
LITTRERINGSSYSTEM MM FÖR WNJ 
  
Huvudlittera 
A       1:a klass personvagn 
B       2:a klass personvagn 
C       3:e klass personvagn 
D       Postvagn 
E       Fångvagn 
F       Resgodsvagn 
G       Täckt godsvagn 
H       Kyl- och/eller varmvagn 
I       Öppen godsvagn med väggar 50 cm höga eller högre och med sidoluckor  
K       Öppen godsvagn med stolpar, svängel, samt med eller utan väggar  
L       Träkolsvagn 
M       Öppen godsvagn med väggar och med bottenluckor  
N       Öppen godsvagn med väggar och stolpar  
NN      Öppen godsvagn utan väggar, men med stolpar  
O       Öppen godsvagn utan väggar men med stolpar och plåtlämmar  
P       Öppen godsvagn med väggar lägre än 50 cm och med sidoluckor  
Q       Specialvagn, samt vagn avsedd för järnvägens eget bruk  
R       Kalkvagn 
U       Cisternvagn 
X       Fordon ej avsett för transportändamål, såsom lyftkran, grävmaskin mm  
  
        Kombinerade vagnar betecknas genom sammansättning i alfabetisk ordning  
        av ifrågakommande bokstäver.  
  
  
Underlittera 
o       Betecknar att vagnen är boggivagn 
m       Betecknar att vagnen lastar mindre än 10 ton (för H)  
                                              15 ton (övriga)  
s       Betecknar att vagnen lastar från 10 till 19.9 ton (för H)  
                                         1 5 till 19.9 ton (övriga) 
ss      Betecknar att vagnen lastar minst 20 ton  
l       Betecknar att vagnens lastyta är 9.0 m lång eller längre  
f       Betecknar att vagnen är inredd för fisktransport  
k       Betecknar att vagnen är inredd för köttransport  
h       Betecknar att vagnen är inredd för hästtransport  
p       Betecknar att vagnen har gaveldörr  
q       Betecknar att vagnen är inredd för kattransport  
t       Betecknar att G och H-vagnar har en golvyta mindre än 19 m2  
å       Betecknar att vagnen är förs edd med ångpanna för tåguppvärmning  
  
  
Broms  
x       ledning tryckluftsbroms  
y       tryckluftsbroms 
z       skruvbroms enkla block  
z1       skruvbroms dubbla block  
v       ledning vakuum 
w       vakuumbroms 
k       bromskupe 
h       bromshytt 
O       bromsplattform 
-       ingen broms 
<blank> uppgift saknas 
  
  
Hörnmarkering 
(=)     två vita/svarta streck = tryckluftsbroms  
(-)     ett vitt/svart streck = ledning tryckluftsbroms  
( )     inget streck = övriga 
  
 


