J:1i l~ Uog 5 cm 

l 
s'i~-:~ 

5 l 
10 

Fastspänningsdon 
1. 8 mm kätting, långa parten. Tillåten arbetslast 800 kg. L = 9 m. 
2. 8 mm kätting, korta parten. Tillåten arbetslast 800 kg. L= 0,9 m. 
3. s-krok för "kortning" i långa kättingens fria ände. 
4. Päronformad låsögla. 
5. Spännrulle 
6. Spak för spänning av kätting. Förvaras i hållare på vagnsidan. 
7. Spärr. 
8. Två dragfjädrar. 
9. Hävarm. 

1 O. Uppsamlingskasse för den långa kättingen när den ej används. 
11. Hörnskydd. 

Surrningsfästen 

Vagnarna är utrustade med fem surrningsfästen 
per sida. Tillåten belastning per surrningsfäste är 
100 kN. 
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Kis, Kils. 2-axlig huvvagn 

Kis och Kils-vagnarna är avsedda för transport 
av stålprodukter. Vagnarnas påbyggnad ut
görs av två öppningsbara plåthuvar per vagn. 
Huvarna är av teleskoptyp, och kan skjutas 
över, respektive under varandra. När huvarna 
skjuts undan möjliggörs lastning och lossning 
från valfri sida av vagnen, samt även uppifrån. 
Huvarna manövreras för hand och förreglas 
med hakar i vagnens gavlar. 

Vagnarna är inredda med olika typer av last
förstängningsutrustningar för olika godsslag: 

- Kis typ 950, avsedd för transport av planplåt 

- Kis typ 952, avsedd för transport av stålrör 

- Kis typ 953, avsedd för transport av ståltråd 

- Kils typ 951, avsedd för transport av coils 

För vagnarna av typ 951 gäller att nummer 
338 O 010 - 338 O 110, är utrustade med fasta 
vaggor, medan övriga vagnar i serien har lös
tagbara vaggor. När vaggorna i dessa vagnar 
tas bort, kan vagnarna användas för transport 
av planplåt 
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5.8 

Kis, Kils 
t--------s---------.! 

A-A 

Fri öppning vid helt undanskjuten huv 
1---------------81--------------~ 

1-------3066-----t 
lt---2942--~ 

--lA 

l 

1 L 
A L · 

1 1890=-=h~~g~ 
~---------------------------------L1----------------------------------~~ 

Littera och typ Kis 950, 952, 953 Kils 951 

Vagnnummer 336 4 000 - 039 338 o 100-120 
336 4 040 - 049 
336 4 050 - 054 

Lastytans längd = L mm 12780 12780 

Lastytans bredd = B mm 2650 2650 

Huvöppningens längd = 81 mm 6230 6230 

Golvyta m2 30,9 30,9 

Rymd m3 70,0 70,0 

Egenvikt kg 14000 14000 

Lastgräns ton c ~ (Gäller båda 
vagntyperna) 

Lastytans höjd ö. rök= H1 mm ca 1200 ca 1200 

Total vagnhöjd = Hs mm 3863 3863 

Längd över buffertar = L 1 mm 14270 (14020)1} 14270 (14020)1) 

Axelavstånd = A mm 9000 9000 

Max hjullast på golv kg 5000 

RIV-märkning RIV RIV 

1) Mått inom () avser vagnar som före ombyggnad var försedda med handbromsplattsform. 



K - Flakvagnar 

Huvudlittera K Vagnnummer 

Kbis 338 2 000 - 338 2 200 

Kbps 335 2 000 - 335 4 999 

Kis 336 4 000 - 336 4 054 

Kils 338 O 100-338 O 120 

Internationell underlittera 

b = Med långa stolpar 

Antal 

201 

1757 

55 

21 

= Med huvar (kapell) och fasta gavelväggar 

= Utan stolpar 

p =Utan lämmar 

s = Lämplig för s-trafik (sth 1 00 km/tim) 
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Laaeilprss 931, 940 - multipurposevagn för transport av lastbilshytter, personbilar, 
pappersrullar och pallgods. 

Multipurposevagnen, Laaeilprss, är en vagn 
för transport av lastbilshytter, pallgods eller 
pappersrullar i ett plan och personbilar eller 
pallgods i två plan. 

Vagnen består av två kortkopplade vagn
element. Varje vagnelement har två huvar. 
Huvarna kan delvis skjutas ut över gavlama så 
att den mittersta delen blir tillgänglig för last
ning från sidan. 

Varje vagnelement har ett höj- eller sänkbart 
lastplan så att lastning kan ske i ett eller två plan 
med varierbar höjd. Manövrering av lastplanet 
sker med extern kraftkälla, som kopplas till en 
vridtapp på respektive vagnelement I änd
gavlarna finns gaveldörrar och ramper så att 
personbilar kan köra över mellan vagnarna 
eller mot en lastramp. Personbilar lastas via 
gaveldörrama. När övre lastplanet är lastat 
hissas det upp. Därefter lastas det undre planet. 

Mellan vagnelementen finns en bälg. Bilarna 
körs genom vagnarna endast på den nedre 
nivån. Lossning sker på omvänt sätt. 

Lastförstängning av bilar sker med flyttbara 
hjulstoppar som förvaras i det höj- och sänkbara 
lastplanet Övrig lastförstängningsutrustning 
består av fyra parallella nedsänkta spår, i det 
övre lastplanet De två inre spåren är avsedda 
för speciella stativ, racks, för lastbilshytter. De 
två yttre spåren kan användas till racks för 
andra transporter. 
Dessutom finns i golvet på varje lastplan, elva 
försänkta surrningsöglor utefter varje lång
sida, samt åtta bandfästen i varje vagngavel i 
närheten av hörnen. 

Utförligare beskrivning finns i fordonsbe
skrivningen och i "Handhavandeinstruktioner, 
Laaeilprss" (SJF 495.0). Vagnen är avpassad 
för trafik i norra Europa. 
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Laaeilprss 

6.2 

L 

L2 l 

l 

l l--- - -
l 

\i 8 l ·- -- Il id'l·""" IQ 119 .......... ii) 

.~:.. "1,-" --.::: ~------------.-,- = ' ''=t' ?~ rr ... ' j1-;;" >------:-------

A ~ ~ 2930-1<1--2930 ~/ A 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L 

Lastytans bredd = B 

Fri öppning vid lastning, mot vagnände = L2 

Fri öppning vid lastning, mot vagnmitt = L3 

Dörröppning, gavel= 82 

Rymd ca 

Golvyta ca 

Lastplanet i nedre läget 

Tillåten konc. belastning på 4,5 m lastlängd 

Tillåten hjullast 

Tillåten hjullast på övergångsbryggor (ramper) 

Lastplanet i övre läget (ett lastplan) 

största tillåtna last på övre planet 
i upphissat läge 

största tillåtna lastgräns 

Lastgränser 

Vagnens lastprofil 

Godkänd för trafik (RIV 34) 

Egenvikt 

Längd över buffertar = L 1 

Total vagnhöjd = H1 

Total vagnbredd = 81 

Axelavstånd = A 

Minsta tillåtna kurvradie (kopplad vagn) 

L3 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

m3 

m2 

ton 

ton 

ton 

ton 

ton 

r s 
l ss 

kg 

mm 

mm 

mm 

m 

m 

Laaeilprss 940 

438 1 001-
438 1 104 

A 
29,0 

29,0 

29120 

2750 

7130 

7370 

2400 

245 

82 

22,5 

5,0 

3,0 

5,0 

55,0 

B l C l D 
37,0 147,0 155,0 

37,0 

RIV 32 

SJ, DB, DS8, NS 

35000 

31000 

4600 

2860 

2x9000 

90 

** I s 
l ss 

L1 l 

e 
~ 

jjr:·~· ~ 

Laaeilprss 931 

438 1 000 

A 
28,5 

28,5 

29120 

2750 

7130 

7370 

2400 

243 

82 

22,5 

5,0 

3,0 

5,0 

54,5 

B l C l D 
36,5 l4s,5 154,5 

36,5 

RIV 314. E8V 01 

SJ, DB, DS8,NS 

35500 

31000 

4500 

2860 

2x9000 

90 

** 



Vagn Laaeilprss 931 
Lastbredd och lasthöjd 
Det övre planet i nedhissat läge 

Höjd över golvet Lastbredd 
i mm i mm 

2165 2750 
2200 2730 
2250 2680 
2300 2630 
2350 2590 
2400 2540 
2450 2490 
2500 2440 
2550 2400 
2600 2360 
2637,5 2320 
2700 2200 
2750 2090 
2800 2000 
2850 1890 
2900 1780 
2950 1680 
3000 1570 
3050 1470 
3100 1360 
3152,5 1260 
3200 560 
3245 o 

Bilar lastade på vagn. 

Extern kraftkälla till vagnens höj- och sänkbara 
lastplan. Beskrivning i SJF 495.0. 

Vagn Laaeilprss 940 
Lastbredd och lasthöjd 
Det övre planet i nedhissat läge 

Höjd över golvet Lastbredd 
i mm i mm 

2060 2750 
2200 2670 
2250 2640 
2300 2620 
2350 2600 
2400 2570 
2450 2550 
2500 2530 
2550 2500 
2600 2470 
2620 2460 
2700 2340 
2750 2260 
2800 2170 
2850 2080 
2850 2080 
2900 2000 
2950 1920 
3000 1830 
3050 1750 
3150 1600 
3200 1510 
3300 1340 
3350 1270 
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Ldgs. 2-axliga vagnar med lågt mittparti. 

Ldgs-vagnarna har lågt mittparti, och är i första hand avsedda 
för transport av lastbilar, semitrailrar, containrar och övrigt 
gods som kräver stor lasthöjd. 

V agnarna har nedfällbara buffertbalkar för på- och avkörning 
av fordon. Sänkning och höjning av buffertbalkarna sker med 
en hydraulisk handpump. De måste förreglas i undrerespektive 
övre läget. En utförlig beskrivning och handhavande
instruktioner finns utgivna som SJF 475.3 och kan beställas 
från SJ Centrallager, Gävle. 

När vagnen går med buffertbalkarna i olika lägen, måste den 
vara lastad med minst 6 ton. 
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Ldgs 

i 
2740 

~ 
l. B .l 

~------------------A------------------~~ 

1------------------------------L--------------------------~ 

I 

H1 
! 

~-------------------------------L1 ______________________________ _, 

Littera och typ Ldgs 

Vagnnummer 442 2 000-
442 2 004 

Lastytans längd = L mm 13450 

Lastytans bredd = B mm 2380 

Egenvikt kg 13350 

Lastgräns ton 

Lastytans höjd, mittparti= H1 mm 600 

Lastytans höjd, ändparti = H2 mm 800 

Längd över buffertar = L 1 mm 14700 

Axelavstånd = A mm 9300 

största hastighet km/h 100 

RIV-märkning 



Lgjns-w. Containervagn med hydrauliskt stötskydd. 

Lgjns-w 831, 871 är avsedda för transport av 
containrar och är utrustade med hydrauliskt 
stötskydd, som minskar påkänningarna på gods 
och lastbärare vid rangering. Vagnarna har 
fällbara containertappar. 

Vagnen kan lasta följande containertyper: 

l st 12m ISO-container 

2 st 6 m ISO-container 

2 st 7, 15 m växelflak 

l st 12,5 m jumbocontainer 

l st 14 m maxilåda 

Efter särskild framställning kan dessa vagnar 
få framföras i internationell trafik. 

Lgjns-w 861-vagnarna är avsedda för trans
port av containrar och är utrustade med 
hydrauliskt stötskydd, som minskar 
påkänningarna på gods och lastbärare vid rang
ering. V agnarna har fällbara containertappar. 

Vagnarna kan lasta följande containertyper: 

l st 6 m ISO-container 
2 st 6 m ISO-container 
l st 7, 15 m växelflak 
l st 9 m ISO-container 
l st 12m ISO-container 
l st 12,5 m jumbocontainer 
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Lgjns-w 

~-------------15860---------------!e--4 620 

~---------------- L1 ----------------~ 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Egenvikt 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök = H1 

Längd över buffertar = L 1 

Axelavstånd = A 

kg 

ton 

mm 

mm 

mm 

Tillåten koncentrerad belastning 

RIV-märkning 

Lgjns-w 831 Lgjns-w 871 

443 o 906- 443 1 207-
443 1 006 443 1 346 

ton 

12500 

1175 

17100 

10000 

m tf=~ a-a 6--24, O 
b-b 1 0- -32, 5 

Lgjns-w 861 

443 1 007-
443 1 206 

1200 

1175 

15500 

9000 

m tf=~ a-a 6,0- -30, O 
b-b 9,0- -33, 5 



Lgjs, Lgjns. Containervagn. 

Lgjs 741. Vagnarna är avsedda för containrar 
och är utrustade med hyrauliskt stötskydd som 
minskar påkänningarna på gods och lastbärare 
vid rangering. V agnarna har fällbara container
tappar. 

Vagnarna kan lasta följande containertyper: 

l st 12 m ISO-container 
l st 9 m ISO-container 
2 st 6 m ISO-container 
l st Sea-Land 35-container 

Vagnarna fyller de internationella kraven för 
RIV -märkning, men endast ett fåtal Lgjs 741 
har RIV-märkts och dessa är då som regel 
uthyrda till kund. 

Lgjns 7 45, 7 46. V agnarna är till sin konstruk
tion lika 741 och kan lasta följande container
typer: 

l st 12 m ISO-container 
2 st 6 m ISO-container 
2 st 7, 15 m växelflak 
l st 12,5 m jumbocontainer 

l st 14 m maxilåda 

Efter särskild framställning kan dessa vagnar 
få framföras i internationell trafik. 
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Lgjs, Lgjns 

---2740--~ 

~---------------- L -------------------------

Nuvarande littera och typ Lgjs 741 Lgjs 745*, Lgjs 746 ** 

Vagnnummer 440 4 001- *440 4 120-440 4 314 
440 4 050 **440 4 321-440 4 742 

** 440 4 804-440 4 903 

Blivande littera och typ Lgjns 

Nya vagnnummer 443 o 000-443 o 780 

Egenvikt kg 11800 12000 

Lastgräns ton 

Lastytans höjd ö. rök = H1 mm 1180 1180 

Längd över buffertar = L 1 mm 14800 17100 

Axelavstånd = A mm 9000 1000 

Tillåten koncentrerad belastning ton m tE~ mtE~ a-a 6--26,0 a-a 6--24,0 
b-b 9- -28,0 b-b 9--33,0 

RIV-märkning (RIV) 
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Lgns. 2-axlig containervagn avsedd för transport av fliscontainer. 

Lgns typ 930. V agnen är i första hand avsedd för transport 
av fliscontainrar. 

V agnen är utrustad med fasta containertappar för transport av 
2 st specialtillverkade fliscontainrar. Dessa fästen passar 
även vanliga 6 m containrar. 

Fliscontainrarna är vändbara 180° för enklare hantering vid 
lossningsplatsen. För denna hantering krävs en truck med 
monterat vriddon. 

Varje container har en egenvikt av 2,3 ton och lastar 45 m3
• 

En lastad fliscontainer får maximalt väga 17,5 ton. 

För ytterligare information om flistransporter med denna 
metod finns en speciell broschyr framtagen. Den kan bestäl
las från SJ Centrallager i Gävle. 
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~---------------------------L1--------------------------~ 

Littera och typ Lgns 930 

Vagnnummer 443 5 300-
5 401 

Lastytans längd = L mm 12620 

Längd över buffertar = L 1 mm 13860 

Axelavstånd = A mm 9000 

Lastytans höjd över rök = H1 mm 1269 

Totalhöjd, max= H2 mm 4450 

Egenvikt kg 10000 

Lastgräns ton 

RIV-märkning 
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Lgns. Containervagn utan stötskydd. 

Lgns typ 752 är avsedd för 2 st 6 m IsO
containrar eller 2 st 7,15 m växelflak. För 
fixering av lasten är vagnen försedd med tolv 
fällbara tappar. 

Lgns typ 881. Vagnarna kan lasta följande 
containertyper: 

l st 12 m ISO-container 
l st 6 m ISO-container 
2 st 6 m ISO-container 
l st 7, 15 m växelflak 
2 st 7, 15 m växelflak 

Vagnarna har fällbara containertappar, men 
har inte hydrauliskt stötskydd. 

Lgns typ 882. Vagnarna kan lasta följande 
containertyper: 

l st 12 m ISO-container 
2 st 6 m ISO-container 
l st 14,9 m container 
l st 13,7 m container 
2 st 7,82 m växelflak 
2 st 7,45 m växelflak 
2 st 7,15 m växelflak 

Mittplacerade: 

l st 6 m ISO-container 
l st 7,82 m växelflak 
l st 7,45 m växelflak 
l st 7, 15 m växelflak 
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----------------- L1 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L 

Egenvikt 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök = H1 

Längd över buffertar = L 1 

Axelavstånd = A 

mm 

kg 

mm 

mm 

mm 

Tillåten koncentrerad belastning 

RIV-märkning 

Lgns 752 

443 5 402-
443 5 451 

14660 

11150 

1165 

15900 

10000 

m- -t 
a-a 6,0- -24,0 
b-b1 0,0- -33,5 

Lgns 881 

443 5 050-
443 5 249 

14780 

10000 

1260 

16020 

10000 

m$~ t a-a 6- -24,0 
b-b 10- -33,0 

Lgns 882 

443 5 300-
443 5 301 

15720 

11000 

1260 

16960 

10000 

D 

m ~t 
a-a 6- -16,5 
b-b 6- -16,5 
c-c 12- -33,0 
d-d 6- -24,0 



Lgs-x. Vridbänksvagn för kombinerade transporter av rullflak mellan bil och järnväg. 

Lgs-x typ 851 är specialvagnar för transport bil/järnväg av 
2 st 6 m rullflak, medan typ 852 är avsedd för transport av 
l st 7,7 m rullflak. Rullflaken ska uppfylla tekniska krav 
enligt svensk standard. 

Landsvägstransport utförs av bil som har påbyggd last
växlareutrustning. Vid t ex lossning från vagnen används 
bilens vinsch och det lastade rullflaket, som vilar på vagnens 
styrram och rullagrade vändskiva, vrids 45° i horisontal
planet. Därefter kopplas bilens lastväxlare till rullflak
ramens lyftbygel och rullflaket dras över på bilen. Över
föringen tar bara några minuter. Under järnvägstransport är 
rullflaken förreglade på vagnen i sid- och längsled. 

På Lgs-x-vagnarna typ 851 kan 2 st 6 m rullflak lastas med 
max bruttovikt 13300 kg/flak och på vagnarna typ 852 kan 
l st 7,7 m rullflak lastas med max bruttovikt 28500 kg. 
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Lgs-x 

6.16 

160 r------- -- L ----- --1-1------- L --- ----1 

r-----------------L1--------------~ 
*) 1335 = rul lbana 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L 

Lastytans bredd 

Egenvikt 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök = H1 

Längd över buffertar = L 1 

Axelavstånd = A 

RIV-märkning 

mm 

mm 

kg 

ton 

mm 

mm 

mm 

Lgs-x 851 

442 6 237-
442 6 241 

442 6 243-
442 6 258 

2 x 6210 

max 2600 (landsväg) 

13300 

A B l C 
j go 18,7 22,7 ,26,7 

I s 18,7 22,7 

1375 

13860 

8375 

Lgs-x 852 

442 6 242 

442 6 259-
442 6 261 

7778 

max 2600 (landsväg) 

11500 

A B l C 
l go 20,5 24,5 ]28,5 

I s 20,5 24,5 

1375 

12240 

7500 



Lis. Specialvagn för bandade virkespaket och t ex pallboxar eller stålhäckar för mineralull. 

Lis 910-vagnen är en specialvagn som särskilt 
anpassats för transport av t ex: 

-upp till tolv bandade virkespaket med längd 
x bredd x höjd= max 5200 x 1250 x 1250 mm 

- pallboxar, stålhäckar eller liknande gods-
behållare som ger fast stöd i sidled för godset. 

Lis-vagnens väderskydd består av fyra huvar 
av lättviktskonstruktion. När huvarna skjuts 
mot gavlarna, eller när två huvar skjuts mot 
endera gaveln, kan öppningar med längden 
7600-7750 mm uppnås. 

Vagnen har golv av 27 mm belagd björk
plywood och klarar därigenom gaffeltruck
körning med 3,0 ton hjultryck. 

Lastning och lossning med t ex gaffeltruck 
eller taktravers underlättas genom att de fria 
utrymmena blir stora både i sidled och höjdled. 
Lis-vagnen är utrustad med 1600 mm höga 
aluminiumstolpar, nio för vardera långsidan. 

Längs båda ytterkanterna på golvet finns 
inbyggda surrningsöglor med 600 mm del
ning, avsedda för t ex 50 mm textilband. 

För lastning_ av t ex virkespaket finns sex 
flyttbara lasttrösklar av stål, med en höjd av 
120 mm över golv. Lasttröskelns översida har 
friktions belägg. När särskild överenskommelse 
träffas om vagnens användning kan den ut
rustas med band och bandspännare för t ex 
3 x 4 st virkespaket (Obs! SJ s lastningsföre
skrifter för pressbandade virkespaket gäller). 

När t ex inte alla stolpar eller band behöver 
användas förvaras de i särskilda utrymmen vid 
vagnsgav lama. När lasttrösklarnainte används 
ska de staplas tre och tre vid vardera gaveln, 
med två stolpar som låsning mot gaveln. 

Eftersom vagn Lis 910 överskrider lastprofilen 
hos DBS, NSB och SJ, krävs särskilt transport
tillstånd för vagnarnas användning. 
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Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L 

Lastytans bredd = B 

Golvhöjd ö. rök= H1 

Lasttröskels höjd ö. rök= H2 

Huvöppningar = L1, L2 

Höjd inv. vid inre huv = H4 

Rymd invändigt 

Egenvikt 

Lastgäns 

Total vagnhöjd = H5 

Längd över buffertar= L1 

Axelavstånd = A 

RIV-märkning 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

m3 

kg 

ton 

mm 

mm 

mm 

A 

L 

L1 

l 90 

l s 

~--B--.., 

3 4 
r -

Il~~ 

Lis 910 

410 2 000-

410 2 002 

16 200 

l 

l 
3100~ l 

~ 

2520 (innanför stolparna) 

1195 

1315 

7600, 7750 

~ 

~ 

2640 (över 120m m tröskel) 

A 
15,8 

15,8 

ca 112 

16200 

B C l D 
19,8 23,8 128,8 

19,8 23,8 

4320 

17100 

10000 

t--

o 
C') 
o 



Lnps. Specialvagn för rundvirke (massaved och timmer). 

Lnps 871,891 och 931-vagnama är specialvagnar 
för transport av massaved och timmer. 

Vagnarna har sex fasta lastramar med stolpar an
passade för lastning av tre buntar 3 m ved, alterna
tivt två buntar 5-6 m ved. 
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Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd= L mm 

Lastytans bredd (upptill) = B mm 

Egenvikt kg 

Lastgräns ton 

l go 
Is 

Lastytans höjd ö. rök= H1 mm 

Längd över buffertar = L 1 mm 

Axelavstånd i boggi = A mm 

Lastarea m2 

RIV-märkning 

Lnps8 71 

412 9 3 50-
99 412 9 3 

1230 o 
o 
o 

310 

1020 

A B 
21,5 25, 

21,5 25, 

139 

1354 

5 

o 
o 
1 

880 

8, 

-

90 

s 

Lnps 891 

412 9 400-
412 9 644 

412 9 775-
412 9 994 

12620*) 

3100 

11500 

A B c D 
20,5 24,5 28,5 33,5 

20,5 24,5 28,5 

1405 

13860 

9000 

8,1 

l go 
Is 

Lnps 931 

413 1 025-
413 1 034 

10900 

3100 

11500 

A B 
20,5 24,5 

20,5 24,5 

1405 

13860 

9000 

8,1 

C l D 
28,5 1 33,5 

28,5 

Vagnarna har sex lastramar så att förutom 5-6 m lång ved, även tre buntar 3m ved 
kan lastas på Lnps 871 eller 891. 

*)Vagnar nr: 412 9 855-9 944, har i nflyttade gavlar och lastytelängd 1 O 900 mm. 



Lnps. Specialvagn för rundvirke (massaved och timmer). 

Lnps 872,892 och 932-vagnarna är specialvagnar 
för transport av massaved och timmer. 

V agnarna har fyra fasta lastramar med stolpar 
anpassade för lastning av två buntar 5-6 m ved. 
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Lnps n----~-B~~-n 

6.22 

r---~ 2530 --,-----~ 3500 -----,----- 2530 - --------, 

~-------- A-----------~ 

~-------------L ----------------~ 

, ____ ___ _ ____ _ ____ _ L1 --------------~ 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L mm 

Lastytans bredd (upptill) = B mm 

Egenvikt 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök= H1 

Längd över buffertar = L 1 

Axelavstånd = A 

Lastarea 

RIV-märkning 

kg 

to n 

l 9o 

Is 

mm 

mm 

mm 

m2 

Lnps 872 

412 9 000-
412 9 349 

12300 

3100 

9600 

A B C l D 
22,0 26,0 30,0 l 35,0 

22,0 26,0 30,0 

1395 

13540 

8800 

7,6-7,9 

l 9o 

l s 

Lnps 892 

412 9 645-
412 9 774 

412 9 995-
412 9 999 

413 1 000-
413 1 024 

12620 

3100 

11000 

A B C l D 
21,0 25,0 29,0 134,0 

21,0 25,0 29,0 

1405 

13860 

9000 

7,6-7,9 

l 9o 
l_ s 

Vagnarna har fyra lastramar och är avsedda för 5-6 m lång ved. 

Lnps 932 

413 1 035-
413 1 076 

12300 

3100 

9600 

A B C J D 
22,0 26,0 30,0 l 35,0 

22,0 26,0 30,0 

1395 

13540 

8800 

7,6-7,9 



L - Flakvagnar 
2 -axl, specialtyp 

Huvudlittera L Vagnnummer Antal An m 

- Specialvagn för bilar i två plan, lastbilshytter 
i ett plan, pappersrullar, virke eller pallgods i det andra. 

Laaeilprss 438 1 000 - 438 1 1 04 1 05 

- Specialvagn för lastbilar, trailer eller container 

Ldgs 442 2 000 - 442 2 004 4 

- Containervagn med hydrauliskt stötskydd 

Lgjns 443 O 000-443 O 611 525 

Lgjns 443 o 623-443 o 624 2 Tillhör RaiiCombi AB 

Lgjns 443 o 625 1 

Lgjns 443 o 626 - 443 o 670 43 Tillhör RaiiCombi AB 

Lgjns 443 o 684 - 443 o 780 85 

Lgjns-w 83~ 443 o 784-443 o 929 146 

Lgjns-w 861 443 o 930 - 443 1 058 101 Tillhör RaiiCombi AB 

Lgjns-w 861 443 1 059-443 1 123 52 

Lgjns-w 861 443 1 125-443 1 203 78 Tillhör RaiiCombi AB 

Lgjns-w 861 443 1 204 1 

Lgjns-w 871 443 1 206 - 443 1 327 12 Tillhör RaiiCombi AB 

Lgjns-w 871 443 1 329 - 443 1 346 17 

- Containervagn utan stödskydd 

Lgns 881 443 5 050 - 443 5 24 7 148 

Lgns 930 443 5 300-443 5 301 

Lgns 930 443 5 302-443 5 401 

Lgns 757 443 5 402 - 443 5 435 

Lgns 752 443 5 436 - 443 5 486 

Lgns 443 5 487 - 443 5 528 

Lgs 442 5 000-442 5 467 
442 6 136-442 6 235 

2 

99 

16 Tillhör RaiiCombi AB 

51 

41 

81 
g 
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6.24 

Huvudlittera L Vagnnummer Antal 

-Vagnar för transport av rullflak 

Lgs-x 442 6 237- 442 6 261 24 

-Vagn för virke, isolering m m 

Lis 41 O 2 000 - 41 O 2 002 3 

- Specialvagn för rundvirke 

Lnps 412 9 000-413 1 076 939 

Internationell underlittera 

aa = 4 aberonde hjulpar 

d = För bilar på ett plan 

e = l våningar för bilar 

g = För transport av container 

= Med huvar (kapell) 

=Med stötskydd 

=Utan stolpar 

An m 

n = Högsta lastgräns över 30 ton (2-axliga vagnar) 

Högsta lastgräns över 60 ton (4-axliga vagnar) 

p =Utan lämmar 

r = Lastytelängd med två vagnelement ~ 27 m 

s = Lämplig för s-trafik (sth 100 km/t im) 

ss = Lämplig för ss-trafik (sth 120 km/tim) 

Nationell underlittera 

w = Med variantutförande av stötupptagande anordning 



Oms. Flakvagn med fällbara lämmar. 

Oms typ 570-vagnama har inåt och utåt fällbara 
plåtlämmar. De har tretton rörstolpar på varje 
långsida samt två rörstolpar och två eller fyra 
stolpar av I -profil på varje gavel. 

Oms-x-vagnarna är utrustade med kortare stol
par med samma höjd som sidolämmarna. Dessa 
vagnar är enbart avsedda för skrottransport 
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7.2 

Oms, Oms-x 

701 -965~ 825 - 91 o- ~91 o- ~9 1 o~ r--91 o~ r---91 o-q- 910- - 91 o- - 91 o- -82~ r 965 - , 70 
o 

.J-,., 
((D~ 

~ 
o c: 
o~ 

s; 
l~ r-- - !-f-- r--og 
~ 

00 l 
c l 

~ J [!]J 
"t'"' 
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·• l\ 

,., ,., 

J~~ ~ ~ 

_IIill 1/iill - m 
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,_L l 

- r- ·- - ~---· -t- - -t-

L 

: l I l 
'--"'--- L'!U L!!!U 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L 

Lastytans bredd = B 

Golyta 

Sidolämmarnas höjd = H2 

Gavellämmarnas höjd = H3 

Rymd med råge till gavlarnas höjd 

Egenvikt 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök = H1 

Längd över buffertar = L 1 

Axelavstånd = A 

Max hjullast på golv 

Tillåten koncentrerad belastning 

RIV-märkning 

,., 

B 

l 

- t--

mm 

mm 

m2 

mm 

mm 

m3 

kg 

ton 

mm 

mm 

mm 

kg 

o 
o 
N 

' l H2 . " ' y • •l ,., 
l '"' f ,., .,., ,., ., 

~, ~~~ ~ 
A 

L 

L 
__rajil_ ~ 

Il i l 

l 
-t-·-t-- -t-!-

L!!J'_j 

l l 

l l 

U!U 

Oms, Oms-x 

371 1 722-
371 7 525 

11000 

2800 

30,8 

800 

1120 

33 

11500 

1250 

12240 

7500 

5000 

m- - t 
a-a 1,5- -14,0 
b-b 3,0- -16,0 
c-c 8,0- -28,5 

RIV 

, . 
~~~ ~[ 

o 
'"i 

620 

..ac!J 
~ IIJI 

nP=I 
f:Jo 
~o 

--~ -o 

~ 

n~ 
i RIDl 

"''f' 



Os, Os-x. Flakvagn. 

Os, Os-x typ 64, 65, 68, 72,661,662,663,711,731, och 751 
V agnarna är utrustade med 18 st inåt och utåt nedfällbara 
sidoplåtlämmar, 9 st per långsida. Lämmarna är 
1450 mm långa. V agnarna är även utrustade med tio stolpar 
av pressad plåt (UIC-stolpar) per långsida samt två stolpar 
av I-profil och två fällbara hörnstolpar på vardera gaveln. 

Vagnar inom nummerserien 370 2 000- 370 2 399 har fyra 
fastspänningsanordningar för last. V agnar med nummer 
370 2 400- 370 3 999 samt 370 6 110- 370 6 255 har 
sex fastspänningsanordningar placerade enligt ritning på 
nästa sida. Fastspänningsanordningarnas funktion beskrivs 
på sidan 6. 

Os-x-vagnarna utrustade med kortare stolpar med samma 
höjd som sidolämmarna. Dessa vagnar är i första hand 
avsedda för transport av skrot. 
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Os, Os-x 

Littera och typ Os, Os-x 

Vagnnummer 370 o 000- 370 6 000- 370 2 420- 370 6110-
3702419 370 6 049 370 3 999 370 6 255 

370 6 100- 370 7 000-
370 6 109 370 8 611 

Lastytans längd = L mm 12620 12620 12620 12620 

Lastytans bredd = B mm 2866 2866 2866 2866 

Golvyta m2 36,0 36,0 36,0 36,0 

Rymd med råge till 
gavlarnas höjd m3 38,5 38,5 38,5 38,5 

Gavellämmarnas höjd= H3 mm 1120 1120 900 900 

Sidolämmarnas höjd = H2 mm 800 800 800 800 

Egenvikt kg 12500 12800 13400 13700 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök = H1 mm 1259 1259 1269 1269 

Längd över buffertar= L1 mm 13860 13860 13860 13860 

Axelavstånd = A mm 8000 8000 9000 9000 

Max hjullast på golv kg 5000 5000 5000 5000 

Tillåten koncentrerad belastning 
m- -t m- -t m- - t m- -t 

a-a 2,0- -18,0 a-a 2,0- -18,0 a-a 2,0- -16,0 a-a 2,0- -16,0 
b-b 5,0- -22,0 b-b 5,0- -22,0 b-b 5,0- -19,0 b-b 5,0- -19,0 
c-c 8,0- -27,5 c-c 8,0- -27,0 c-c 8,0- -23,0 c-c 8,0- -23,0 

RIV-märkning RIV RIV RIV RIV 
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6 

7.6 

Fastspänningsanordningar 

/r~--=------~7~11 
Alternativ placering av 
hörnskydden lämpligt 

/ ' / / l j ', för t ex virkespaket 

/ '~ ·f---l____ l ---6;, 
tl ~ 
1

1 /1 
1----l l ,, ,, 

l l l 
l l ,, 
l l 

s:'-r3 lt 

l l l' 
l l l l 

l 

2 \_ 11 

Läge l 
Kätting ej spänd 

Läge Il 
Kätting spänd 
efter lastning 

Läge III 
Kätting 
maximalt spänd 

~ 1' III 

""--'~-~~-~~~ ~Ung5cm 
l 

s'i~-:1 
5 l 

10 

Fastspänningsdon 
1. 8 mm kätting, långa parten. Tillåten arbetslast 800 kg. L= 9 m. 
2. 8 mm kätting, korta parten. Tillåten arbetslast 800 kg. L= 0,9 m. 
3. s-krok för "kortning" i långa kättingens fria ände. 
4. Päronformad låsögla. 
5. Spännrulle 
6. Spak för spänning av kätting. Förvaras i hållare på vagnsidan. 
7. Spärr. 
8. Två dragfjädrar. 
9. Hävarm. 

1 O. Uppsamlingskasse för den långa kättingen när den ej används. 
11. Hörnskydd. 

Surrningsfästen 

Vagnarna är utrustade med fem surrningsfästen 
per sida. Tillåten belastning per surrningsfäste är 
100 kN. 



O - Flakvagnar 

Huvudlittera O Vagnnummer Antal 

Oms 371 1 722 - 371 7 525 536 

Oms-x 371 1 722 - 371 7 525 11 o 
Os, Os-x 370 o 000 - 370 3 999 1850 

370 6 000 - 370 6 049 27 

370 6100-370 6 255 7 

370 7 000 - 370 8 611 34 

Internationell underlittera 

m = Lastytans längd 9-12 m 

s = Lämplig för S-trafik (sth 100 km/tim) 

Nationell underlittera 

x = Korta stolpar 
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Rmmns. Flakvagn. 

Rmmns 896-vagnarna är utrustade med åtta stolpar av 
pressad plåt på vardera långsidan, fyra fällbara hörnstolpar 
samt två stolpar vid vardera gaveln (längd 2044 mm). Vag
nen har nio lastförstängningskrokar på vardera långsidan 
(brottbelastning 50 kN) och har fällbara gavlar. 

8.1 



8.2 

Rmmns 
l 

r----++- B ----1+-___, 

---785 ---- 630 -~- 630 -------1340 1630 

i 

-----------------L2--------------------~-
~--------------------------------L----------------------------~~ 

I------------------------------------L1----------------------------~ 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd= L 

Lastytans bredd= B 

Golvyta 

Gavellämmarnas höjd = H3 

Egenvikt 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök = H1 

Längd över buffertar = L 1 

Axelavstånd i boggi = A 

Avstånd mellan boggicentra = L2 

Max hjullast på golv 200x350 mm 

Minsta tillåtna radie i kurvspår 

Tillåten koncentrerad belastning 

RIV-märkning 

Rmmns896 

397 1 000-
3971010 

mm 12400 

mm 2750 

m2 34,1 

mm 900 

kg 18700 

ton 

mm 1268 

mm 13640 

mm 1800 

mm 8600 

kg 5000 

m 60 

ton m-_ t ~ 
a-a 2,0- -37 37 
b-b 5,0- -38 40 
c-c 8,0- -47 61 ,3 
d-d 11 ,0- -61 ,3 46 

RIV 



Rs, Res. Flakvagn. 

Rs 590-flakvagn har tretton rörstolpar på varje 
långsida och sex stolpar av rörprofil på varje 
gavel. 

Rs typ 681, 691. Skillnaden mellan dessa båda 
typer är endast egenvikt och lastgränser. 
Vagnarna är utrustade med tolv stolpar av 
pressad plåt på vardera långsidan, fyra fäll
bara hörnstolpar samt två stolpar vid vardera 
gaveln (längd 2044 mm). Vagnarna har tretton 
lastförstängningskrokar på vardera långsidan 
(brottbelastning 50 kN). Vissa vagnarRs typ 

691 har 1,0 t större egenvikt än övriga, varför 
lastgränserna för dessa vagnar reduceras med 
l ,O t. V agnarna har fällbara gavellämmar. 

Res typ 751 är försedd med gavel och si do läm
mar. Vagnnummer 393 6 000-393 6 024 har 
0,5 t större egenvikt än övriga varför lastgräns
en för dessa vagnar är reducerad med 
0,5 t. Stolpar och lastförstängningskrokar 
överensstämmer helt med utrustningen för 
Rs681,691. 

8.3 



Rs,Res 
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Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L 

Lastytans bredd = B 

Golvyta 

Sidolämmarnas höjd 

Gavellämmarnas höjd = H3 

Egenvikt 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök = H1 

Längd över buffertar = L 1 

Axelavstånd i boggi= A 

Avstånd mellan 

boggicentra = L2 

Max hjullast på golv 

200X350 mm 

mm 

mm 

m2 

mm 

mm 

kg 

ton 

l go 
I s 

mm 

mm 

mm 

mm 

kg 

Minsta tillåtna radie i kurvspår m 

Tillåten koncentrerad belastning 

RIV-märkning 

L2 

Rs590 

390 o 001-

390 o 085 

390 o 090-

390 o 198 

20000 

2800 

56,0 

900 

23500 

A B l C 
40,5 4a,5 l5s,s 
40,5 48,5 

1290 

21240 

2000 

14200 

5000 

60 

m- -t-n-
a-a 2- -22 33 
b-b 5- -30 38 
c-c 9- -33 44 
d-d16- -46 56,5 

RIV 

D 

lf 

L 

;:::: 
D ..... 
lf 

Rs681 

390 o 200-

390 o 249 

19500 

2750 

53,6 

900 

23400 

1268 

20740 

1800 

15700 

5000 

60 

m- -t-n-
a-a 2- -32 33 
b-b 5- -35 38 
c-c 9- -36 44 
d-d15- -44 56,5 

RIV 

H----+t-- B -++------H 

l r o o .;;t 
o o 
C\J l l 

Il l- Il 
-

Il = Il~ F Il ~ !J, __Jt::..---
~wm 0nw.n ~~ <D 

o 
"'- / "-.. / l 

L AW 
j 

6201--

Rs691 

390 o 250-

390 1 309 

19500 

2750 

53,6 

900 

22500 

1268 

20740 

1800 

15700 

5000 

60 

m- -t~ 
a-a 2- -32 33 
b-b 5- -35 38 
c-c 9- -36 44 
d-d15- -44 57,5 

(56,5) 

RIV 

Res 751 

393 6 000-

393 6 119 

19500 

2750 

53,6 

800 

900 

25500 

1268 

20740 

1800 

15700 

5000 

60 

** 

m- -t .... 
a-a 2- -32 33 
b-b 5- -35 38 
c-c 9- -36 44 
d-d15- -44 54,5 

RIV 



R - Flakvagnar 
med boggier 

Huvudlittera R Vagnnummer Antal 

Rmmns 397 1 000 - 397 1 01 o 4 

R s 390 o 001 -390 o 085 63 
390 o 090-390 o 198 88 
390 o 200 - 390 1 309 543 

Res 393 6 000 - 393 6 119 104 

Internationell underlittera 

e = Fällbara sidalämmar 

mm = Lastytans längd mindre än 15 m 

n = Högsta lastgräns över 60 ton 

s = Lämplig för S-trafik (sth 1 00 km/tim) 
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Sc. Specialvagn utrustad med svänglar och för särskilt långa laster. 

se-vagnarna går kopplade två och två och 
har tre olika lastningssätt, alternativ I - III, 
som beskrivs närmare på sida 3. 

Om alternativ I eller II används, och lasten 
ryms inom de ramar beträffande mått och vikt 
som anges i figur och tabeller, behövs inget 
särskilt transporttillstånd. En lastningsskiss med 
lastens mått och vikt och önskad placering ska 
dock lämnas till SJ i samband med vagn
beställningen. 

Vid transport av last som överskrider de an
givna gränsvärdena för alternativ I och II, eller 
om alternativ III är aktuellt, krävs transport
tillstånd. Detta innebär bl a särskild undersök
ning vid SJ beträffande framkomligheten på 

transportsträckan. Transporten är även i dessa 
fall oftast möjlig att genomföra, men kan i vissa 
fall kräva lägre hastighet och särskild be vak
ning vid kritiska punkter på linjen. 

Det kan även nämnas att betydligt längre 
laster än 50 m kan transporteras av SJ, men 
avgörande här är, förutom lastens längd, även 
dess bredd, höjd och vikt samt aktuell trans
portsträcka. 

V agnarna 461 2 000 och 003 har svängelbalk 
med rullar som sidostöd medan vagnarna 
00 l och 002 har glidklotsar som sidostöd. 

För Sc-vagnarna finns en särskild beskrivning 
utgiven- SJF 475.1. 
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Sc 

Utförande av svängelbalkar 

Vy uppifrån 

Littera och typ Sc 

Vagnnummer 461 2 000-
461 2 003 

En svängelvagn 

Längd över buffertar mm 21240 

Egenvikt kg 23800 

Lastgräns på svängelbalk kg 34000 

största hastighet (sth) km/h 100 

Två hopkopplade svängelvagnar 

Avstånd mellan svängelbalkar mm 21240 

Längd över buffertar mm 42480 

Lastgräns kg 68000 

Lösa tillbehör per svängelvagn 

Svängelbalk st 1 

Sidostolpar till svängelbalk st 2 

Golvlucka st 1 

RIV-märkning 
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Alternativ l 
Lastlängd max 40 m 

Alternativ Il 
Lastlängd max 50 m 

r-- . Max 68 ton, 34 ton per sva~ . -l 
'----,---=~-
'Till:~"' H 

~- --M-äx 68 ton, 34 ton per svangel- . -~ ---r ------- -·----·-·-1--·-_u_u _vu_ ..J..l.U_ ~ "*-1~ ~ ::on ll ll llU 
21,2 m l 

~ ~~-~Jm • 

Ena svängeln fast, den andra rörlig 
i längdriktningen 

Ena svängeln fast, den andra rörlig 
i längdriktningen 

37 
38 
39 
40 

Alternativ III 

Båda svänglarna låsta 

Vagnarna är ej kopplade tillsammans. Bromssystemen ska dock 
alltid vara förbundna genom en tryckluftslang som tillhandahålles 
av kunden. Drag- och stötkrafterna överförs genom lasten. 
Transportsättet ger stor valfrihet beträffande svängelavstånd, 
vilket gör det möjligt att ta hänsyn tilllastens tvärsnitt (kurvutslag) 
och även till påkänningen av egenvikten. 

Kräver i regel extratågstransport. 

Alternativ l 

lastprofil A 

Värdena i tabellen gäller för styva 
eller stagade laster som ej kan svaja 
i sidled eller vertikalt 

Last- Lastens utslag i kurva 
bredd med radien 

max mm 250m 120m 

2800 39 cm 75 cm 
2700 42 77 
2600 46 85 
2500 50 93 
2450 55 102 
2400 59 110 

60m 

175 
192 
208 

Alternativ Il 

med lastprofil A 

Max bredd 2m 

Lastutslag i kurva 
med radien 

250m j 120m jsom 

78 cm j 156 cm j 306 cm 

Max 1m MIA l 01 

överkant svängelvagn=lastplan 

Vagngolv 

Lastlängd max 40 m 
r--·-·------·-, 
L__· ==nr·-----------~-~ f-l'Jiä: ::u:u:: >-!~ :uu: .J. .. x l 

Räls ÖV!!rka.,t l 
Obs att längre, bredare och högre laster med kontinuerlig eller 
varierande tvärsnitt kan transporteras men innan transport
tillstånd kan beviljas krävs särskild undersökning. 

Rils 6verkant 
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Sgjnqss-w. Containervagn. 

Sgjnqss-w 873-vagnen är avsedd för transport av 
containrar och är utrustad med hydrauliskt stötskydd. 
Detta innebär att lastflaket kan glida 500 mm åt vardera 
hållet på vagnen, för att minska påkänningarna på gods 
och lastbärare vid t ex rangerstätar. V agnen har fäll
bara containertappar. 

Vagnen kan lasta följande containerkombinationer: 

l st 12 m ISO-container 
2 st 6 m ISO-containrar 
l st 12,5 m jumbo-container 
l st 14,6 m maxilåda 
2 st 7, 15 m växelflak 
2 st 6,6 m växelflak 
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Sgjnqss-w 

9.6 

1------5853 ----~ r------ - 5853 -------+1 

'----------------- 13554 ---- --- ------..l 

1-----------------L--------------~~ 

~------------------- L1 --------------~ 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Egenvikt 

Lastgräns 

Lastytans längd = L 

Lastytans höjd ö. rök= H 1 

Längd över buffertar = L 1 

Axelavstånd i boggi = A 

Avstånd mellan 
boggicentra = L2 

RIV-märkning 

kg 

ton 

mm 

mm 

mm 

mm 

90 

s 
120 

A 
41,0 

41,0 

B 
49,0 

49,0 

Sgjnqss-w 873 

458 1 000-
458 1 001 

19300 

c l o 
57,0 ls7,o 

57,0 

00,0 

16350 

1180 

17590 

1800 

12550 

D 
67,0 



Sgs, Sgs-t. Specialvagn för transport av containrar och/eller massaved. 

Sgs 751-vagnen är avsedd för både container
och massavedstransporter. Vagnen har tolv 
stolpar per sida som förstängning vid transport 
av massaved. 

Containrarna transporteras enligt glidlast
metoden. 

Vissa stolpar är svängbara för att containrarnas 
gaffeltunnlar ska bli åtkomliga när någon glid
ning skett. 

Vagnen kan lasta följande container
kombinationer: 

l st 6 m+ l st 12m ISO-container 

3 st 6 m ISO-containrar. 

Sgs-t 7 61-vagnarna används enbart i inländsk, 
särskild trafik för containrar eller växelflak. 

V agnarna har fasta containertappar avpassade 
för 3 st 6 m containrar. Vardera gaveln är 
försedd med två stolpar och 900 mm höga 
lämmar. 

Vagnarna har ej golv. 

Särskilda lastningsföreskrifter för containrar 
gäller. 
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Littera och typ Sgs 751 Sgs-t 761 

Vagnnummer 454 o 012- 454 o 000-
454 o 042 454 o 011 

Lastytans längd = l mm 20000 19500 

Lastytans bredd = B mm 2524* 2750 

Egenvikt kg 25000 21500 

Lastgräns ton 
A B l C l A l B l C l 

39,0 47,0 lss,o l s l 42,s lso,s lsa,s l 
I s 39,0 47,0 

Lastytans höjd ö. rök = H1 mm 1405** 1340 

Längd över buffertar = L 1 mm 21240 20740 

Axelavstånd i boggi= A mm 2000 1800 

Avstånd mellan 
boggicentra = L2 mm 14200 15700 

Minsta tillåtna radie i kurvspår m 60 60 

Tillåten koncentrerad belastning m-~-t~ m -tij; 

a-a 6--26 a-a 2,0- -32 33 
b-b 5,0- -35 38 

RIV-märkning c-c 9,0- -36 44 -
d-d 15,0- -44 58,5 

* Mellan stolparna 2830 mm 
** Till tröskel 

j 

l 
j 

: 

j 
~ 



Shimmns. Huvvagn för plåtrullar (coils). 

Shimmns 920-vagnen är avsedd för transport 
Lastbredd och lastdiameter a v plåtrullar (c o ils) som lastas liggande i vaggor. 

V agnen är utrustad med fem fasta vaggor som Vagga Maxdiameter Maxbredd 
i sidled har inställbara lastförstängnings- nr mm mm 

anordningar. 1+5 1000-1800 2400 

Tre teleskopiska huvar gör att två tredjedelar 1900 2360 
2000 2160 

av lastutrymmet kan friläggas för lastning och 2100 1960 
lossning med travers eller truck. 2200 1760 

2250 1660 

Lastschema för plåtrullar 2+4 800-1700 2400 

Vagga nr 1 2 3 4 5 3 1000-2100 2400 
2200 2230 

Min 0 1000 800 1000 800 1000 2300 2030 

Max0 2250 1700 2700 1700 2250 2400 1830 
2500 1630 

Vikt 2600 1430 
Max ton 33 17 45 17 33 2700 1230 
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Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L 

Lastytans bredd = B 

Huvöppning max = 81 

Längd över buffertar = L 1 

L 

mm 

mm 

mm 

mm 

Avstånd mellan boggicentra = L2 mm 

Egenvikt kg 

Lastgräns ton 

Shimmns920 

466 8 075-
466 8 154 

10800 

2400 

7200 

12040 

7000 

23000 

l A l 81 l 82 l c2 l c3c41 o2 l o3 l o4 
l s ja1,o la1,o 149,0 ls4,o ls9,o js4,o lsa,sJs7,o 

l 120 l 00,0 

Total vagnhöjd = H5 mm 4110 

Axelavstånd i boggi = A mm 1800 

Minsta kurvradie m 35 

RIV-märkning RIV 

A- - - ~ l 1900 

~-

H s 

=R n - 10r 
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Shmms. Specialvagn för liggande plåtrullar. 

Shmms 892 är försedd med fem stycken trä
klädda vaggor för transport av liggande plåt
rullar med max diameter ca 2100 mm och 
minsta diameter ca 1100 mm. 

Bilden visar exempel på max rullvikter i ton. 
Särskilda lastningsföreskrifter gäller. 

30 

30 

30 
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Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L 

Lastytans bredd = B 

Egenvikt 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök = H1 

Längd över buffertar = L 1 

Axelavstånd i boggi = A 

Avstånd mellan boggicentra = L2 

Minsta tillåtna radie i 
kurvspår 

RIV-märkning 

Shmms892 

476 4 000-
476 4 074 

mm 12400 

mm min 700/max 2300 

kg 20000 

ton 

mm 1268 

mm 13640 

mm 1800 

mm 8600 

m 60 

RIV 



Lastade och sidoförstängda 
liggande varmvalsade plåtrullar. 

Liggande plåtrullar, lastade i 
vaggor och täckta med 
plastpresenningar. 

Träklädd vagga för lastning av liggande plåtrullar. 
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Shmms. Specialvagn för stålämnen och plåtrullar. 

Shmms 962-vagnarna är i första hand avsedda för 
transport av stålämne n( slabs) och plåtrullar( c o ils) med 
diametern 1100-2000 mm. 

Vagnarna är dessutom utrustade med 4 container
tappar för transport av en 6 meters container med en 
maximal vikt av 40 ton. 
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Shmms ~--------8--------~ 

~----------------------------------L L1 ------------------------------~ 

9.16 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L 

Lastytans bredd = B 

Egenvikt 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök = H1/H2 

Längd över buffertar = L 1 

Axelavstånd i boggi = A 

Avstånd mellan 
boggicentra = L2 

Minsta tillåtna radie 

i kurvspår 

RIV-märkning 

mm 

mm 

kg 

ton 

mm 

mm 

mm 

mm 

m 

Shmms962 

476 4 019, 026, 037, 048, 054, 064, 077 
476 4 110-476 4 125 

12400 

2450 

20000 

1780/1680 

13640 

1800 

8600 

60 



Slnps. Specialvagn för transport av slig behållare. 

Slnps 953-vagnen är avsedd för transport av 7 st 
kopparsligbehållare. Den är utrustad med 
hydrauliska armar för låsning av locken till behål
larna. 

V agnen är utrustad med boggier för 25 tons axellas t. 
Den uppfyller kraven enligt UIC och RIV. 
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Sin ps ~--------8--------~ 

~---------------------L2--------------------~ 
~--------------------------------L--------------------------~ 

I----------------------------------------L1----------------------~~ 

Littera och typ Slnps 953 

Vagnnummer 437 o 000-
437 o 017 

Lastytans längd = L mm 16400 

Lastytans bredd= B mm 2400 

Egenvikt kg 20600 

Lastgräns ton 

~ 4 

Lastytans höjd ö. rök = H1 mm 1330 

Längd över buffertar = L 1 mm 17640 

Axelavstånd i boggi = A mm 1800 

Avstånd mellan boggicentra = L2 mm 12600 

Minsta tillåtna radie i kurvspår m 60 

Tillåten koncentrerad belastning m- -t 
a-a 6-- 36 
b-b 16-- 70 

RIV-märkning 

9.18 



Smmnps. Specialvagn för transport av stålämnen. 

Smmnps 951-vagnen är i första hand avsedd för transport 
av stålämnen, som placeras på de åtta lasttrösklarna på 
vagnen. Ämnena kan vid lastning ha en temperatur av 
600° C. Som skydd mot strålningsvärme och smältvatten 
har vagnen ett plåtgolv. Lastning och lossning kan ske 
med truck eller kran. 

V agnen är utrustad med boggier för 25 tons axellast En 
låg gavel finns i vardera vagnänden. Vagnen uppfyller 
kraven enligt UIC och RIV. 
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Smmnps 

9.20 

~-------------------L2---------------------

~-----------------------------L--------------------

~-----------------------------------L1--------------------------~ 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L 

Lastytans bredd = B 

Gavlarnas höjd ö. rök = H3 

Sidostolparnas höjd över tröskel 

Egenvikt 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök= H1 

Längd över buffertar = L 1 

Axelavstånd i boggi = A 

Avstånd mellan boggicentra = L2 

Minsta tillåtna radie i kurvspår 

Tillåten koncentrerad belastning 

RIV-märkning 

mm 

mm 

mm 

mm 

kg 

ton 

mm 

mm 

mm 

mm 

m 

Smmnps 951 

IsJTEl 
~ 

472 1 200-
472 1 241 

13000 

3040 

1800 

300 

20300 

1550 

14240 

1800 

9200 

60 

m--t~ 

a-a 3-- 35 
a-b 4-- 35 
b-b 11-- 70 

B 



Smmnps. Specialvagn för transport av stålämnen. 

Smmnps 961-vagnen är i första hand avsedd för transport 
av stålämnen, som placeras på de två fasta lasttrösklarna 
på vagnen. Ämnen kan vid lastning ha en temperatur av ca 
450°C. Som skydd mot strålningsvärme och smältvatten 
har vagnen ett plåtgolv. Lastning och lossning kan ske 
med truck eller kran. 

V agnen är utrustad med boggier för 25 ton axellas t. 
Lasttrösklarna har fasta sidostolpar. V agnen är inte utrus
tad med gav l ar. 

Smmnps 961 uppfyller kraven enligt UIC och RIV. 
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Smmnps ~--------8--------~ 

----~-------------- 7000 --------------~ 

~----------------------------- L----------------------------

I---------------------------------- L1 ------------------------------~ 

Littera och typ Smmnps 961 

Vagnnummer 472 1 242-
472 1 253 

Lastytans längd = L mm 12700 

Lastytans bredd = B mm 2900 

Sidostolparnas höjd 
över tröskel = H2 mm 800 

Egenvikt kg 18500 

Lastgräns ton 

~ 5 

Lastytans höjd ö. rök = H1 mm 1600 

Längd över buffertar = L 1 mm 13940 

Axelavstånd i boggi = A mm 1800 

Avstånd mellan boggicentra = L2 mm 8900 

Minsta tillåtna radie i kurvspår m 60 

Tillåten koncentrerad belastning m-~-t 
a-a 3--35 

RIV-märkning 

9.22 



Smmns. Specialvagn för transport av bred plåt. 

Smmns 895-vagnarna är avsedda för transport av bred 
plåt max bredd = 3000 mm. 

V agnarna har åtta längs vagnen fällbara stolpar per sida. 

Ä ven långa DI C-stolpar av pressad stålplåt kan användas. 
Lastbredden blir då = 27 50 mm. 
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Smmns 
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9.24 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L 

Lastytans bredd = B 

Golvyta 

Gavellämmarnas höjd = H3 

Sidostolparnas höjd över golvet 

Egenvikt 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök = H1 

Längd över buffertar = L 1 

Axelavstånd i boggi = A 

Avstånd mellan boggicentra = L2 

Max hjullast på golv 

Tillåten koncentrerad belastning 

RIV-märkning 

mm 

mm 

m2 

mm 

mm 
kg 

ton 

mm 

mm 

mm 

mm 

kg 

a-a 
b-b 
c-c 
d-d 

Smmns895 

461 4 089-
461 4 104 

12400 

3050 

37,8 

1100 

700 

19500 

1268 

13640 

1800 

8600 

5000 

m --t~ 
2- -37 37 
5- -38 40 
8- -47 60,5 
11 -60,5 46 

RIV 



Smmns. Specialvagn avsedd för stålämnen. 

Smmns 893, 894 931-vagnarna är speciellt utrustade för 
transport av stålämnen med en maxlängd av ca 11 m. 

På vagnar i nummerserien 461 4 000-088 kan även ämnen 
med 3,8- 5,5 m längd lastas då dessa har fyra lasttrösklar, 
medan vagnar i serien 461 4 11 O - 116 har två trösklar. För 
stålämnenas korrekta lastning i sidled finns lastförstängning 
med stalphylsor med 40 mm delning. Största stalpdelning är 
1835 mm och minsta delning är 900 mm. 

Vagnar i nummerserien4614 070-078 och 4614110-116 
har lasttrösklar och golv av trä, medan övriga har lasttrösklar 
och golv av stål för transport av varma stålämnen. Samtliga 
vagnar har gavlar av stålplåt. 
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Littera och typ Smmns 893 

Vagnnummer 461 4 070-
461 4 078 

Lastytans längd = L mm 12400 

Lastytans bredd = B mm 900-1835 

Gavellämmarnas höjd = H3 mm 1100 

Egenvikt kg 19400 

Lastgräns ton 

Lastytans höjd ö. rök mm 1400/1470 

Längd över buffertar = L 1 mm 13640 

Axelavstånd i boggi= A mm 1800 

Avstånd mellan boggiecentra = L2 mm 8600 

Minsta tillåtna radie i kurvspår m 60 

Tillåten koncentrerad belastning ton m- -t 
a-a 2,0- -30,3 
b-b 8,6- -60,9 

RIV-märkning RIV 

9.26 
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Smmns 894 Smmns 931 

461 4 000-069 461 4110-
461 4 079-088 461 4 116 

12270 12400 

900-1835 900-1835 

1100 1100 

19800 19400 

1400/1470 1470 

13640 13640 

1800 1800 

8600 8600 

60 60 

m- -t m- -t 
a-a 2,0- -30,1 a-a 2,0- -30,3 
b-b 8,6- -60,2 b-b 8,6- -60,6 

RIV RIV 

ra 

l= 
~ 

H 

-=l 
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Smms. Specialvagn för transport av al-göt. 

Smms 831-vagnarna har sex löstagbara lasttrösklar 
med gummibeläggning på ovansidan. Trösklarna fun
gerar även som stalphållare med fack för stolpar av 
fyrkantprofiL 

V agnarna har vardera 24 stolpar. De är i första hand 
avsedda för transport av aluminiumgöt 
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Smms 

9.28 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L 

Lastytans bredd = B 

Gavellämmarnas höjd 
över lasttröskel = H3 

Sidostolparnas höjd över tröskel 

Egenvikt 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök = H1 

Längd över buffertar = L 1 

Axelavstånd i boggi = A 

Avstånd mellan boggicentra = L2 

Minsta tillåtna radie i kurvspår 

Tillåten koncentrerad belastning 

RIV-märkning 

Smms831 

470 6 000-
470 6 016 

mm 12780 

mm 2910 

mm 1200 

mm 1200 

kg 20400 

ton 

mm 1468 

mm 14040 

mm 1800 

mm 9000 

m 60 

m -n- t 
a-a 2- -20 

l b-b 7- -40 
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S - Flakvagnar 
med boggier, specialtyper 

Huvudlittera S Vagnnummer Antal 

- Specialvagnar med svänglar 

Sc 461 2 000 - 461 2 003 2 + 2 

- Containervagnar med hydrauliskt stötskydd 

Sgjqnss-w 458 1 000 - 458 1 001 2 

- Containervagnar utan stötskydd 

Sgs 454 O 012-454 O 042 31 

Sgs-t 454 O 000-454 O 011 12 

-Vagnar för liggande plåtrullar 

Shimmns 466 8 075- 466 8 154 80 

-Vagnar för liggande plåtrullar 

Shmms 476 4 019, 026, 037, 
048, 054, 064 och 077 7 
476 4 11 o- 476 4 125 16 

Shmms 476 4 000-476 4 074 68 

-Vagnar för sligburkar 

Slnps 437 O 000-437 O 017 18 

-Vagnar för stålämnen, göt m m 

Smmnps 472 1 200-472 1 253 54 

Smmns 

Smmns 

Smmns 

Smmns 

Smms 

461 4 000 - 461 4 1 04 

461 4 11 o - 461 4 116 

461 4 128-461 4 138 

461 4 147-461 4156 

470 6 000-470 6 032 

103 

5 

11 

10 

31 
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9.32 

Internationell underlittera 

c = Med svängel 

g = För containrar upp till 18 m (60 fot) sammanlagd längd 

h = För liggande plåtrullar 

= Med huvar (kapell) och fasta gavelväggar 

= Med stötskydd 

= Utan stolpar 

mm = Med fyra axlar- lastytans längd kortare än 15 m. 
Med sex eller fler axlar- kortare än 18 m. 

n = Med fyra axlar - lastgräns över 60 ton 

p = Utan lämmar 

q = Genomgångsledning för elström 

s = Lämplig för S-trafik (sth 1 00 km/tim) 

ss = Lämplig för SS-trafik (sth 120 km/tim) 

Nationell underlittera 

t = Fasta tappar för tre st 6 m ISO-containrar 

w = stötskydd i specialutförande 



Tals. Specialvagn för transport av massgods (tex kemiprodukter, våt sand, stenkol). 

Tals-vagnen är avsedd för transport av mass
gods som t ex vissa kemikaliska produkter, 
våt sand, malmsliger och stenkol. Detta gods 
har ofta en liten kornstorlek och hög fukthalt 
(t ex 5115% volym/fukthalt), fryser under 
hantering och transport vintertid, vid utetem
peratur lägre än 0°C, snabbt ihop till ohanter
ligt stora stycken. 

V agnar littera Tals klarar dessa problem, även 
vid utetemperaturer ned till -30°C genom att 
de är utrustade med kraftig isolering och e lekt
risk uppvärmning, även under transport i tåg. 

V agnen är utrustad med elgenomgångsledning, 
l 000 V, 16 2/3 Hz, transformator för 220 V 
samt värmeslingor i ås, sidaluckor och gavlar. 
Installerad effekt är ca 50 W/m2 eller ca 7 kW 
per vagn. Extern elanslutning för värme från 
elnät = 380/220V, 50Hz, 25 A, 3-fas. 

V agnskorgens sidoluckor, ås och gavlar har 
l 00 mm isolering med rostfri plåt på insidan 

och aluzinkplåt på utsidan. Värmekabel finns 
innanför rostfria plåten. 

Takluckan har 180 mm isolering med al u zink
plåt på ut- och insidan. Isolering i luckor, tak, 
ås och gavlar består av vinylcellplast med 
slutna celler fyllda med neutral gas. Isole
ringen är byggd i sandwichkonstruktion. Tak
luckan är lagrad i varje gavel på axeltappar. 
Hydraulaggregat används för manövrering av 
tak och sidaluckor. Anslutning för 3 80V, 50 H z. 

För styrning av hydraulutrustningarna för tak 
och sidaluckor finns anslutningar för 24 V 
likström, en i varje hörn och två upptill på 
takgavlarna. 

Specialfästen för framhalning av vagnen finns 
i varje vagnhörn. 

För utbildning av lastnings- och lossnings
personal före vagnarnas användning finns 
detaljerad information- MVS reg nr 7/85. 
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10.2 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Rymd 

Egenvikt 

Lastgräns 

Total vagnhöjd = H5 

Total vagnbredd = 82 

Längd över buffertar = L 1 

Axelavstånd i boggi = A 

L2 

L 

Avstånd mellan boggicentra = L2 

Minsta tillåtna radie i kurvspår 

RIV-märkning 

kg 

ton 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

m 

J go 
I s 

l 

~ 
l 

--{f )- --(}-

A 
30,5 

30,5 

l 
A--+ 

Tals 

566 6 000-
566 6 008 

74 

33500 

B c l o 
38,5 46,5 l5s,5 

38,5 46,5 

4540 

3380 

14040 

1800 

8500 

60 

,... 

h 

... 
li l 
~ 
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T - Specialvagnar 
med öppningsbart tak 

Huvudlittera T Vagnnummer Antal 

Tals 566 6 000 - 566 6 008 g 

Internationell underlittera 

a = Med två 2-axliga boggier 

= störtlossning samtidigt på båda sidor. 
Högt placerad lossningsöppning. 

s = Lämplig för S-trafik (sth 100 km/tim) 

10.3 
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Uaai. Djuplastningsvagn. 

Uaai är en specialvagn för transport av grävmaskiner, 
transformatorer m m. Lastytan är nedsänkt mellan boggierna. 
Tio rörstolpar finns på varje långsida. För lastförstängning är 
vagnen utrustad med fyra st 4 m långa kättingar. 

V agnens max bärighet = 80,0 t. Vid trafik på SJ gäller 
tilläggstavla 90 km/h- 80,0 t. 
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Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastytans längd = L mm 

Lastytans bredd = B mm 

Egenvikt kg 

Lastgräns ton 

Nedsänkta lastytans höjd ö. rök= H1 mm 

Längd över buffertar = L 1 mm 

Axelavstånd i boggi= A mm 

Avstånd mellan boggicentra = L2 mm 

Minsta tillåtna radie i kurvspår m 

Tillåten koncentrerad belastning 

RIV-märkning 
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Uaai 

993 o 002 - 993 o 005 
993 o 008 - 993 o 009 

19600 

2720 

40000 

615 

20840 

1550 + 1550 

13900 

60 

m- - t 
a-a 1,5- -55 
b-b 3,0- -65 
c-c 8,0- -80 
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~l 
B 

~l 



Uaai-x. Specialvagn (med balkar A) för transformatorer m m. 

Uaai-x är en specialvagn för större transformatorer m m. 
De lastbärande A-balkarna kan placeras i sex olika lägen 
med inre breddavstånd av 1970, 2200, 2430, 2660, 
2770 och 2890 mm. 

I vardera änden av vagnen finns en boggigrupp, bestående 
av en 2-axlig och en 3-axlig boggi. Boggierna är för
bundna med varandra med fördelarbalkar, som dels 
fördelar lasten, dels bär upp den sadelbalk på vilken 
långbalkarna är upplagda. Tryckluftbroms och parke
ringsbroms finns i de båda 3-axliga boggierna. Hjulparen 
kan vid behov bytas mot hjulpar för spårvidd 1524 mm 
(finsk spårvidd). 

Varje långbalk väger 5300 kg och är överböjd ca 30 mm. 
Balkarna kan tas bort för lastning från sidan. 
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Uaai-x 
Fria rummet 

11.4 

- ·----- · 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Egenvikt 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök= H1 

Längd över buffertar = L 1 

Axelavstånd i boggi = A 

Avstånd mellan boggicentra = L2 

Tillåten koncentrerad belastning 

Minsta tillåtna radie i kurvspår 
RIV-märkning 

kg 

ton 

mm 

mm 

mm 

mm 

m 

45 

60 

70 

90 

Uaai-x 

995 o 002 

46500 

A l B l C 
113,5 l 1aa,5 !15o,o 

100,0 

80,0 

00,0 

2320 

24740 

1550 

15500 

m- -t 
a-a 2- -135 
b-b 4- -150 

60 



Uaai-x. Djuplastningsvagn (med balkar B) för maskiner m m. 

Uaai-x är en specialvagn för maskiner eller transformatorer 
m m. De lastbärande B-balkarna, kan placeras i fyra olika 
lägen med ett inre breddavstånd av 1970, 2200, 2430 och 
2660 mm. Vid balkläge IV överskrids SJ lastprofil A. 

I vardera änden av vagnen finns en boggigrupp bestående av 
en 2-axlig och en 3-axlig boggi. Boggierna är förbundna med 
varandra med fördelarbalkar, som dels fördelar lasten, dels 
bär upp den sadelbalk på vilken långbalkarna är upplagda. 

Tryckluftbroms och parkeringsbroms finns i de båda 
3-axliga boggierna. Hjulparen kan vid behov bytas mot 
hjulpar för spårvidd 1524 mm (finsk spårvidd). 

Varje långbalk väger 7500 kg. Den nedsänkta delen av 
långbalkarna är överböjd ca 12 mm. 
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Littera och typ 

Vagnnummer 

Nedsänkta lastytans 
längd nedtill = Lo 

Egenvikt 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök = H1 

Längd över buffertar = L 1 

Axelavstånd i boggi = A 

Avstånd mellan boggicentra = L2 

Tillåten koncentrerad belastning 

Minsta tillåtna radie i kurvspår 
RIV-märkning 

mm 

kg 

ton 

mm 

mm 

mm 

mm 

m 

30 

45 

60 

70 

90 

Uaai-x 

995 o 002 

A 

6380 

51000 

B j C 
109,0 129,0 [149,0 

109,0 125,0 

100,0 

80,0 

00,0 

1195 

24740 

1550 

15500 

m- -t 
a-a 2- -115 
b-b 4- -125 
c-c 6,4- -149 

60 



Uaai-y. Specialvagn för transformatorer m m. 

Uaai-y är en specialvagn för större transformatorer m m. 
V agnen består a v två bärande långbalkar, fästa på ändstycken, 
som i vardera änden vilar på två 3-axliga boggier. 

Långbalkarna kan placeras i åtta olika lägen med inre bredd
avstånd av 2260, 2420, 2580, 2740, 2900, 3060, 3220 och 
3380 mm. Vid yttersta balkläget är vagnens bredd med 
konsoler 4080 mm (se lastprofilskissema på nästa sida). 

P g a vagnens bredd över konsolerna, 3880 mm, (stort över
skridande av lastprofilen) erfordras alltid transporttillstånd. 
Detta gäller såväl för lastad som för tom vagn. 

Varje långbalk väger 6,8 t. För laster över 150 t får lastens 
upplagsstöd inte placeras närmare vagnmitt än1250 mm. 
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Littera och typ 

Vagnnummer 

Egenvikt 

Lastgräns 

Längd över buffertar = L 1 

Axelavstånd i boggi = A 

Avstånd mellan boggicentra = L2 

Minsta tillåtna radie i kurvspår 

Tillåten koncentrerad belastning 

RIV-märkning 

kg 

ton 

mm 

mm 

mm 

m 

30 

45 

90 

Uaai-y 

995 2 000 

67000 

A l B l C 
125,0 1149,0 1173,0 

125,0 

00,0 

29550 

1500 

18300 

60 

m-~-t 
a-a 2,5- -150,0 



Uaai-z. Specialvagn för transformatorer o dyl. 

Uaai-z är en specialvagn för transport av särskilt 
tunga transformatorer o dyl. I vardera änden av 
vagnen finns en boggigrupp bestående av en 
3-axlig, en 4-axlig och en 2-axlig boggi. Denna 
anordning gör att vagnen med försiktighet kan 
framföras i kurvor med endast 80 m radie. 

Boggierna är konstruerade så att hjulparen, 
även när vagnen är lastad, kan bytas ut mot 
hjulpar för spårvidd 1524 mm. Boggierna är 
förbundna med varandra med fördelarbalkar, 
som dels fördelar lasten, dels bär upp den 
okbalk på vilken långbalkarna är upplagda. 
Varje långbalk väger 12,6 t och är överböjd 
ca60mm. 

Långbalkarna kan placeras i fyra olika lägen 
med inre avstånd av 2630, 2800, 2970 och 
3140 mm samt i två extra balklägen med inre 
avstånd 3320 och 3500 mm, när avlastnings
balkar används. Vid dessa extra balklägen 
kommer lastgränsen attminskaoch avgörs från 
fall till fall. 

Vid balklägeII-VI överskrids lastpro filen. Vid 
balkläge I-IV är vagnens egna lyftkranar mon
terade på ändpartierna. Vid balkläge V och VI, 

när fördelarbalk används, är lyftkranarna ej 
monterade. Balkläge I ska användas när vag
nen är tom. 

Balkar och last kan förskjutas 200 mm åt var
dera sidan från mittläget Detta ökar vagnens 
framkomlighet i trånga passager. Anordningen 
för sidoförskjutningen drivs med fyra luft
motorer. Mellan långbalkarna kan anordnas 
tvärbalkar för djuplastning. 

Lastens tyngdpunkt måste ligga i vagnens 
längsgående mittlinje och får inte ligga 
högreän2 750mmöverrälsöverkant. Undan- . 
tag kan göras genom motviktsbelastning. 

-------- .. ··--~ ~-~~~---

På grund av sin konstruktion får vagnen inte 
utsättas för kraftiga stötar och ryck. Tom ska 
den alltid framföras sist i tåg, lastad framförs 
den i extratåg. Vagnen kan framföras med 260 
ton last. Detta kräver dock förundersökning av 
transportsträckan. 

Till vagnen hör också en följevagn, litt U nr 
82-74-900 O 006-0, i vilken en del av utrust
ningen är placerad. I denna vagn finns även 
liggplatser och pentry för medföljande personal. 
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Littera och typ 

Vagnnummer 

Egenvikt 

Lastgräns 

kg 

ton 

Längd över buffertar = L 1 mm 

Axelavstånd i boggi = A mm 

Avstånd mellan boggicentra = L2 mm 

Minsta tillåtna radie i kurvspår m 

Tillåten koncentrerad belastning 

RIV-märkning 

30 

50 

90 

Uaai-z 

995 8 000 

103000 

A l B l C 
185,0 1221 ,o 1240,0 

185,0 

00,0 

39620 

1550 

24020 

80 

m-~-t 
a-a 5,0- -240 



Uaais. Djuplastningsvagn. 

Uaais är en specialvagn för transport av grävmaskiner, trans
formatorer och annat skrymmande gods. 

Den nedsänkta lastytan är utrustad med 28 st höj- och sänkbara 
förstängningsstöd. Dessa kan höjas till 200 mm över lastytan. 
Max belastning per förstängningsstöd: 

längs vagnen - 400 kN 

tvärs vagnen - 250 kN 

V agnen är utrustad med rörstolpar på den ej nedsänkta lastytan, 
åtta på varje sida. Den har fyra fällbara hörnstolpar och fyra 
pallningsfack avsedda för montering av lastförstängnings stöttor. 
Till utrustningen hör även fyra st 4 m långa förankrings
kättingar placerade i särskilda fack, samt åtta bindöglor utmed 
varje långsida. 

Vagnens max bärighet= 76,0 t. 
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Littera och typ Uaais 

Vagnnummer 993 5 001-
993 5 005 

Nedsänkta lastytans längd upptill = L mm 8200 

Nedsänkta lastytans längd nedtill = Lo mm 8000 

Lastytans bredd = B mm 2720 

Egenvikt kg 44000 

Lastgräns ton 

Lastytans höjd ö. rök= H1 mm 610 

Längd över buffertar = L 1 mm 20840 

Total lastytelängd = L3 mm 19600 

Axelavstånd i boggi = A mm 1500 

Avstånd mellan boggicentra = L2 mm 13900 

Minsta tillåtna radie i kurvspår m 60 

Tillåten koncentrerad belastning m- -t 
a-a 1,5- -55 
b-b 3,0- -65 
c-c 8,0- -76 

RIV-märkning RIV 



Uaais-u. Specialvagn för transformatorer o dyl. 

Uaais-u är en specialvagn. De lastbärande 
långbalkarna är flyttbara för olika lastbredder 
med hjälp av på vagnen befintliga hydraul
domkrafter och hydraulpumpar. 

V agnen är utrustad med stötdämpande last
förstängning som avses skydda lasten mot 
skador under transporten. Lastförstängningen, 
som bl a består av fästplattor och glidslädar, 
är placerad på vagnens långbalkar. 

Under glidslädarna är friktionsplattor fast
nitade, vilket ger en friktionskraft längs vagn
en motsvarande 0,4 x transformatorns vikt. 

Transformatorns konsoler ska vila på fäst
plattorna som i sin tur vilar på glidslädama. 
Bakom slädarna finns hydrauliska stöt
dämpare. Dämparna är flyttbara i sju olika 
lägen för transformatorer med konsolavstånd 
mellan 1650 och 5400 mm. slaglängden på 
dämparna är 400 mm. 

U n der normala transporter ska slädarnas 
friktionsplattor förhindra att lasten förskjuts. 
Blir vagnen utsatt för en alltför kraftig stöt, 
så att slädarna börjar glida, träder dämparna 
i funktion och bromsar upp lasten. 

11.13 



Uaais-u /// --; --Sl" 

11.14 

~
2000l ~2300

1 
r27001 1500 1800 2200 

l l i 
l l l 
l l i 

( l \ 

ir~6~~~1 ~ ~ 
l 2500 l ~ 
i l l 
~ ~ 
l l 

" "' '-- -

Balkläge l III IV 

--·-- ----- -- - - --··- -

~--- L _____ ____, 

~--------------17060---------------~ 

~-----------------L1----------------~ 

Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastlängd max = L 

Lastbredd = B 

Egenvikt 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök = H1 

Längd över buffertar = L 1 

Axelavstånd i boggi = A 

Avstånd mellan boggicentra = L2 

Minsta tillåtna radie i kurvspår 

Tillåten koncentrerad belastning 

RIV-märkning 

mm 

mm 

kg 

ton 

mm 

mm 

mm 

mm 

m 

l go 
f s 

Uaais-u 771 

993 5 000 

5850 

* 

29900 

A l B l C l D 
66,0 l1a,o 19o,o l1o2,o 

00,0 

1870/1995 ** 

18300 

1500 + 1500 

11400 

60 

m--t~ 
a-a 1 ,5- -80,0 
b-b 3,0- -102,0 

* Förskjutbara långbalkar, se måttskiss ovan- balkläge l-IV. 

** Den högre höjden gäller för last på glidsläde. 



Uaais-u. Specialvagn för transformatorer o dyl. 

Uaais-u är en specialvagn. De lastbärande 
långbalkarna är flyttbara för olika lastbredder 
med hjälp av på vagnen befintliga hydraul
domkrafter och hydraulpumpar. 

V agnen är utrustad med stötdämpande last
förstängning som avses skydda lasten mot 
skador under transporten. Lastförstängningen, 
som bl a består av fästplattor och glidslädar, 
är placerad på vagnens långbalkar. 

Under glidslädarna är friktionsplattor fast
nitade, vilket ger en friktionskraft längs vagn
en motsvarande 0,4 X transformatorns vikt. 

Transformatorns konsoler ska vila på fäst
plattorna som i sin tur vilar på glidslädarna. 
Bakom slädarna finns hydrauliska stöt
dämpare. Dämparna är flyttbara i sju olika 
lägen för transformatorer med konsolavstånd 
mellan 1650 och 5400 mm. slaglängden på 
dämparna är 400 mm. 

Under normala transporter ska slädarnas 
friktionsplattor förhindra att lasten förskjuts. 
Blir vagnen utsatt för en alltför kraftig stöt, 
så att slädarna börjar glida, träder dämparna 
i funktion och bromsar upp lasten. 
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Littera och typ 

Vagnnummer 

Lastlängd max = L 

Lastbredd = B 

Egenvikt 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök= H1 

Längd över buffertar = L 1 

Axelavstånd i boggi = A 

Avstånd mellan boggicentra = L2 

Minsta tillåtna radie i kurvspår 

Tillåten koncentrerad belastning 

RIV-märkning 

mm 

mm 

kg 

ton 

mm 

mm 

mm 

mm 

m 

r 90 

r s 

Uaais-u 771 

993 5 000 

5850 

* 

29900 

A 1 s T c r o 
66,0 [ 78,0 [90,0 1102,0 

00,0 

1870/1995 ** 

18300 

1500 + 1500 

11400 

60 

m--t~ 
a-a 1 ,5- -80,0 
b-b 3,0- -102,0 

* Förskjutbara långbalkar, se måttskiss ovan- balkläge l-IV. 
** Den högre höjden gäller för last på glidsläde. 



Uaikks. Djuplastningsvagn. 

Uaikks är en specialvagn för transport av grävmaskiner, 
transformatorer och annat skrymmande gods med högt 
tyngdpunktsläge. 

Dennedsänktalastytanärutrustadmed28 st höj- och sänkbara 
förstängningsstöd. Dessa kan höjas till200 mm över lastytan. 
Max belastning per förstängningsstöd: 

längs vagnen - 250 kN 

tvärs vagnen - 150 kN 

V agnen är utrustad med åtta rörstolpar på vardera sidan, två 
stolpar a v I-profil på varje g a ve l och fyra fällbara hörnstolpar. 

På lastytans ej nedsänkta del finns fyra pallningsfack avsedda 
för montering av lastförstängningsstöttor. 
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Littera och typ 

Vagnnummer 

Nedsänkta lastytans längd upptill = L 

Nedsänkta lastytans längd nedtill = Lo 

Lastytans bredd = B 

Egenvikt 

Lastgräns 

Lastytans höjd ö. rök = H1 

Längd över buffertar = L 1 

Total lastytelängd = L3 

Axelavstånd i boggi = A 

Avstånd mellan boggicentra = L2 

Minsta tillåtna radie i kurvspår 

Tillåten koncentrerad belastning 

RIV-märkning 

mm 

mm 

mm 

kg 

ton 

mm 

mm 

mm 

mm 
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33500 
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60 

m -t~ 
a-a 2- -32 33 
b-b 5- -35 46,5 
c-c 1 O- -46 46,5 

RIV 



Uaikk-v. Specialvagn, s k överföringsvagn, för smalspåriga järnvägsfordon. 

Uaikk-v är en specialvagn för transport av smalspåriga 
järnvägsfordon på normallinjer. 

Vagnarna, utom nr 991 7 000-5 och 991 7 001-3, har i båda 
ändarna utsvängbara buffertbalkar. Dessa vagnar är märkta 
"högst 250 ton får kopplas efter denna vagn". Via särskild 
lastningsramp kan smalspåriga järnvägsfordon föras över 
på Uaikk-v-vagnens smalspårsräls. 

Vagnarna kan även användas som djuplastningsvagn för t ex 
cisterner, men med reducerad lastytelängd, ca 11000 mm. 
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-------- L1 ------------

Littera och typ Uaikk-v 

Vagnnummer 991 7 000-
991 7 009 

Den nedsänkta lastytans bredd mm se ritning ovan 

Egenvikt kg 21000 

Lastgräns ton 
l A l B l C l 

l go 43,o 

Lastytans höjd ö. rök = H1 mm 800 

Längd över buffertar = L 1 mm 20300 

Axelavstånd i boggi = A mm 1700 

Avstånd mellan boggicentra = L2 mm 14500 

Minsta tillåtna radie i kurvspår m 140 

Tillåten koncentrerad belastning m- -t 
a-a 3,0- -30,0 
b-b 6,0- -43,0 

RIV-märkning 



Ui, Uikks, Uikks-w. Djuplastningsvagn. 

Ui, Uikks och Uikks-w-vagnarna är 2-axliga vagnar med 
nedsänkt mittparti. V agnarna är i första hand avsedda för 
transport av grävmaskiner, hjullastare, transformatorer samt 
annat högt gods, eller gods med hög tyngdpunkt. 

Den nedsänkta lastytan är utrustad med fyra korta stolpar på 
vardera långsidan samt med åtta nedsänkbara förstängnings
stöd. Utefter vardera långsidan finns dessutom nio öglor för 
lastförstängning. Dessa har en brottbelastning av 80 kN styck. 

På vardera övre lastytan finns fyra sidastolpar och två uttag, 
s k pallningsfack, avsedda för lastförstängning. På vardera 
vagngaveln finns två stolpar av I-profil samt två fällbara 
hörnstolpar. 

Vagnar littera Uikks är RIV -märkta, och alltså godkända för 
internationell trafik. 
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Littera och typ U i U i Uikks Uikks-w 

Vagnnummer 990 1 000 990 1 001 991 1 000- 991 1 002-
991 1 001 991 1 005 

Nedsänkta lastytans 
längd upptill = L mm 6700 6700 6700 7700 

Nedsänkta lastytans 
längd nedtill = Lo mm 6500 6500 6500 7500 

T otal lastytelängd = L2 mm 11100 11100 11100 12100 

Lastytans bredd = B mm 2720 2720 2720 2800 

Egenvikt kg 13700 14900 16000 17500 

Lastgräns A B C l D 
l go 14,5 18,5 22,5 127,5 

I s 14,5 18,5 22,5 

Lastytans höjd ö. rök = H1 mm 600 600 600 630 

Längd över buffertar = L 1 mm 12340 12340 12340 13340 

Axelavstånd = A mm 9000 9000 9000 10000 

Tillåten koncentrerad belastning 

m- -t m- -t m- -t m- -t 
a-a 1,5- -20,0 a-a 1,5- -20,0 a-a 1,5- -20,0 a-a 1,5- -20,0 
b-b 3,0- -26,0 b-b 3,0- -25,0 b-b 3,0- -24,0 b-b 3,0- -26,5 

RIV-märkning RIV 
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U - Specialvagnar 
djuplastning 

~uvudlittera U Vagnnummer 

t!Jaai 993 o 002 - 993 o 005 
993 o 008 - 993 o 009 

Uaai-x "A" 995 o 002 

Uaai-x "B" 995 o 002 

Uaai-y 995 2 000 

Uaai-z 995 8 000 

Uaais 993 5 001 -993 5 005 

Uaais-u 993 5 000 

Uaikks 992 4 000 - 992 4 006 

Uaikk-v 991 7 000-991 7 009 

t:Ji 990 1 000-990 1 001 

Uikks 991 1 000- 991 1 001 

Uikks-w 991 1 002-991 1 005 

Internationell underlittera 

a = Tv~ 2-axliga boggier 

aa = Sex eller flera axlar- högsta lastgräns 
60 ton eller mer 

i = Nedsänkt lastyta 

Antal 

4 
2 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

7 

3 

2 

2 

4 

kk = Med två axlar- högsta lastgräns 20-25 ton. 
Med fyra axlar- högsta lastgräns 40-50 ton. 

s = Lämplig för S-trafik (sth 100 km/tim) 

Nationell underlittera 

u = Lastar max 1 02 ton 

v = För transport av smalspåriga järnvägsfordon 

w = Axelavstånd 1 O m 

x = 10 axlar 

y = 12 axlar 

z = 18 axlar 
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Märkning 
på godsvagnar 

Innehåll 
Märkningens placering på vagnarna 2 

Internationell godsvagnsmärkning 3 

Lastgränsmärkning 4 

Kapacitets-, hastighets- och övrig märkning 6 

Internationell märkning för lösa vagndelar 9 

Vagnars utbytesbeteckningar 10 

Nummerkoder för järnvägarna 11 

Litteranummer och littera 13 

Bestämmande av självkontrollsiffra 14 

Internationelllitterering av godsvagnar 15 

Nationella underlitteror 35 

För ytterligare information angående märkning på 
godsvagnar hänvisas till SJF 638 § 34 (RIV -avtalet) 
samt till SJF 405.180.0. "Märkning av godsvagnar". 
Denna SJF är en förteckning som innehåller 
kompletta märkningsritningar för samtliga SJ 
godsvagnar. 
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12.2 

Märkningens placering 
o pa vagnarna 

Denna bild visar hur märkningen är placerad på de vanligaste vag
narna. Märkningen finns på vagnens båda sidor, placerad diagonalt. 
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Internationell godsvagnsmärkning 

Litterering 
(bokstavsmärkning) 

SJ har cirka 100 olika vagnstyper. För att man ska 
kunna skilja dem åt måste vagnarna vara typ
betecknade på något sätt. 

Sedan gammalt anges vagnstypen genom en littera 
som helt enkelt betyder bokstavsbeteckning (av 
latinets litera- ord). Förkortas ofta "litt". 

En vagnslittera består i regel av en versal (stor 
bokstav) och en eller flera gemena (små bokstäver), 
varvid versalen anger huvudlittera och gemena 
underlittera. 

Varje bokstav i litteran har en speciell betydelse. Se 
sid 12.17 - 12.34. Betydelsen av bokstäverna i 
underlitteran kan variera beroende på under vilken 
huvudlittera de står. 

Litteranummer 
och vagnsnummer 

Varje järnvägsvagn har också ett nummer som är 
direkt anpassat till ett datasystem. Ett internatio
nellt vagnsnummer består av 12 siffror. Numret 
anger utbytesbeteckning (t ex om vagnen får an
vändas i internationell trafik), registrerande järn
väg, vagntyp och löpande nummer. 

Litteranumret är femte till åttonde siffran i vagns
numret - se nedan. 

Förklaringarna till följande exempel, som gäller en 
svensk Gbs-vagn, gör det lättare att förstå och 
använda vagnsnumren. 

Litteranummer 
~ 

Vagnsnummer: 21-74-150 4 096-3 

Vagnsnummer i svensk trafik 

21 = Utbytes beteckning. Vagnen får användas i 
internationell trafik (RIV= internationella 
godsvagnsavtalet). Gäller för flertalet 
svenska vagnar. 

7 4 = Svenskregistrerad vagn. Endast sifferkoden 
"7 4" är reserverad för svenska vagnar. 

150 4 = Litteranummer, som i siffror ger samma 
upplysningar om vagnstypen som litteran 
(bokstavskombinationen) Gbs. 

096 = Löpande nummer från 000-999. 

-3 = Självkontrollsiffra, som möjliggör kon
troll av attheladet 12-siffriga vagnsnumret 
är rätt inläst i datorn. 

Gbs = Enhetlig internationell littera. 

21 RIV 
74 SJ 
150 4 096-3 
Gbs 

Så här kan godsvagnarnas märkning se ut. 
Ovan märkningen på sluten vagn, litt Gbs. 
Nedan märkning på öppen vagn, litt Os. 

21-74-370 o 361-9 
RIV SJ Os 763 

Omedelbart efter litterabeteckningen på SJ-vagnar 
förekommer ett tresiffrigt tal, exempelvis 7 63. Detta 
är ett typnummer varav de två första siffrorna anger 
vagnens konstruktionsår, i detta fall 76 =år 1976. 
Den tredje siffran är ett löpande nummer. 
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12.4 

Lastgränsmärkning 

A v görande för hur mycket man får lasta på en 
godsvagn är: 

- vagnens lastförmåga ( = högsta lastgräns) 

- vagnens egenvikt (tara) 

- största tillåtna belastning per axel (axellast) 
på banan = s tax* 

- största tillåtna vikt per meter bana= stvm** 

- tågets hastighet, sth = största tillåtna hastig-
het. 

Exempel: En 2-axlig öppen godsvagn har en 
lastförmåga av 28,5 ton och väger 11,5 ton. Vid 
fullt utnyttjad lastförmåga blir axellasten (28,5 
+ 11 ,5):2 = 20 ton (Lastgräns C). 

En första förutsättning för att vagnen ska få 
lastas med 28,5 ton gods är alltså, att banan tål 
20 tons axellast Dessutom måste hänsyn tas 
till tågets hastighet. 

ABCD-märkning 
Alla godsvagnar är enligt en internationell över
enskommelse försedda med en speciell märk
ning, ABCD-märkningen, som anger vagnens 
lastgränser (lastkapacitet) vid olika axellaster 
och hastigheter. 

A B c D 

90 20,5t 23,5t 27,5t 32,5t 

s 20,5t 23,5t 27,5t 

A, B, C och D betecknar en största tillåten 
axellast av 16, 18, 20 respektive 22,5 ton. S 
längst ner till vänster anger att största tillåtna 
hastighet är 100 km/h (SS stårför 120 km/h). 
När ruta med hastighetstal saknas ovanför S får 
svensk vagn på svensk sträcka framföras med 
en största tillåtna hastighet på 90 km/h. 

Siffror i övrigt anger lastgräns (lastkapacitet) i 
ton vid respektive axellast och vid olika hastig
heter. 

Vid bl a SJ pågår provtransporter med vagnar 
för 25 tons axellast Dessa vagnar är märkta 
med "E" på tilläggstav la. Vagnarna går endast 
i bestämda relationer. 

För att kunna framföra lastade, sJ-registrerade 
godsvagnar på vissa sträckor i internationell 
trafik, med sth 120 km/h, har SJ: s RIV-märkta 
vagnar kompletterats med s k tvåstjärne
märkning. Det gäller ca 12.000 vagnar. Märk
ningen är placerad till höger om ABCD
skylten (enligt bild) och visar då den högsta 
lastgräns vagnen får ha vid sth 120 km/h. 
Observera alltså att denna märkning inte 
gäller på SJ. 

Stjärnorna är vita, på röd eller blå botten. 

A B c D 

90 ** s 
Exempel på märkning till höger om 90-raden. 

På linje med 22,5 ton största tillåten axellast får 
alltså vagnen med ovanstående märkning las
tas med 32,5 ton om den går i tåg som framförs 
med en hastighet av högst 90 km/h.Ska vagnen 
sändas med tåg som håller l 00 km/h visar 
märkningen att vagnen får lastas med högst 
27,5 ton. 

Lastgränsmärkningen anger således den största 
tilllåtna last i ton (t) som vagnen får lastas med 
för att få framföras på linjesträckor, som klas
sats A, B, C, D, liksom även Bl, B2, C2, C3, 
C4, D2, D3, D4 beroende på aktuell linje
sträckas bärighet och standard. 

Märkningen är internationell, och gäller alltså 
lika för alla UIC-anslutna järnvägsförvalt
ningar 



Axellast, t Metervikt, t/m 
Linjeklass (stax)* 

A 16,0 
81 18,0 
82 18,0 
C2 20,0 
C3 20,0 
C4 20,0 
02 22,5 
03 22,5 
04 22,5 

Om samma lastgräns gäller för: 

- Bl och B2 

- C2, C3 och C4 

D2, D3 och D4 

anges endast B, C respektive D. 

(stvm)** 

5,0 
5,0 
6,4 
6,4 
7,2 
8,0 
6,4 
7,2 
8,0 

Då boggivagnar förekommer i ett antal olika 
längder bör man i tveksamma fall kontrollera 
metervikten ( stvm) på aktuell transportsträcka, 
före transport. 

Exempel 
En 4-axlig vagn med en egenvikt av 20 ton och 
en längd över buffertarna av 12 meter ska 
lastas. 

För den aktuella transportsträckan gäller en 
största tillåten axellast av 18 ton (linjeklass B) 
och största tillåten vikt per meter av 5,0 ton/m. 

Vagnens ABCD-märkning angerför linjeklass 
B lastgränsen 52 ton. 

Får vagnen belastas till denna lastgräns? 

Svar: 
(20 ton+ 52 ton) :12m = 6,0 ton/m 

Vikt per 
meter 

Vagnens 
bruttovikt 

Vagnens 
längd 

Största vikt per meter överskrids alltså, varför 
vagnens belastning måste begränsas sålunda: 

5,0 ton/m x 12 m -20 ton = 40 ton 

Tillåten vikt V agnens 
per meter längd 

V agnens Lastgräns 
egenvikt 

V agnen får alltså lastas med högst 40 ton. 

Observera att vikten per meter inte behöver 
kontrolleras för 2-axliga vagnar. 

* Stax 
En vagns axellast är summan av vagnens egenvikt 
och lastens vikt, dividerad med antalet axlar på vag
nen. 

**Stvm 
Vikten per meter får du genom att dividera vagnens 
bruttovikt (uttryckt i ton) med vagnens längd över 
buffertarna (uttryckt i meter). En vagns belastning 
måste begränsas med hänsyn till vikt per meter i de 
fall denna ger lägre lastgräns än den största tillåtna 
axellas ten. 

SJF 636.1 
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12.6 

' 
Märkning 

Exempel 

25,0t 

1500 kg l 

Exempel 

SJ *} D 

100 30,0t 90 
km/h 

CE**} 

80,0t 
km/h 

Exempel 

8 
mr l a-a2.o 18.0 l l 

c b a b-b 5.0 22.0 a b c 
c-c 8.0 27.5 

T'~ l l l a-a 2,0 32 33 l l l 
c b a b-b 5,0 35 38 a b c 

c-c 9,0 36 44 

IIIIII 1111 

Märkningens innebörd 

Bokstäverna A, B, C och D betecknar max 16, 
18,20 respektive 22,5 tons axellas t. Insättnings
värdena under A, B, C och D är lastgränser vid 
respektive axellast och får inte överskridas. 
Talet och symbolen längst till vänster anger 
största tillåtna hastighet vid olika axellaster. 

S betyder l 00 km/h. 

SS betyder 120 km/h (med last). 

Rad utan SS, S eller hastighetsangivelse i siff
ror i ABCD-märkningen innebär enligt inter
nationella föreskrifter sth 80 km/h. För svenska 
vagnar gäller att rad utan SS, S eller hastighets
angivelse i siffror medger 90 km/h på svensk 
sträcka. Tillåts ej 90 km/h anges medgiven 
hastighet inom ram. 

00,0 t betyder tom vagn. 

Vid SJ får vagnen vidstax 22,5t (D) lasta max 
30,0t vid sth l 00 km/h. 

* Här anges även andra j ämvägsförvaltningar, 
som accepterat angivna transportdata. 

** CE anger lastgräns för C (20t axellast) på 
egen (SJ) bana. 

Anger speciell lastgräns för vilken det dock 
krävs särskilt tillstånd. 

Lastgränser vid koncentrerad belastning. 

-- = då lasten ligger direkt på vagnsgolvet 
eller vilar på fler än två tvärgående 
underlägg. 

= då lasten vilar på två tvärgående under
lägg med minst 2 m längd. 

Där symbol saknas avses --. 

Genomgångsledning för tryckluftsbroms 
(vagnen har ej broms). 



Exempel 

Märkning 

RIV 

ett eller flera 
svarta streck 
(gult fält) 

Märkningens innebörd 

Längd över buffertar. 

Vagnens golvyta. 

Lastytans längd. 

Vagnens egenvikt (tara). 

Vagnen fyller alla konstruktionsvillkor enligt 
internationella avtal om godsvagnssamtrafik. 

V agnens rymd. 

Framförande över växlingsvall förbjuden. 

Fordon med axelavstånd mellan innersta ax
larna överstigande 14,0 m. Fordon med denna 
märkning får endast på vissa villkor släppas 
över växlingsvalL 

A v stånd mellan ändaxlarna eller mellan boggi
centra. 

Privat vagnägare. 

Genomgångsledning för elström (ingen 
elutrustning i vagnen). 

(Exemplet visar 1.500 V). 

SJF 636.1 
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Märkning 

R 

(röd fårg på ljus botten 
eller gul fårg på mörk 
botten) 

äldre vagnar 

. ,, ,. ' 
l •••• l 
l •••• l 
l ••••• l
,-, ,-, .-, 
' ,, '' , ,_# ,_, ,_, 

m 

~[=@~=~ 

~&Mo~~~ 

Märkningens innebörd 

Varning för spänningsförande ledning. 

Lastytans höjd överrök på obelastad container
vagn. 

Max knäckvinkel på färjeramp, som vagnen 
kan passera. Anges ej vid knäckvinklar:;::: 3 o 30. 

Minsta radie på spårkurva, som vagnen kan 
passera. 

Anm. Beroende på axelavstånd och överhäng 
hos två intillgående vagnar kan det krävas att 
vagnarna kopplas isär eller kopplen slakas då 
vagnarna framförs i kurvor med de minsta 
tillåtna radierna, som är angivna på vagnarnas 
datablad. 

Förbjudet att spika i väggar och golv. 

Vagn, som inte uppfyller alla föreskrifter för 
internationell trafik, men som tillåts att trafi
kera de angivna järnvägarna. 

På privatvagn ska stjärnan finnas om en eller 
flera järnvägar accepterar vagnen med kom
mersiella inskränkningar. Stjärnan har alltså 
ingen teknisk betydelse. 

Märkning ang. bromsvikt 



Internationell märkning för 
lösa vagndelar 

Antal och slag av lösa vagndelar anges på 
vagns långsidor. 

Exempel: 

För 12 lösa stolpar: 

A betyder lös vagndeL 

l är numret för stolpe i förteckningen nedan. 

12 är stolparnas antal. 

Nr Lös vagndel 
l Stolpe 

2 Löstagbar sidoläm på flakvagn 

3 Löstagbar gavelläm på flakvagn 

4 Löstagbar sidaväggslucka 

s Löstagbar stolpe för förstängning av last 

6 Kätting 

7 V ev till biltransportvagn 

8 Presenningsstöd 

9 Svängel (med stolpar) 

lO Mellangolv (för småboskap, fjäderfä o d) 

11 Underlag för mellangolv 

12 Bräda till mellangolv 

13 Insatsdörr med galler (för frukt, 
grönsaker o d) 

14 Förstängningsläm eller -dörr 
(för lös spannmål etc) 

15 Bur för fjäderfä eller småboskap 

16 Sittstång i vagn för fjäderfä 

17 Fodertråg 

18 Ställning för fodertråg 

19 Förstängningsbom eller skiljerem 
i hästvagn 

20 Skiljeläm eller löstagbar skyddsdyna 
i hästvagn 

21 Löstagbar bänk i hästvagn 

22 Grimma i hästvagn 

23 Fällstol i hästvagn 

24 stångkoppel 

25 Golvtrall (av stål, bräder eller ribbor) 

Den fullständiga benämningen på den lösa 
vagndelen kan vara utsatt. 

På SJ-vagnar förekommer endast ett fåtal av 
här angivna beteckningar. 

Nr Lös vagndel 
26 Is behållare 

27 Förstängningsvägg för is behållare 

28 Ställning för isbehållare 

29 Bock eller krokstång för upphängning 
av kött 

30 Löstagbar tvärbalk för djuplastningsvagn 

31 Löstagbar balk för djuplastning 

32 
33 

Förankringsbalk} .11 . 1 t1 specia vagnar 
Löst golvstycke 

34 Syrebehållare 

35 Förstängningsklots 

36 Förstängningsstång 
med eller utan klotsar för flakvagnar, 

37 Förtöjningsrem avsedda för 

38 Liten balk för flyttbar 
transport av bilar 

lastbrygga 

39 Löstagbar lastsadel för svängelvagn 
(för ångpannor o d) 

40 Reservhalvkoppling för värme 

41 Brandsläckare 

42 Förstängningsklots l för flakvagnar 
för motorfordon avsedda för 

43 U ppkörningsramp, transport av bilar 
överfart 

44 Räckdel (rak) 

45 Räckdel (böjd) 

46 Bromsspindel 

47 Metallvagga för plåtrullar 

48 Täckskiva för märkning 

49 Lastram för specialgods 

SJF 636.1 
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........ 
~ 
........ 
o Vagnars utb esbeteckn i ng ar 

Vagnkategori ~ Banegna Privatvagnar 
Uthyrda banegna vagnar 

(behandlas som privatvagnar) 

Spårvidd ~ Fast Fast Kan ändras Fast Kan ändras Fast Kan ändras 

Andra siffran i numret ~ o 1 2 3 4 5 6 
Första siffran i numret T 

Vagnar som Med o EUR IF IF IF IF IF används enkelaxlar -
IF 

gemensamt 
av Med 

1 
Tjänste- EUR IF IF IF IF järnvägarna boggier vagnar IF IF 

RIV 
Vagnar som Med 

2 RIV RIV RIV RIV ej används enkelaxlar - RIV RIV 
gemensamt 

Med av 3 RIV RIV RIV RIV RIV RIV järnvägarna boggier -

Tjänste- Inte r- Endast Inte r- Endast Inte r- Endast 
Med enkelaxlar 4 nationell Sverige- nationell Sverige- nationell Sverige-

vagnar trafik* trafik trafik* trafik trafik* trafik 
EJ l 

RIV 

Tjänste-
Inte r- Endast Inte r- Endast Inte r- Endast 

Med boggier 8 nationell Sverige- nationell Sverige- nationell Sverige-
vagnar trafik* trafik trafik* trafik trafik* trafik 

l 
EUR =Vagnar, som omfattas av den europeiska vagngemenskapen. 

IF = Vagnar, som förvaltas av lnterfrigo. 

* Internationell trafik enligt särskilda överenskommelser= överenskommelse mellan järnvägarna om märkning av vagnarna enligt RIV§ 34. Vagnar med utbytesbeteckningarna 
41-46 och 81-86 kan ha fast eller föränderlig spårvidd. Anm. "Enkelaxlar" innebär att vagnen kan ha fler än två axlar, dock inte boggi. 

(/) 
C., 
en w 
!'l 
t-A 
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Nummerkoder för järnvägarna 

Järnväg Signatur Kod nr 

Finska statsjärnvägarna VR 10 
Ryska statsbanorna RZD 20 
Vitryska statsbanorna BC 21 
Ukrainska statsbanorna u z 22 
Maldaviska statsbanorna CFM 23 

Litauiska statsbanorna LG 24 
Lettiska statsbanorna LDZ 25 
Estniska statsbanorna EVR 26 
Kasakiska statsbanorna KZH 27 
Georgiska statsbanorna GR 28 

Mellanasiatiska järnvägarna SAZ 29 
Nordkoreas järnvägar KRZ 30 
Mongoliets järnvägar MTZ 31 
Vietnamesiska statsbanorna DSVN 32 
Kinas järnvägar KZD 33 

Albaniens järnvägar HSH 41 
J apanska statsbanorna JNR 42 
Polska statsbanorna PKP 51 
Bulgariska statsbanorna BDZ 52 
Rumänska statsbanorna CFR 53 

Tjeckiska statsbanorna CD 54 
Ungerska statsjärnvägarna MAV 55 
Slovakiska statsbanorna ZSR 56 
Azerbajdzjanska statsbanorna AZ 57 
Armeniska statsbanorna ARM 58 

Kirgisistanska statsbanorna KRG 59 
Irländska nationella transportföretaget ( + NIR) CIE 60 
Sydkoreas statsbanor KNR 61 
Makedoniska statsbanorna MZ 65 
Tadzjikistanska statsbanorna TZD 66 
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Järnväg Signatur Kod nr 

Turkmenistanska statsbanorna TRK 67 
Brittiska järn vägarna BR 70 
Spanska järnvägarna RENFE 71 
Jugoslaviska järnvägarna JZ 72 
Grekiska järnvägarna CH 73 

statens järnvägar SJ 74 
Turkiska statsbanorna TCDD 75 
Norges statsbanor NSB 76 
Kroatiska järnvägarna HZ 78 
Slovenska järnvägarna s z 79 

Tyska järnvägen DB 80 
Österrikiska statsbanorna ÖBB 81 
Luxemburgska järnvägarna CFL 82 
Italienska statsbanorna FS 83 
N ederländska järnvägarna NS 84 

Schweiziska förbundsbanorna SBB 85 
Danska statsbanorna DSB 86 
Franskajärnvägarna SNCF 87 
Belgiska järnvägarna SNCB 88 
Bosniens och Herzegovinas statsbanor ZBH 89 

Egyptiska statsbanorna ER 90 
Tunisiska statsjärnvägarna SNCFT 91 
Algeriska statsjärnvägarna SNTF 92 
Nationella förvaltningen för Marockos järnvägar ONCFM 93 
Portugisiska statsjärnvägarna CP 94 

Israeliska statsbanorna IR 95 
Iranskajärnvägarna RAI 96 
Syriska järnvägarna CFS 97 
Libanesiska statsbanorna CEL 98 
Irakiska järnvägarna IRR 99 
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Litteranummer och littera 
I följande uppställning kan man med hjälp av litteranumret 
utläsa vagnens littera. 

Litteranumret = siffrorna 5 - 8 i det tolvsiffriga vagnsnumret. 

91 l u 339 o Kips 410 o L s 476 3 Shs 

150 o Gbs 361 7 Om 410 2 Lis 476 4 Shmms 

150 l Gbs 370 o Os 411 o Lbms 500 o E 

150 2 Gbs 370 o Os-x 411 o Lbs 510 o El 

150 2 Gbs-t 370 l Os 411 8 Ljlps 513 3 E los 

150 3 Gbs 370 l Os-v 412 8 L ps 540 o E a os 

150 3 Gbs-t 370 l Os-x 412 9 L n ps 557 6 Ekklos 

150 3 Gbs-u 370 2 Os 413 l L n ps 557 6 Ekklos-t 

150 4 Gbs 370 2 Os-x 417 l L hm s 566 6 Tals 

150 4 Gbs-t 370 3 Os 438 l Laaeilprss 593 6 E alm os 

150 4 Gbs-u 370 3 Os-v 440 4 Lgjs 633 5 Fkkpp 

225 o Hbis 370 3 Os-x 440 4 Lgjs-w 662 5 Faoos 

225 l Hbis 370 6 Os 440 5 Lgjs-w 662 5 Faoos-t 

225 2 Hbis 370 6 Os.x 442 2 Ldgs 662 5 Faoos-x 

225 3 Hbis 370 7 Os 442 5 Lgs-y 724 o Zekk 

226 2 Hbins 370 7 Os-x 442 6 Lgs 735 o Z s 

226 5 Hbins-v 370 8 Os 442 6 Lgs-w 825 6 Ibblps-t 

226 9 Hbbis 371 l Oms 442 6 Lgs-x 825 6 Ibblps-tv 

228 2 Hbbikks-t 371 l Oms-x 442 6 Lgs-y 825 6 lbblps-v 

230 8 Hinos-u 371 2 Oms 443 o Lgjns 840 5 le ps 

237 2 Hbikks-u 371 2 Oms-x 443 o Lgjns-w 900 o u 
237 3 Hbikks-t 371 3 Oms 443 l Lgjns-w 900 5 U c 

237 3 Hbikks-tv 371 3 Oms-x 443 5 Lgns 902 9 Udg 

237 4 Hbikks-tv 371 4 Oms 443 6 Lghns 931 o Uads 

237 8 Hbikks-v 371 4 Oms-x 446 7 Laagjs 990 l U i 

245 7 Hbbillns 371 5 Oms 451 3 Sdggns 991 l Uikks 

246 9 Hbbins 371 5 Oms-x 454 o Sgs 991 l Uikks-w 

247 8 Hbins-u 371 6 Oms 454 o Sgs-t 991 7 Uaikk-v 

277 o Ha b bins 371 6 Oms-x 458 l Sgjnqss-w 992 4 Uaikks 

287 l Habbinqss 371 7 Oms 461 2 Sc 993 o Uaai 

333 o Kb s 371 7 Oms-x 461 4 Smmns 993 5 Uaais 

335 2 Kb ps 390 o R s 466 8 Shimmns 993 5 Uaais-u 

335 3 Kb ps 390 l Rnss-z 470 6 Smms 995 o Uaai-ux 

335 4 Kb ps 390 l R s 472 l Smmnps 995 o Uaai-x 

336 4 Kis 393 6 Res 461 4 Smmns 995 2 Uaai-y 

338 o Kils 397 l Rmmns 473 o Slnps · 995 8 Uaai-z 

338 2 K bis 402 9 Lp 473 4 Slmmnps 998 3 U as 
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stä 
för 

nde av självkontrollsiffra 
ummer på godsvagnar 

Självkontrollsiffran kan bestämmas på följande sätt: 

Utgå från vagnens totala nummer, t ex en Kbps-vagn 

21-74-335 3 998. 

Vagnnumret multipliceras från höger räknat med 
2- l 2- l osv. 

Man räknar ut summan av produkterna, varvid ett 
2-siffrigt tal ska betraktas som två ensiffriga tal. Man 
använder sista siffran i denna summa och skillnaden 
mellan lO och denna siffra är den sökta självkontroll
siffran. 

Om sista siffran i summan är O är självkontroll-
siffran också O. 

Exempel: 

2 l - 7 4 - 3 3 5 3 9 9 

x 2 l 2 l 2 l 2 l 2 l 

= 4 l 14 4 6 3 lO 3 18 9 

Multiplicera de under varandra stående siffrorna. 

Addera produkterna: 

8 

2 

16 

4 +l+ l+ 4 + 4 +6 +3 +l +0 +3 +l+ 8 + 9 +l +6 =52 

Siffran 2 ska användas, dvs 10-2 = 8, som är 
självkontrollsiffran. 



Internationell litterering av 
godsvagnar 

Litteror (bokstavsbeteckningar) för gods
vagnar. 
Definition (begreppsbestämning) av huvud
litterar och underlitteror, enligt normblad 
UIC 438-2, bilaga 2. 

Viktiga anmärkningar 
I de följande uppställningarna över de olika 
vagntyperna 

- hänför sig uppgifterna i meter (m) till vag
narnas lastytelängd (lu) 

- motsvarar uppgifterna i ton (t) den högsta 
lastgräns (tu), som är angiven för den aktu
ella vagnen och som är fastlagd enligt norm
blad UIC 700. 

Underlitteror, som är 
internationellt gällande för 

alla huvudlitterar 
q = Genomgångsledning för l 

elström för alla 
strömarter 

qq = Genomgångsledning och 
apparat för elström 

s = godkänd (lämplig) för s-trafik* (l 00 km/h) 

ss = godkänd (lämplig) för SS-trafik* (120 
km/h). 

Nationella underlitterar 
t, u, v' w' x, y' z 

Betydelsen av nationella underlitteror, beroende på 
huvudlittera, framgår av sid 12.35. 

* Enligt UIC norm. 432. 
Anm. Detta avsnitt, omfattande sidorna 12.15-34 överens
stämmer med sidorna 15-32 i "Anlage 2" till UIC norm. 
438-2 utgåva V (den tyska utgåvan). 

SJF 636.1 

12.15 



SJF 636.1 

12.16 

Huvudlitterornas innebörd 

Lådvagnar - vanlig typ ___ E Kombinerade flat- och 
Tippbar över gaveln eller åt sidan, med plant 
golv. 2-axlig: lastytans längd 7,70 m eller mer, 
lastgräns C 25 t eller mer- med boggier: lasty
telängd 12m eller mer, lastgräns C 50 t eller 
mer. 

lådvagnar ________ Q 

Vanlig typ med 2 axlar, med fällbara lämmar 
och med stolpar, lastytelängd 12m eller mer, 
lastgräns C 25 t eller mer. 

Lådvagnar - specialtyp ___ F Flatvagnar med boggier ___ R 
2- eller 3-axliga: lastgräns C 25 t eller mer -
med boggier: lastgräns C 50 t eller mer. 

Slutna vagnar - vanlig typ G 
Minst 8 ventilationsluckor. 2-axlig: lastyte
längd 9-12 m, lastgräns C 25 t eller mer- med 
boggier: lastytelängd 15-18 m, lastgräns C 50 t 
eller mer. 

Slutna vagnar - specialtyp H 
2-axlig: lastytelängd 9-12 m, lastgräns C 25 t 
eller mer- med boggier: lastytelängd 15-18 m, 
lastgräns C 50 t eller mer. 

Kylvagnar _______ _ 

Med termisk isolering klass IN, med luftcirku
lation med vindmotor, med golvtrallar och 
isbehållare (3,5 m3 rymd eller mer), 2-axlig: 
lastyta 19-22 m2, lastgräns C 15 t eller mer
med boggier: lastyta större än 39m2

, lastgräns 
C 30 t eller mer. 

Flatvagnar, med axlar 

Vanlig typ med stolpar och fällbara lämmar, 
lastytelängd 18-22 m, lastgräns C 50 t eller 
mer. 

Flatvagnar med boggier ___ S 
Specialtyp - 4-axlig: lastytelängd 18 m eller 
mer, lastgräns C 50 t eller mer- med 6 eller fler 
axlar: lastytelängd 22 m eller mer, lastgräns 
C 60 t eller mer. 

Vagnar med öppningsbart tak _T 
2-axlig: lastytelängd 9-12 m, lastgräns C 25 t 
eller mer- med boggier: lastytelängd 15-18 m, 
lastgräns C 50 t eller mer. 

Specialvagnar ______ U 
Som inte innefattas i huvudlitterarna F, H, L, S 
eller Z med 2 eller 3 axlar: lastgräns C 25 t eller 
mer- med boggier: lastgräns C 50 t eller mer. 

--vanlig typ _______ K Cisternvagnar ______ Z 
Med 2 axlar, med fällbara lämmar och korta 
stolpar, lastytelängd 12m eller mer, lastgräns 
C 25 t eller mer. 

Flatvagnar, med axlar 
- specialtyp _______ L 
Med 2 axlar: lastytelängd 12m eller mer, lastgräns 
C 25 t eller mer. 3-axlig: lastytelängd 22 m eller 
mer, lastgräns C 25 t eller mer. 4-axlig: lastyte
längd 22 m eller mer, lastgräns C 50 t eller mer. 

Med behållare av metall för transport av fly
tande eller gasformiga ämnen med 2 eller 3 
axlar: lastgräns C 25 t eller mer- med boggier: 
lastgräns C 50 t eller mer. 



Huvudlittera E - Öppna vagnar (lådvagnar) 

Vagnens grundutförande 

standardutförande, sido- och gaveltippbar, med plant golv 

Underlittera 

a 

a a 

c 

k 

k k 

l 

m 

n 

o 

med 2 axlar lu :2: 7,70 m; 25t ~tu~ 30t 

med 4 axlar 

med 6 axlar eller fler 

med 4 axlar 

med 6 axlar eller fler 

lu :2: 12m; 50t ~tu~ 60t 

lu :2: 12m; 60t ~tu~ 75t 

med tömningsluckor i vagnsgolvet 1) 

med 2 axlar tu < 20t 
med 4 axlar tu< 40t 
med 6 axlar eller fler tu< 50t 

med 2 axlar 20t ~tu< 25t 
med 4 axlar 40t ~tu< 50t 
med 6 axlar eller fler 50t ~tu< 60t 

ej tippbar över sida 

med 2 axlar lu<7,70m 
med 4 axlar eller fler lu <12m 

med 2 axlar tu> 30t 
med 4 axlar tu> 60t 
med 6 axlar eller fler tu> 75t 

ej tippbar över gavel 

1) Detta gäller bara för öppna vagnar med plant gol v, som är försedda med en anordning, genom 
vilken vagnarna kan insättas antingen som godsvagnar i grundutförande med plant golv eller 
för tyngdkrafts-tömning av vissa godsslag genom manövrering av tömningsluckorna i 
golvet. 

Teckenförklaringar: lu = lastytelängd i meter (m) 

tu = högsta lastgräns i ton (t) 

> = större än 

< = mindre än 

~ = större eller lika med 

::; = mindre eller lika med 
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Huvudlittera F - Öppna vagnar 

Vagnens grundutförande 

Specialutförande 

Underlittera 

a 

a a 

b 

c 

cc 

f 

k 

k k 

l 

n 

n 

o 

00 

p 

p p 

med 2 axlar 

med 3 axlar 

med 4 axlar 

med 6 axlar eller fler 

med 4 axlar 

med 6 axlar eller fler 

25t ::;; tu ::;; 30t 
25 t ::;; tu ::;; 40t 

50t::;; tu ~ 60t 

60t::;; tu ~ 75t 

vagnar med stor rymd och enkelaxlar (rymd> 45m3) 

med tyngdkraftslossning, reglerbar, varifri sida, högt placerad öppning l) 

med tyngdkraftslossning, reglerbar, valfri sida, lågt placerad öppning l) 

lämplig för trafik med Storbritannien 

med 2 eller 3 axlar tu< 20t 
med 4 axlar tu< 40t 
med 6 axlar eller fler tu< 50t 

med 2 eller 3 axlar 20t::;; tu < 25t 
med 4 axlar 40t::;; tu < 50t 
med 6 axlar eller fler 50t::;; tu < 60t 

med tyngdkraftslossning, störtlossning samtidigt på båda sidor, 
högt placerad öppningl) 

med tyngdkraftslossning, störtlossning samtidigt på båda sidor, 
lågt placerad öppning l) 

med 2 axlar 
med 3 axlar 
med 4 axlar 
med 6 axlar eller fler 

tu> 30t 
tu> 40t 
tu> 60t 
tu> 75t 

med tyngdkraftslossning, störtlossning i vagnmitt, högt placerad öppningl) 

med tyngdkraftslossning, störtlossning i vagnmitt, lågt placerad öppning l) 

med tyngdkraftslossning, reglerbar, i vagnmitt, högt placerad öppningl) 

med tyngdkraftslossning, reglerbar, i vagnmitt, lågt placerad öppning l) 

Teckenförklaringar: l u = lastytelängd i meter (m) > = större än ~ = större eller lika med 
tu = högsta lastgräns i ton (t) < = mindre än ::; = mindre eller lika med 

forts. 



l) Vagnarna, med tyngdkraftslossning av huvudlittera F, är öppna vagnar (utan tak), som inte har plant golv och inte 
är tippbara över sida eller gavel. Dessa vagnars tömningssätt är bestämt genom en kombination av följande data. 

Utförande på tömningsöppningarna: 

- I vagnmitt: öppningar ovanför spårmitt 

- Tvåsidiga: öppningar på båda sidor av spåret utanför rälerna. 
För dessa vagnar är tömningssättet 

Båda sidor samtidigt, om det för fullständig tömning av vagnen erfordras manövrering av öppningarna på 
båda sidor. 
Ena sidan var för sig, om fullständig tömning av vagnen genom manövrering av öppningarna på ena sidan 
är möjlig. 

-Högt placerad: Den undre kanten av tömningsöppningen (utan hänsyn till de rörliga anordningar, som kan 
förlänga denna tömningsöppning) ligger minst 0,700 m över rälens övre kant och möjliggör användning av 
bandtransportör för mottagning av godset. 

- Lågt placerad: Läget av undre kanten av tömningsöppningen möjliggör inte användning av bandtransportör 
för mottagning av godset. 

Tömningsprestation: 

- Störtlossning: Öppningarna kan stängas först efter fullständig tömning. 

- Reglerbar tömning: Tömningen kan när som helst regleras eller avbrytas. 
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Huvudlittera G - Slutna vagnar 

Vagnens grundutförande 

standardutförande med minst 8 ventilationsöppningar 

Underlittera 

a 

a a 

b 

g 

h 

k 

k k 

m 

n 

o 

med 2 axlar 

med 4 axlar 

med 6 axlar eller fler 

med 4 axlar 

med 6 axlar eller fler 

stor lastvolym: 
-med 2 axlar 
- med 4 axlar eller fler 

för spannmål 

för färska grönsaker 1) 

med 2 axlar 
med 4 axlar 
med 6 axlar eller fler 

med 2 axlar 
med 4 axlar 
med 6 axlar eller fler 

9 m :::; lu < 12 m; 25t:::; tu :::; 30t 

15 m :::; lu < 18 m; 50t :::; tu :::; 60t 

15m:::; lu < 18m; 60t:::; tu:::; 75t 

lu 2:: 12m och rymd~ 70m3 

lu ~18m 

tu< 20t 
tu< 40t 
tu< 50t 

20t:::; tu< 25t 
40t:::; tu< 50t 
50t:::; tu< 60t 

med mindre än 8 ventilationsöppningar 

med 2 axlar lu<9m 
med 4 axlar eller fler lu <15m 

med 2 axlar tu> 30t 
med 4 axlar tu> 60t 
med 6 axlar eller fler tu> 75t 

med 2 axlar lu < 12 m och rymd ~ 70 m3 

l ) Begreppet "för färska grönsaker" gäller bara för de godsvagnar som har extra 
ventilationsöppningar i golvhöjd. 

Teckenförklaringar: lu = lastytelängd i meter (m) > = större än ~ = större eller lika med 
tu = högsta lastgräns i ton (t) < = mindre än s = mindre eller lika med 



Huvudlittera H - Slutna vagnar 

Vagnens grundutförande 

Specialutförande 

Underlittera 

a 

a a 
b 

b b 

c 
cc 
d 

e 
e e 
f 

g 

h 

i 

k 

kk 

l 
Il 

m 

n 

o 

med 2 axlar 

med 4 axlar 

med 6 axlar eller fler 

med 4 axlar 

med 6 axlar eller fler 

med 2 axlar 
med 4 axlar eller fler 

med 2 axlar 
med 4 axlar eller fler 

med gaveldörrar 

9 m ~ lu < 12 m; 25t ~ tu ~ 28t 

15 m ~ lu < 18 m; 50t ~ tu ~ 60t 

15m~ lu <18m; 60t ~tu~ 75t 

12m~lu< 14mochrymd~70m31 ) 
18m~ lu <22m 

lu ~14m 
lu ~22m 

med gaveldörrar och inredning för biltransport 

med bottenluckor 

med 2 lastplan 

med 3 lastplan eller fler 

lämplig för trafik med Storbritannien l) 

för spannmål 

för färska grönsaker2) 

med öppningsbara sidaväggar 

med 2 axlar tu < 20t 
med 4 axlar 
med 6 axlar eller fler 

med 2 axlar 
med 4 axlar 
med 6 axlar eller fler 

tu< 40t 
tu< 50t 

20t ~tu< 25t 
40t ~tu< 50t 
50t ~tu< 60t 

med förskjutbara lastavskiljande väggar 3) 

med förreglingsbara, förskjutbara lastavskiljande väggar 3) 

med 2 axlar lu < 9 m 
med 4 axlar eller fler lu < 15 m 

med 2 axlar tu> 28t 
med 4 axlar 
med 6 axlar eller fler 

med 2 axlar 

tu> 60t 
tu> 75t 

lu < 12 m och rymd~ 70m3 

Teckenförklaringar: lu = lastytelängd i meter (m) 

tu = högsta lastgräns i ton (t) 

> = större än 

< = mindre än 

~ = större eller lika med 

:s; = mindre eller lika med 
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l) 2-axliga vagnar, som har underlittera "f' kan ha mindre rymd än 70m3. 

2) Begreppet "för färska grönsaker" gäller bara för vagnar, som har extra ventilationsöppningar i golvhöjd. 
3) I P-vagnar kan de förskjutbara lastavskiljande väggarna tillfälligt demonteras. 



Huvudlittera l -Vagnar med isolering mot kyla eller värme 

Vagnens grundutförande 

Kylvagnar med termisk isolering klass IN, med luftcirkulation med luftcirkulatorer, med 
golvtrallar och isbehållare (med 3,5 m3 rymd eller mer) 

Underlittera 

a 

b 

b b 

c 

d 

e 

f 

g 

g g 

h 

ii 

k 

l 

m 

n 

o 

p 

med 2 axlar 19m2 ~ lastyta <22m2; 15t ~tu~ 25t 

med 4 axlar lastyta ~ 39 m2; 30t ~ tu ~ 40t 

med 4 axlar 

stor lastyta - med 2 axlar 22 m2 ~ lastyta ~ 27 m2 

mycket stor lastyta - med 2 axlar lastyta > 27 m2 

med köttkrokar 

för fisk 

med elektrisk ventilation 

lämplig för trafik med Storbritannien 

maskinkyld vagn 1), 2) 

vagn, kylning med kondenserad gas1) 

med termisk isolering klass IR 

vagn, med kylmaskiner i teknisk följevagn 1), 2), 4) 

teknisk följevagn 1), 4) 

med 2 axlar 
med 4 axlar 

vagn utan is behållare 1), 3) 

med 2 axlar 
med 4 axlar 

med 2 axlar 
med 4 axlar 

tu< 15t 
tu< 30t 

lastyta < 19 m2 

lastyta <39m2 

tu> 25t 
tu> 40t 

med isbehållare, vars rymd är mindre än 3,5 m3 3) 

utan golvtrallar 

l ) Underlitteran "l" används inte för vagnar, som har underlitterarna "g", "gg", "i" eller "ii". 
2) Vagnar som samtidigt har underlitterarna "g" och "i" kan framföras som enstaka kylvagn 

i tåg eller i ett "kyltåg" . 
3) UnderEtteran "o" används inte för vagnar, som har underlitteran "1". 
4) Begreppet "teknisk följevagn" hänför sig samtidigt till maskinvagn, verkstadsvagn (båda 

med eller utan sovvagn) liksom även till vagn med sovutrymme. 

Anm. En kylvagns lastyta bestäms alltid med hänsyn till förekomst av isbehållare. 

Teckenförklaringar: lu = lastytelängd i meter (m) > = större än ~ = större eller lika med 
tu högsta lastgräns i ton (t) < mindre än :s; mindre eller lika med 
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Huvudlittera K - 2-axliga flakvagnar 

Vagnens grundutförande 

standardutförande med fällbarasidolämmar och korta stolpar 

lu?:: 12m; 25t ~tu~ 30t 

Underlittera 

b 

g 

j 

k 

k k 

l 

m 

mm 

n 

o 

p 

p p 

med långa stolpar 

anordnad för transport av containrar l) , 2) 

med förskjutbart kapell och fasta gavelväggar 

med stötdämparanordning (stötskydd) 

tu< 20t 

20t ~tu< 25t 

utan stolpar 

9 m~ lu <12m 

lu < 9 m 

tu> 30t 

med fasta sidor (väggar) 

utan sidolämmar 

med borttagbara sidolämmar 

l ) Med undantag för hjulförsedda godsbehållare enligt norm UIC 590. 
2) Användandet av underlitteran "g" i förbindning med huvudlitteran "K" är bara möjligt för 

vagnar i standardutförande, som endast har en extra utrustning för transport av containrar. 
Vagnar, som uteslutande är anordnade för transport av containrar, måste ha huvudlitteran 
"L". 

3) Underlitteran "p" används inte för vagnar, som har underlitteran "i". 

Teckenförklaringar: lu = lastytelängd i meter (m) > = större än 
< = mindre än 

~ = större eller lika med 

s mindre eller lika med tu högsta lastgräns i ton (t) 



Huvudlittera L - Flakvagnar med enkelaxlar 

Vagnens grundutförande 
Specialutförande 

Underlittera 
a 

a a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

h h 

j 

k 

k k 

m 

mm 

n 

p 

r 

med 2 axlar lu ~ 12m; 25t ~tu~ 30t 
med 3 axlar lu ~ 22 m; 25t ~ tu ~ 40t 
med 4 axlar eller fler lu ~ 22 m; 50t ~ tu ~ 60t 

med 3 axlar 

med 4 axlar eller fler 

för pa-behållare (s k storbehållare) l) , 2) 

med svängel 2) 

med ett lastplan, för transport av bilar2) 

med flera lastplan, för transport av bilar2) 

lämplig för trafik med Storbritannien 

anordnad för transport av containrar2), 3) 

för transport av liggande plåtrullar2), 4) 

för transport av stående plåtrullar2), 4) 

med förskjutbart kapell/huv och fasta gavelväggar2) 

med stötdämparanordning (stötskydd) 

med 2 eller 3 axlar tu < 20t 
med 4 axlar eller fler tu< 40t 

med 2 eller 3 axlar 20t ~tu< 25t 
med 4 axlar eller fler 40t ~tu< 50t 

utan stolpar 2) 

med 2 axlar 9 m~ lu <12m 
med 3 axlar eller fler 18m~ lu <22m 

med 2 axlar lu < 9 m 
med 3 axlar eller fler lu <18m 

med 2 axlar tu> 30t 
med 3 axlar tu> 40t 
med 4 axlar tu> 60t 

utan sidolämmar2) 

lastytelängd med två vagnelement 2 27 m 

l) För hjulförsedda godsbehållare enligt norm UIC 590. 
2) För godsvagnar, som har underEtterorna "b", "c", "d", "e", "g", "h", "hh" eller "i", kan 

underlitterarna "l" och "p" frivilligt användas. Därvid måste vagnens litteranummer motsvara 
vagnens litterabeteckning. 

3) Vagnar, som uteslutande används för transport av containrar. 
4) Vagnar, som uteslutande används för transport av plåtrullar. 

Teckenförklaringar: lu lastytelängd i meter (m) > = större än 2 = större eller lika med 

tu = högsta lastgräns i ton (t) < = mindre än ~ = mindre eller lika med 
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Huvudlittera O - Kombinerad öppen vagn/flakvagn 

Vagnens grundutförande 

standardutförande, med 2 eller 3 axlar med stolpar och fällbara lämmar 

Underlittera 

a 

f 

k 

k k 

med 2 axlar 

med 3 axlar 

med 3 axlar 

lu ~ 12 m; 25t ::::; tu ::::; 30t 

lu ~ 12 m; 25t ::::; tu ::::; 40t 

lämplig för trafik med Storbritannien 

tu< 20t 

20t::::; tu< 25t 

utan stolpar 

m 9 m::::: lu <12m 

mm lu<9m 

n med 2 axlar 
med 3 axlar 

tu> 30t 
tu> 40t 

Teckenförklaringar: lu = lastytelängd i meter (m) > = större än ~ = större eller lika med 

tu = högsta lastgräns i ton (t) < = mindre än ~ = mindre eller lika med 



Huvudlittera R - Flakvagnar med boggier 

Vagnens grundutförande 

standardutförande, med stolpar och fällbara gavellämmar 

18m~ lu <22m; 50t ~tu~ 60t 

Underlittera 

b 

e 

g 

h 

bh 

j 

k 

k k 

l 

m 

mm 

n 

o 

00 

p 

p p 

lu ~22m 

med fällbara sidalämmar 

anordnad för transport av containrar 1 ), 2) 

för transport av liggande plåtrullar 3) 

för transport av stående plåtrullar 3) 

med förskjutbart kapell/huv och fasta gavelväggar 4) 

med stötdämparanordning (stötskydd) 

tu< 40t 

40t ~tu< 50t 

utan stolpar 

15m~ lu <18m 

lu <15m 

tu> 60t 

med fasta gavelväggar med höjden< 2m 

med fasta gavelväggar med höjden~ 2 m4) 

utan gavlar 4) 

med borttagbara sidalämmar 

l) Med undantag för hjulförsedda godsbehållare enligt norm UIC 590. 
2) Användandet av underlitteran "g" i förbindning med huvudlitteran "R" är bara möjligt för 

vagnar i standardutförande, som endast har en extra anordning för transport av containrar. 
Vagnar som uteslutande är anordnade för transport av containrar måste ha huvudlitteran "S". 

3) Användandet av underlitterarna "h" och "hh" i förbindning med huvudlitteran "R" är bara 
möjligt för vagnar i standardutförande, som endast har en extra utrustning för transport av 
plåtrullar. Vagnar, som uteslutande är anordnade för transport av plåtrullar, måste ha 
huvudlitteran "S". 

4) Underlitterarna "oo" och/eller "p" används inte på vagnar, som har underlitteran "i". 

Teckenförklaringar: lu = lastytelängd i meter (m) > = större än ~ stöne eller lika med 

mindre eller lika med tu högsta lastgräns i ton (t) < = mindre än :::; 
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Huvudlittera S - Flakvagnar med boggier 

Vagnens grundutförande 

Specialutförande 

Underlittera 

a 

a a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

g g 

h 

bh 

i 

j 

k 

k k 

m 

mm 

n 

o 

p 

med 4 axlar lu ~ 18 m; 50t :::; tu :::; 60t 

med 6 axlar eller fler lu ~ 22 m; 60t:::; tu :::; 75t 

med 6 axlar (två 3-axliga boggier) 

med 8 axlar eller fler 

för pa-behållare (s k storbehållare) l), 2) 

med svängel 2) 

anordnad för transport av landsvägsfordon, utan övre lastplan 2), 4) 

med lastplan, för transport av personbilar 2) 

lämplig för trafik med Storbritannien 

anordnad för transport av containrar med en totallängd av :::; 60 fot (18 m) 2), 3), 4) 

anordnad för transport av containrar med en totallängd av > 60 fot (18 m) 2), 3), 4) 

för transport av liggande plåtrullar 2), 5) 

för transport av stående plåtrullar 2), S) 

med förskjutbart kapell och fasta gavelväggar 2) 

med stötdämparanordning (stötskydd) 

med 4 axlar tu < 40t 
med 6 axlar eller fler tu < 50t 

med 4 axlar 40t:::; tu< 50t 
med 6 axlar eller fler 50t:::; tu< 60t 

utan stolpar 2) 

med 4 axlar 15m:s;lu< 18m 
med 6 axlar eller fler 18m:::; lu <22m 

med 4 axlar lu <15m 
med 6 axlar eller fler lu <18m 

med 4 axlar tu> 60t 
med 6 axlar eller fler tu> 75t 

ledad vagn med tre 2-axliga boggier 

utan sid o lämmar 2) 

Teckenförklaringar: lu = lastyrelängd i meter (m) > = större än ::?: = större eller lika med 

tu = högsta lastgräns i ton (t) < = mindre än ::;; = mindre eller lika med 

forts. 



l) För hjulförsedda godsbehållare enligt norm UIC 590. 
2) För godsvagnar, somhar underlitterarna "b", "c", "d", "e", "g", "gg", "h", "hh" eller"i", kan underEtterorna "l" och "p" 

frivilligt användas. Därvid måste vagnens litteranummer motsvara vagnens litterabeteckning. 
3) Vagnar, som uteslutande används för transport av containrar eller som är avsedda för transport av växelflak enligt 

bestämmelserna i norm UIC 592-4. 
4) Vagnar, som kan transportera såväl containrar och växelflak som fordon, erhåller samtidigt underEtteran "g" respektive 

"gg" och underlitteran "d". 

S) Vagnar, som uteslutande är avsedda för transport av plåtrullar. 
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Huvudlittera T - Vagnar med öppningsbart tak 

Vagnens grundutförande 
med 2 axlar 

med 4 axlar 

med 6 axlar eller fler 

Underlittera 

a med 4 axlar 

aa med 6 axlar eller fler 

9 m:::; lu < 12 m; 25t:::; tu:::; 30t 

15m:::; lu <18m; 50t:::; tu:::; 60t 
15 m :::; l u < 18 m; 60t :::; tu :::; 7 5 t 

b stor lastvolym med 2 axlar l u ~ 12 m l ), 2) 

med 4 axlar eller fler l u ~ 18 m l), 2) 

c med gaveldörrar 

d med tyngdkraftslossning, reglerbar, valfritt tvåsidig, högt placerad tömningsöppning1), 2), 3) 

d d med tyngdkraftslossning, reglerbar, valfritt tvåsidig, lågt placerad tömningsöppning l), 2), 3) 

e med dörröppningshöjd över 1,90 m1) 

f lämplig för trafik med Storbritannien 

g för spannmål 

h för transport av liggande plåtrullar 

hh för transport av stående plåtrullar 
i med öppningsbara sidoväggarl) 

j med stötdämparanordning (stötskydd) 

k med 2 axlar tu < 20t 
med 4 axlar 
med 6 axlar eller fler 

k k med 2 axlar 
med 4 axlar 
med 6 axlar eller fler 

tu< 40t 
tu< 50t 

20t:::; tu < 25t 
40t:::; tu< 50t 
50t:::; tu < 60t 

l med tyngdkraftslossning, störtlossning, samtidigt tvåsidig, högt placerad tömnings
öppning1), 2), 3) 

Il med tyngdkraftslossning, störtlossning, samtidigt tvåsidig, lågt placerad tömnings
öppning l), 2), 3) 

m 

n 

med 2 axlar 
med 4 axlar eller fler 

med 2 axlar 
med 4 axlar 

lu < 9 m 
lu <15m2) 

tu> 30t 
tu> 60t 

med 6 axlar eller fler tu > 7 5t 
o med tyngdkraftslossning, störtlossning i vagnmitt, högt placerad tömningsöppning1), 2), 3) 

oo med tyngdkraftslossning, störtlossning i vagnmitt, lågt placerad tömningsöppning1), 2), 3) 

p med tyngdkraftslossning, reglerbar, i vagnmitt, högt placerad tömningsöppning l), 2), 3) 

pp med tyngdkraftslossning, reglerbar, i vagnmitt, lågt placerad tömningsöppning l), 2), 3) 

Teckenförklaringar: lu = lastytelängd i meter (m) > = större än ~ = större eller lika med 
tu = högsta lastgräns i ton (t) < = mindre än :=:;; = mindre eller lika med 

forts. 



l) Underlitteran "e" är frivillig för de vagnar, som har underlitteran "b" och används inte på vagnar, som har 
underlitterarna "d", "dd", "i", "1", "ll", "o", "oo", "p" eller "pp". 

2) Underlitteran "b" och "m" används inte på vagnar, som har underlitterarna "d", "dd", "1", "ll", "o", "oo", "p" eller 
"pp". 

3) Vagnar med tyngdkraftslossning med huvudlittera "T" har ett öppningsbart tak med en taköppningslängd lika med 
vagnkorgens längd. Dessa vagnar har inget plant golv och är inte tippbara varken över sida eller gavel. Dessa 
vagnars tömningssätt är bestämt genom en kombination av följande data: 

Utförande på tömningsöppningarna: 

- I vagnmitt: Öppningar ovanför spårmitt 

- Tvåsidiga: Öppningar på båda sidor av spåret utanför rälerna. För dessa vagnar är tömningssättet: 

... Båda sidorna samtidigt, om det för fullständig tömning av vagnen erfordras manövrering av öppningarna på 
båda sidor. 

... Ena sidan var för sig, om fullständig tömning av vagnen genom manövrering av öppningarna på den ena sidan 
är möjlig. 

- Högt placerad: Den undre kanten av tömningsöppningen (utan hänsyn till de rörliga anordningar, som kan 
förlänga denna tömningsöppning) ligger minst 0,700 m över rälens övre kant och möjliggör användning av 
bandtransportör för mottagning av godset. 

SJF 636.1 

- Lågt placerad: Läget av undre kanten av tömningsöppningen möjliggör inte användning av bandtransportör 
för mottagning av godset. 

Tömningsprestation: 

- Störtlossning: Öppningarna kan stängas först efter fullständig tömning. 

- Reglerbar tömning: Tömningen kan när som helst regleras eller avbrytas. 
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Huvudlittera U - Specialvagnar 

Vagnens grundutförande 

Som inte innefattas i huvudlitterarna F, H, L, S eller Z 

med 2 axlar 25t :::; tu :::; 30t 

med 3 axlar 

med 4 axlar 

med 6 axlar eller fler 

Underlittera 

a med 4 axlar 

aa med 6 axlar eller fler 

c med tömning under tryck 

25t:::; tu:::; 40t 

50t:::; tu:::; 60t 

60t:::; tu:::; 75t 

d med tyngdkraftslossning, reglerbar, valfritt tvåsidig, högtplacerad tömningsöppning2) 

d d med tyngdkraftslossning, reglerbar, valfritt tvåsidig, lågt placerad tömningsöppning2) 

f lämplig för trafik med Storbritannien 

g för spannmål 

i anordnad för transport av föremål, som skulle överskrida lastprofilen, om dessa 
lastades på standardvagn (nedsänkt lastyta) l) , 3) 

k med 2 eller 3 axlar tu < 20t 
med 4 axlar tu< 40t 
med 6 axlar eller fler tu< 50t 

k k med 2 eller 3 axlar 20t:::; tu< 25t 
med 4 axlar 40t:::; tu< 50t 
med 6 axlar eller fler 50t:::; tu< 60t 

l med tyngdkraftslossning, störtlossning, samtidigt tvåsidig, högt placerad tömnings
öppning2) 

Il med tyngdkraftslossning, störtlossning, samtidigt tvåsidig, lågt placerad tömnings
öppning2) 

n med 2 axlar 
med 3 axlar 
med 4 axlar 
med 6 axlar eller fler 

tu> 30t 
tu> 40t 
tu> 60t 
tu> 75t3) 

o med tyngdkraftslossning, störtlossning i vagnmitt, högt placerad tömningsöppning 2) 

oo med tyngdkraftslossning, störtlossning i vagnmitt, lågt placerad tömningsöppning 2) 

p med tyngdkraftslossning, reglerbar, i vagnmitt, högt placerad tömningsöppning2) 

pp med tyngdkraftslossning, reglerbar, i vagnmitt, lågt placerad tömningsöppning2) 

Teckenförklaringar: lu = lastytelängd i meter (m) > = större än ;?: = större eller lika med 

tu = högsta lastgräns i ton (t) < = mindre än ~ = mindre eller lika med 

forts. 



l) Särskilt: 

- djuplastningsvagnar 
- vagnar med djuplastning mellan långbalkarna 
- vagnar ständigt utrustade med diagonalbock 

2) Vagnar med tyngdkraftslossning med huvudlittera "U" är slutna vagnar vars lastning kan ske genom en eller flera 
lastöppningar placerade på vagnkorgens överdel och vars totala öppning är mindre än korgens längd. Dessa vagnar har 
inte plant golv och är inte tippbara varken över sida eller gavel. Dessa vagnars tömningssätt är bestämt genom en 
kombination av följande data: 

Utförande på tömningsöppningarna: 

- I vagnmitt: Öppningar ovanför spårmitt 

- Tvåsidiga: Öppningar på båda sidor av spåret utanför rälerna. För dessa vagnar är tömningssättet: 

... Båda sidorna samtidigt, om det för fullständig tömning av vagnen erfordras manövrering av öppningarna på båda 
sidor. 

... Ena sidan var för sig, om fullständig tömning av vagnen genom manövrering av öppningarna på den ena sidan är 
möjlig. 

Högt placerad: Den undre kanten av tömningsöppningen (utan hänsyn till de rörliga anordningar, som kan förlänga 
denna tömningsöppning) ligger minst 0,700 m över rälens övre kant och möjliggör användning av bandtransportör 
för mottagning av godset. 

- Lågt placerad: Läget av undre kanten av tömningsöppningen möjliggör inte användning av bandtransportör för 
mottagning av godset. 

Tömningsprestation: 

- Störtlossning: Öppningarna kan stängas först efter fullständig tömning. 

- Reglerbar tömning: Tömningen kan när som helst regleras eller avbrytas. 
3) Uncleditteran "n" används inte på vagnar, som har uncleditteran "i". 
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Huvudlittera Z - Cisternvagnar 

Vagnens grundutförande 

Med cistern av metall, för transport av flytande och gasformiga produkter 

Underlittera 

a 

a a 

c 

e 

f 

g 

i 

j 

k 

k k 

n 

med 2 axlar 25t:::;; tu :::;; 30t 

med 3 axlar 

med 4 axlar 

med 6 axlar eller fler 

med 4 axlar 

med 6 axlar eller fler 

25 t :::;; tu :::;; 40t 

50t :::;; tu :::;; 60t 

60t :::;; tu :::;; 7 5t 

med tömning under tryck1) 

med uppvärmningsanordning 

lämplig för trafik med Storbritannien 

för transport av komprimerade, kondenserade eller under tryck lösta gaser l) 

med icke-metallisk cistern 

med stötdämparanordning (stötskydd) 

med 2 eller 3 axlar tu < 20t 
med 4 axlar tu< 40t 
med 6 axlar eller fler tu< 50t 

med 2 eller 3 axlar 20t :::;; tu < 25t 
med 4 axlar 40t:::;; tu < 50t 
med 6 axlar eller fler 50t:::;; tu < 60t 

med 2 axlar tu> 30t 
med 3 axlar tu> 40t 
med 4 axlar tu> 60t 
med 6 axlar eller fler tu> 75t 

l ) Underlitteran "c" används inte på vagnar, som har underlitteran "g". 

Teckenförklaringar: lu = lastytelängd i meter (m) > = större än ;? = större eller lika med 

tu = högsta lastgräns i ton (t) < = mindre än :::;; = mindre eller lika med 



Nationella underlitterar 

Enligt norm UIC 438-2 finns följande nationella underlitteror: t, u, v, w, x, y, z. 

Nationell 
Huvudlittera underlittera 

F t 

G, H, I 

u 
s 

F, H, T 

G 

u 

I, H 

T 

u 

L 

u 
o 
I 

F 

u 
s 

u 

u 

u 

v 

w 

x 

y 

z 

Betecknar för SJ-vagnar 

Stor konstruktionsprofil 

Lastavskiljande väggar 

Lastar mindre än 80t 

Fasta tappar för 3 st 6 m container 

Stor konstruktionsprofil (A). Får ej lämna Sverige 

Genomgångsledning för elström, max 1.500 v och 16 2/3 Hz 

Lastar max l 02t 

Stor volym 

Medelvärme 

För lastning av smalspårigt materiel 

Medglidande lastram 

Axelavstånd lO m 

Förlängd och ombyggd Gs eller Oms. Rörstolpar 

Ombyggd Ibps till Ibblps 

Stor konstruktionsprofil 

lO axlar 

Anordning för djuplastning genom borttagning av golv 

12 axlar 

18 axlar 
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Lastprofiler 

Vad betyder lastprofilen? 
Lastprofilen anger det utrymme i sid- och höjd
led inom vilket vagn och last ska rymmas. På 
nästa sida visas de lastprofiler som gäller för 
Sverige och några andra länder. 

Den svenska lastprofilen medger en största 
bredd på lasten av 3,40 m. Lastprofilen för t ex 
Danmark och Tyskland (DSB och DBAG) har 
största bredden 3,15 m. 

I internationell trafik - med undantag för 
trafik med Norge- kan lastprofilen inte alltid 
helt utnyttjas. Med hänsyn till vagnens gång 
genom kurvor måste i vissa fall ett fritt ut
rymme finnas i sidled mellan last och last
profilens begränsningslinje. 

Tangerad eller överskriden 
lastprofil 

Vid lastning av öppna vagnar till eller via 
Danmark och kontinenten med föremål som är 
så stora, att de kommer att ligga nära last
profilen, måste därför ovannämnda fria ut
rymme (begränsning av lastbredden) observe
ras. 

Fullständiga uppgifter om europeiska last
profiler för normalspåriga linjer och begräns
ningar av lastbredden finns i SJF 638.1. (Inter
nationella lastningsförskrifter del 1). 

Gods som inte ryms inom lastprofilen kan ofta 
efter undersökning transporteras på särskilda 
villkor, som anges i ett s k transporttillstånd. 

För undersökningen av transportmöjligheter
na är det för båda parter enklast om en skiss 
över lasten i skala l :20 lämnas på SJ blankett 
nr 63441 "Uppgift om sändning med lastpro
filsöverskridning". Skissen, som ska ange 
lastens mått, längd- och tvärsektion samt 
tyngdpunktsläge, sänds till det Produktions
område som stationen tillhör. Undersökningen 
kräver som regel minst en vecka. 

För transport till utlandet sänds ansökan till SJ, 
Godstransportdivisionen, l 05 50 Stockholm. 
Undersökningen kräver i de flesta fall ca 14 
dagar. 

Ä ven om SJ blankett inte används bör lasten 
i tvärsektion var ritad i skala l :20. 

SJ blankett 63441, se nästa uppslag. 
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Lastprofiler 
Lastprofiler i Sverige 

1+----- -3 400-----~ 

l 
J 

1+------3 150------+f 
l 

-- --1----
Lastprofil A gäller för alla normalspåriga linjer i Sverige, 
utom för Abisko Östra, Björkliden, Vassijaure och saltsjö
banan där lastprofil B gäller (streckade linjen). 

Lastprofilen i Norge 

2790 

l 
l 

;;; 
-o 
'<t 

o o 
· ~ 

3150 

l g 
-- -f- --- __!fO _ __ r_ 

Denna lastprofil gäller i Norge för 2- och 3-axliga vagnar 
utan inskränkningar. 

Lastprofil l! 

l 
l 

---1700--~ ... 1 

l 
...--------3400 --- ----~ 

l 
l 

l 

o 

~ 
l 

l 
i 
l 

,,,_ ~1LLl_ 
t 

Lastprofil l gäller för alla linjer med undantag för några 
korta linjer (Länsisatama i Helsingfors samt Ylihärmä). 

Lastprofilen i Danmark och 
vissa andra europeiska länder 

2790 

! 
l 

;;; 
-o 
'<t 

o o 
· ~ 

3150 

l g 
---f---- __!fQ__ __ r_ 

Denna lastprofil gäller för alla normalspåriga linjer i Dan
mark samt- med vissa undantag för mått upp till430 mm 
ovan räls överkant- i Bulgarien, Grekland, Irak, Jugosla
vien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Rumänien, 
Syrien, Tjeckoslavakien, Turkiet. Tyskland, Ungern och 
Österrike. 

Anm: Av övriga har BR en betydligt smalare profil. 



SJ blankett 63441 
Uppgifter om sändning med lastprofilsöverskridning 
Angaben iiber aussergewöhnliche Sendung 
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Rälens överkant 
Schienenoberkante 

l l -j- -i-

l " l / l 

-l-
l 

Spårmitt 
Profilachse 

Skala 
Masstab 

Godsslag Art der Ladung 

Vagnslittera W agengattung 

Axelantal Achszahl 

Axelavstånd Achsstand 

A v stånd mellan vridtapparna 
Drehzapfenabstand 

Axelavstånd i boggierna 
Drehgestellachsstand 

Längd över buffert•rna 
Länge O ber Puffer 

1:20 

Vagnens vikt Eigengewicht des Wagens l ----~--~--~-------:_·-________ -_l-___ jr ____ -l_------j 
L Lastens vikt Gewicht der Ladung 

Schematisk airloskiss Schemaliseher Seitenriss Skala Masstab l: 100 

Lastprofilsöverskridningen skall ritas in ovan och förses med de mått, som erfordras för att dess storlek 
och läge i förhållande till rälens överkant, spårmitt och närmast liggande ändaxel (2- och 3-axliga vagnar) 
eller vridtapp (boggi- och svängelvagnar) noggrant skall kunna utläsas. Lastens tyngdpunktsläge skall anges. 
Die Uberschreitungen des Lademasses sind so einzuzeichnen und mit Massen zu versehen, dass die Lage 
der Uberschreitungen von der Profilachse, von Schienenoberkante und von der nächstgelegenen Endachse 
(2- oder 3-achsige Wagen) oder vom nächstgelegenen Drehzapfen (Drehgestell- und Schemelwagen) genau 
ersichtlich ist. Die Schwerpunktlage der Ladung muss angegeben werden. 

SJ bl 63 441 (Teg 53 Fl 2.000 82-05 (1 år) Tierps Tryckeri AB 82 0501 

Axellast Achslast 

Vikt per meter Meterlast 

Blanketten är normalt i A 3-format 

SJF 636.1 

Lastpro filer: 
Lademasse: 

Anmärkning. Upp till 
höjden 430 mm ovan 
rälens överkant är upp
gifterna i vissa detaljer 
korrekta endast för de 
svenska lastpro filerna. 

Anmerkung. In der Höhe 
von O bis 430 mm iiber 
Schienenoberkante sind 
die Angaben i!l gewis-
sen Einzelheiten zuver
lässig nur betreffend 
die schwedischen Lade-

Tabellnumren hänvisar tillinter
nationella lastningsföreskrift<r 
(SJF 638.1) del l, där detaljera
de uwgift<r om lastprofil<r i 
int..-nationell trafik fmns. 

Sverige 
Schweden 

Sverige 
Schweden 

Internationell 
lastprofil 
In ternationales 
Lademass 

Norge 
Norwegen 

Bulgarien 

Danmark 
Dänemark 

Grekland 
Griechenland 

Jugoslavien• 

Luxemburg 

Nederländerna 
Niederlande 

Polen 

Rumänien 

Tjecko
slovakien• 

Tyskland 
Deutschland 

Ungern 
Ungarn 

Österrike 
Östorreich 

tabell 3.12 l 
tabell 3.13 l 
··············r 

l 
tabell 3.1 j 

............ .J 
-·-·-·-.... 
tabell 3.9 l 
-·-·-·--* ----, 

tabell 3.2 

___ .J 

Italien rab:ll:3.r ~ 

Normalsektion för fri] 
rummet i Sverige. 
Schwedisches Licht
raumprofil 

•Giller inte alla linjer. 
Undantag se SJF 638.1. 

t/m 
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Koncentrerad belastning 

Definition 
Med koncentrerad belastning avses den tyngsta 
last som en vagn får lastas med inom en viss 
längd av lastytan. Lastens vikt står alltså i ett 
bestämt förhållande till dess längd. Som 
huvudregel gäller att desto kortare last desto 
lägre vikt. Det bör dock observeras att last
vikten sjunker för laster som ligger på två 
underlägg, när dessa är placerade utanför 
boggi- resp axelcentrum, 

Exempel 
Ett exempel på vagnmärkningen för koncen
trerad belastning finns nedan. Exemplet är 
hämtat från vagn littera Rmmns. Denna märk
ning tar endast upp fyra olika längder respek
tive lastvikter. En noggrannare indelning av 
lastens vikt på olika vagnar vid olika längder 
framgår av tabellerna på följande sidor. 

• Bokstäverna i den vänstra raden, a-a, b-b, 
o s v hänvisar till motsvarande märkning 
på vagnen. Denna märkning är som regel 
målad på vagnarnas långbalkar. 

m t •• 
a-a 2,0- -37 37 
b-b 5,0- -38 40 
c-c 8,0- -47 61,3 
d-d 11,0- -61,3 46 

e Siffrorna under m anger avståndet mellan 
bokstäverna på vagnen. Här letar man alltså 
upp den längd som svarar mot lastens längd. 

e Siffrorna till höger om mittlinjen anger hur 
mycket vagnen lastar på just den längden, 
uttryckt i ton. Siffrorna under - anger 
s k utbredd last. Det betyder att lasten vilar 
på fler än två underlägg. Det vanligaste 
är att lasten ligger på hela golvet, t ex vid 
transport av lastpallar o dyl. 

e Siffrorna under •• anger på motsvarande 
sätt högsta tillåtna vikt för laster som vilar 
på två underlägg. Siffrorna under m anger 
då avståndet mellan dessa två underlägg. 

Av exemplet här bredvid kan man då t ex 
utläsa att med utbredd last på längden 
8 m, lastar vagnen 4 7 ton, medan en last 
som vilar på två stöd med samma längd, 
får väga 61 ,3 ton. 

• Vagnar som saknar märkning för last på två 
underlägg ( ~ ) får belastas till samma 
värden som för jämt utbredd last, under för
utsättning att stöden inte är placerade utan
för boggicentra eller hjulaxlarna (tvåaxliga 
vagnar). 
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Tillåten jämnt fördelad last vid olika 
lastlängder 

Belastningen fördelad på minst 1,9 m av vagnsgolvets bredd. 

L 

: = = 

Last direkt på vagnsgolvet 

Lastlängd 11 ,O m 
Vagnlittera 

L Oms Oms Oms-X 
meter 21 ,O t 28,5 t 28,5 t 

under 
0,5 8,5 12,5 12,5 
0,5 10,5 13,0 13,0 
1 ,O 13,0 13,5 13,5 
1,5 14,0 14,0 14,0 

2,0 14,5 14,5 14,5 
2,5 15,5 15,5 15,5 
3,0 16,0 16,0 16,0 
3,5 16,5 17,0 17,0 
4,0 17,0 18,5 18,5 

4,5 18,0 19,5 19,5 
5,0 18,5 21 ,O 21 ,O 
5,5 19,0 22,0 22,0 
6,0 19,5 23,5 23,5 
6,5 20,5 24,5 24,5 

7,0 26,0 26,0 
7,5 27,5 27,5 
8,0 
8,5 
9,0 Högsta lastgräns enligt vagnmärkningen 

10,0 
11 ,O 



L 
meter 

under 
0,5 
0,5 
1 ,O 
1,5 

2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 

4,5 
5,0 
5,5 
6,0 
6,5 

7,0 
7,5 
8,0 
9,0 

10,0 
11 ,O 
12,0 

Os 
27,0 t 
27,5 t 

14,0 
15,0 
16,0 
17,0 

18,0 
18,5 
19,5 
20,0 
20,5 

21,5 
22,0 
23,0 
24,0 
25,0 

26,0 
26,5 

L 

= l~ = 

Last direkt på vagnsgolvet 

Lastlängd 12,6 m 
Vagnlittera 

Os* Os-X Os-X* Kbs,Kbps Kbps* 
27,0 t 27,5 t 

26,5 t 27,5 t 26,5 t 28,5 t 28,0 t 

13,0 14,0 13,0 14,0 13,0 
14,0 15,0 14,0 15,0 14,0 
15,0 16,0 15,0 16,0 15,0 
15,5 17,0 15,5 17,0 15,5 

16,0 18,0 16,0 18,0 16,0 
16,5 18,5 16,5 18,5 16,5 
17,0 19,5 17,0 19,5 17,0 
17,5 20,0 17,5 20,0 17,5 
18,0 20,5 18,0 20,5 18,0 

18,5 21,5 18,5 21,5 18,5 
19,0 22,0 19,0 22,0 19,0 
20,0 23,0 20,0 23,0 20,0 
21,0 24,0 21,0 24,0 21 ,O 
21,5 25,0 21,5 25,0 21,5 

22,0 26,0 22,0 26,0 22,0 
22,5 26,5 22,5 27,0 22,5 
23,0 23,0 23,0 
24,0 24,0 24,0 
26,0 26,0 26,0 

Högsta lastgräns enligt vagnmärkningen l 

* Vagnar med 9 m axelavstånd 
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L 

= 1- = 

l 
l 
l 

Last på fler än två underlägg 

Lastlängd 19,5 m Lastlängd 20,0 m 
Vagnlittera Vagnlittera 

L meter Res,Rs L meter Rs {Obu) 

under under 
0,5 28,0 0,5 19,0 
0,5 29,0 0,5 20,5 
1 ,O 30,0 1 ,O 22,0 
2,0 32,0 2,0 28,0 

3,0 33,0 3,0 34,0 
4,0 34,0 4,0 34,0 
5,0 35,0 5,0 34,0 
6,0 35,0 6,0 34,0 
7,0 35,0 7,0 34,0 

8,0 35,5 8,0 34,0 
9,0 36,0 9,0 34,0 

10,0 38,0 10,0 34,0 
11 ,O 39,5 11 ,O 34,5 
12,0 41 ,O 12,0 35,0 

13,0 42,0 13,0 37,0 
14,0 43,0 14,0 39,0 
15,0 44,0 15,0 42,0 
16,0 47,0 16,0 
17,0 50,5 17,0 

Högsta lastgräns 

18,0 54,0 18,0 
enl vagnmärkningen 

19,0 Högsta lastgräns 19,0 
19,5 enl vagnmärkningen 20,0 
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L 

: = .. l .. = 

Last direkt på vagnsgolvet 

Lastlängd 12,4 m 
Vagnlittera 

L Rmmns 
meter 61,3 t 

under 
0,5 33,0 
0,5 34,0 
1,0 35,0 
1,5 36,0 
2,0 37,0 

2,5 37,0 
3,0 37,5 
3,5 37,5 
4,0 37,8 
4,5 37,8 

5,0 38,0 
5,5 39,5 
6,0 41,0 
6,5 42,0 
7,0 44,0 

7,5 45,5 
8,0 47,0 
8,5 49,5 
9,0 51,5 
9,5 54,0 

10,0 56,0 
10,5 58,5 
11 ,O 
11,5 Högsta lastgräns 

12,0 enl vagnmärkningen 

12,4 
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= 
'· 

= 
l 

l 

l 

Last på två underlägg 

Lastlängd 11 ,O m 
Vagnlittera 

Oms Oms Oms-X 
L 24,5/ 

meter meter 25,5 t 28,5 t 28,5 t 

5,25 0,5 12,5 12,0 2,0 
5,00 1 ,O 13,5 16,0 16,0 
4,75 1,5 14,5 18,0 18,0 
4,50 2,0 16,0 19,0 19,0 
4,25 2,5 17,0 20,0 20,0 

4,00 3,0 18,0 21 ,O 21 ,O 
3,75 3,5 18,0 21,5 21,5 
3,50 4,0 18,0 22,0 22,0 
3,25 4,5 19,0 22,5 22,5 
3,00 5,0 20,0 23,0 23,0 

2,75 5,5 23,5 26,0 26,0 
2,50 6,0 
2,25 6,5 

Högsta lastgräns enligt vagnmärkningen 
2,00 7,0 
1,75 7,5 

1,50 8,0 20,0 
1,25 8,5 14,0 
1,00 9,0 10,0 
0,75 9,5 8,0 23,0 23,0 
0,50 10,0 7,0 18,0 18,0 
0,10 10,8 6,0 14,0 14,0 
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L 
meter meter 

6,05 0,5 
5,80 1 ,O 
5,55 1,5 
5,30 2,0 
5,05 2,5 

4,80 3,0 
4,55 3,5 
4,30 4,0 
4,05 4,5 
3,80 5,0 

3,55 5,5 
3,30 6,0 
3,05 6,5 
2,80 7,0 
2,55 7,5 

2,30 8,0 
1,80 9,0 
1,30 10,0 
0,90 11 ,O 
0,55 11,5 
0,10 12,4 

L 

= l· = ·l 
' 

l 
l 

l 
' 

l 
' 

l 

Last på två underlägg 

Lastlängd 12,6 m 
Vagnlittera 

Kbs, Kbps Kb ps* Os Os* Os-X 
27,5 t 
28,5 t 28,0 t 27/27,5t 26,5 t 27/27,5t 

15,5 
17,0 
19,0 
20,0 
21 ,O 

22,0 
22,5 
23,5 
24,5 
25,5 

26,5 

24,0 
20,0 
17,0 

14,5 
15,0 
16,5 
17,0 
17,5 

18,0 
18,5 
19,0 
19,5 
20,0 

20,5 
21 ,O 
23,0 
25,0 
27,0 

22,0 
17,0 

15,5 14,5 
17,0 15,0 
19,0 16,5 
20,0 17,0 
21 ,O 17,5 

22,0 18,0 
22,5 18,5 
23,5 19,0 
24,5 19,5 
25,5 20,0 

26,5 20,5 
21 ,O 
23,0 
25,0 

Högsta lastgräns enligt vagnmärkningen 

18,0 
16,0 
13,0 

22,0 
17,0 

* Vagnar med 9 m axelavstånd 

15,5 
17,0 
19,0 
20,0 
21,0 

22,0 
22,5 
23,5 
24,5 
25,5 

26,5 

18,0 
16,0 
13,0 

Os-X* 

26,5 t 

14,5 
15,0 
16,5 
17,0 
17,5 

18,0 
18,5 
19,0 
19,5 
20,0 

20,5 
21,0 
23,0 
25,0 

22,0 
17,0 
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L 

= l~ = 

l 
l 

----------~ . .---------,------~ "'-----&...~--· 

l 

Last på två underlägg 

Lastlängd 19,5 m Lastlängd 20,0 m 
Vagnlittera Vagnlittera 

l L Res L R s 
meter meter R s meter meter (Obu) 

9,5 0,5 29,0 9,75 0,5 20,0 
9,25 1 ,O 30,0 9,5 1 ,O 22,0 
8,75 2,0 33,0 9,5 2,0 25,0 
8,25 3,0 34,0 8,5 3,0 25,0 
7,75 4,0 36,0 8,0 4,0 25,0 

7,25 5,0 38,0 7,5 5,0 25,0 
6,75 6,0 40,0 7,0 6,0 25,0 
6,25 7,0 41,0 6,5 7,0 25,0 
5,75 8,0 42,0 6,0 8,0 25,0 
5,25 9,0 44,0 5,5 9,0 26,0 

4,75 10,0 46,0 5,0 10,0 28,0 
4,25 11 ,O 48,0 4,5 11 ,O 29,0 
3,75 12,0 50,0 4,0 12,0 39,0 
3,25 13,0 52,0 3,5 13,0 
2,75 14,0 54,0 3,0 14,0 Högsta lastgräns 

2,25 15,0 Högsta lastgräns 2,5 15,0 
enl vagnmärkningen 

1,75 16,0 enl vagnmärkningen 2,0 16,0 
1,25 17,0 1,5 17,0 28,0 
0,75 18,0 23,0 1 ,O 18,0 20,0 
0,25 19,0 15,0 0,5 19,0 16,0 
O, 1 19,3 14,0 0,1 19,8 14,0 

! 
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Last på två underlägg 

Lastlängd 12,4 m 
Vagnlittera 

L Rmmns 
meter meter 61,3 t 

under 
0,5 28,0 

5,95 0,5 30,0 
5,70 1 ,O 32,5 
5,45 1,5 35,0 

5,20 2,0 37,0 
4,95 2,5 37,5 
4,70 3,0 38,0 
4,45 3,5 38,5 
4,20 4,0 39,0 

3,95 4,5 39,5 
3,70 5,0 40,0 
3,45 5,5 43,5 
3,20 6,0 47,0 
2,95 6,5 50,5 

2,70 7,0 54,0 
2,45 7,5 57,5 
2,20 8,0 61,3 
1,95 8,5 58,8 
1,70 9,0 56,3 

1,45 9,5 53,8 
1,20 10,0 44,0 
0,95 10,5 36,0 
0,70 11 ,O 26,0 
0,45 11,5 20,0 

0,20 12,0 18,0 
0,00 12,4 13,0 
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