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Om förebilden

Vagnstypen togs fram under 70-talet av SJ i samarbete med tyska Talbot och skiljer sig från de tidigare 
Bllastvagnarna med littera Qbd med tömningsfickor genom att Qbx-vagnarna istället har en mekaniserad 
lossningsanordning med rullband under vagnskorgen för att sprida ballasten. 

1978 levererades de första 50 vagnarna från Talbot. 1980 levererades ytterligare 60 vagnar, den här gången
från svenska AGV. 
Vagnen är idag den vanligaste vagnstypen i svenska ballasttåg och går med i Infranords arbetståg i ett eller 
två set om 10 Qbx-vagnar med en Qax generatorvagn i varje set, eller som ”Mini-Qbx:er"



Byggbeskrivningen

Titta gärna igenom hela byggbeskrivningen innan du börjar bygga vagnen.
Det gör att du får en grov överblick över hur man kan lägga upp bygget.

Byggbeskrivningen beskriver det sätt som jag själv använt för att bygga modellen vad gäller metpder, 
verktyg och färger. Det är alltså bara rekommendationer, var och en har sina favoritmetoder som man 
behärskar och det går alltså lika bra att jobba efter sitt eget huvud.

3D-printad vagnskorg och boggier:

De 3D-printade delarna, vagnskorg, boggier och buffertar skrivs ut via Shapeways och materialet kallas för 
Frosted Ultra Detail. Materialet är fortfarande relativt nytt och vi känner ännu inte till hur formstabilt det 
kommer att vara över tid. 

Tekniken lämnar vissa spår på ytan efter utskriftsprocessen som kräver behandling innan modellen målas. 
På vissa områden behöver man skrapa rent från rester av stödmaterial och ett vitt pulver som fäller ut där 
det under utskriften har funnits stödmaterial. Andra ytor får en randning som behöver slipas jämna innan de 
målas. 

Materialet är relativt sprött och skört och tunna delar behöver hanteras med försiktighet.
Det limmas med fördel med snabblim, typ flytande Cyanoakrylat.

Viktigt vid montering av boggier och hjulaxlar !
Boggierna skall målas färdigt innan hjulaxlarna monteras.
När hjulaxlarna därefter har tryckts på plats bör de inte tas loss igen, 
då riskerar man att det spröda godset i boggien spricker.
(Det går att laga med lim och fortfarande få en funktionsduglig boggie, men bör inte riskeras)

Om ”byggprocessen”
Bygget av modellen kan deals upp i några avgränsade delmoment som kan vara bra att tänka på när man 
planerar bygget

1. Åtgärdande av ytorna på den 3D-printade vagnskorgen
2. Grundmålning av vagnskorg och boggier
3. Slutmålning av boggier
4. Tillvikning och lödning av de etsade plattformsdelarna
5. Grundmålning av de etsade delarrna
6. Slutmålning av vagnskorg och plattformar
7. Dekaler och slutlackering
8. Montering av hjulaxlar i boggierna
9. Montera samman delarna.

I byggbeskrivningen har vagnen en A och en B-ände för att markera vilken plattform som skall monteras i 
respektive ände.



Förslag på verktyg och hjälpmedel

• Fin sidavbitare
gärna en ”Phot etch cutter”

• Smal plattång med släta käftar
Max 5 mm bred

• Pincett
• Synålar / Tandpetare

för limning och centrering

• Fina nålfilar
• Nagelfilar på pappersbas
• Borrskaft för små borrar
• Borrar 0,3-1 mm
• Fint stålull
• Små klämmor/klädnypor

Lim:
• Flytande cyanoakrylat, snabbt

typ Loctite Super attack
• Flytande cyanoakrylat, långsammare

typ Zap-a-gap, grön
• Segt lim

typ Plastic Padding Extreme Repair

Lödutrustning 
• Lödpenna
• Lödtenn
• Lödpasta m.m tillbehör

 
Verktyg som underlättar arbetet

• Brotschsats 0,3-1,2mm
• Miniborrmaskin med kap/slipskiva
• Glasfiberborste
• Färgspruta 

• Glasfiberborste
Används för att putsa och ta bort limrester

OBS Lämnar ett vasst damm av 
glasfiberrester så andningsskydd 
rekommenderas

• Bockningsverktyg ”Hold and Fold”
Kan köpas in från t.ex Habohobby 
eller via eBay

 Lödning/limning
För att sammanfoga delarna används både limning och lödning till denna byggsats.
Lödning är att rekommendera för att fästa och förstärka de tunna etsade delarna på plattformarnas räcken.

Vid limning med snabblim, typ flytande cyanoakrylat, är det lämpligt att droppa upp några droppar på sidan 
om och sedan doppa spetsen av en knappnål/tandpetare och föra över någon droppe i taget.

Lycka till med bygget!



Byggsatsens innehåll plus extra tillbehör  
Etsplåten

1 Sidoplattform                  1 st

2 Apparatskåp 1 st

3 Skyddsplåt till Mini-Qbx 1 st

Plattform A

  4 Plattform A 1 st

  5 ”Låda” 1 st

  6 Räcke 1 st

Plattform B

  7 Plattform B 1 st

  8 Mindre ”låda” 1 st

  9 Räcke 1 st

3D-printade delar Tillval

10 Balja och underrede 1 st 20 Lastinlägg, makadam

11 Buffertar 8 st 21 Koppelficka, yttre

12 Boggier 2 st 22 Koppelficka inre

Övriga delar 23 Koppelkrok

13 Hjulaxlar 2 st 24 Manskapshytt till slutvagn

14 O-ringar 2 st 25 Generator till Mini-Qbx

15 Metalltråd 0,3mm 1 st

Om etsdetaljerna
• Etsdelarna klipps loss från plåten med en fin sidavbitare, gärna en s.k.Photo etch cutter, en 

specialavbitare för etsplåtar som ger precisa klipp.
• Klipp av fästnabbarna så långt bort från detaljen som möjligt så att nästa hela nabben blir kvar på 

detaljen. Detta förhindrar att detaljen dras skev när man klipper.
• När hela detaljen är lös klipper man bort fästnabben så nära detaljen som möjligt. Därefter putsas 

resterna bort med en fin nålfil.

Vikning av etsdetaljer:
För att senare forma de etsade delarna skall de vikas på lite olika sätt. Tekniken påminner lite om att
bygga klippark i papper. Delarna viks/vinklas enligt instruktionen, ibland i vinkel 20-90 grader, ibland 
viks delarna samman i två eller flera lager.

Där delarna skall vikas finns en vikanvisnimg i forma av ett smalt etsat streck på ena sidan plåten.
Vid vikningar när andra linjer eller där kringliggande gods är miimalt kan linjen vara perforerad för att 
säkerställa att vikningen hamnar i ”rätt streck”.

• Vid normal vikning, upp till 90 grader siter vikanvisnige på den sida mot vilken vikningen 
skall göras. Man viker alltså ihop anvisningen så att den inte syns vid 90 graders-vikning.

• Om delen skall vikas samman till flera lager finns istället vikanvisningen på utsidan, så att 
den syns efter vikning. En sådan anvisning är bredare än den förra. (dubbla plåttjockleken)



Bygge

Förbered och grundmåla ytorna på de 3D-utskrivna delarna

Börja gärna med det tråkigaste momentet, att göra i ordning de lite grova ytorna på vagnskorgen med rester 
och reliefmönster från utskriftsprocessen

• Knipsa av av bufferterna från bottenplattan.
• Var försiktig, de sprätter lätt iväg.
• Spar bufferterna i t.ex en liten ask

• Det finns 8 buffertar varav 4 är i reserv
ifall någon av de rätt sköra bufferterna skulle
gå sönder (eller försvinna).

Baljans undersidor.
Trots att delarna har tvättats i ultraljudstvätt efter leverans från Shapeways blir det kvar en del överskott från 
stödmaterial och liknande i modellens hålrum på baljans undersidor. Detta märks som ett lite ”segare” 
ytskikt, eller som ett vitt pulver som fäller ut från materialet. Om man inte skrapar bort överskottet riskerar 
man att färgen som läggs på inte torkar ordentligt.

Använd t.ex en fina skruvmejslar med olika bredd för att skrapa bort det lösa skikten. Var försiktig när du 
skrapar de relativt tunna spanten under baljan.

Yttersidor på balja och stödväggar. 
Här finns det oftast inte några ”sega rester” kvar, men däremot får ytorna mer eller mindre tydliga åsar i ett 
randmönster. Eftersom ytorna är släta och lättåttkomliga kan man slipa bort randningen utan att skada 
känsliga delar med finare mönster.

Ett bra verktyg tillverkar man av en pappersnagelfil som man skär/klipper i remsor. Det ger en bra slippinne 
med stadga för den grova slipningen. Använd en nagelfil med två olika grovlekar på sidorna och börja med 
den grövsta. Som sista moment bör man använda fint sandpapper med korn 200 eller finare.

Baljans insidor
Oftast behöver dessa inte åtgärdas då man inte behövt något stödmaterial på de övre öppna ytorna.
Ibland, beroende på hur modellen orienterats i 3D-skrivaren.
Underrede
Skrapa rent rambalkens försänkningar från eventuellt segt överskottsmaterial.
De två tapparna för boggiefästena behöver oftast slipas lätt för att avlägsna utfällningen av det vita ”pulvret”



Grundmålning av balja, underrede och boggier

Använd helst vattenbaserade färger på de 3D-utskrivna delarna, extra viktigt i det första grunfärgslagret.
Vid målning med lösningsmedelsbaserade färger kan ibland oönskade kemiska reaktioner uppstå 
tillsammans med FUD-materialet. T.ex kan det hända att färgen aldrig torkar helt.
Om du har möjlighet, använd färgspruta eller sprayfärg för bästa yta. 

• Grunda vagnskorgens alla sidor med en 
vit/ljusgrå akrylbaserad grundfärg.

• Vid grundmålningen slätas oftast den 
återstående randningen på baljans yttersidor
ut. Om den skulle framträda kan man slipa 
grundningen lätt och gå över med en ny 
omgång grundfärg. 

• Ytorna på baljans undersida och spanten är 
mer sugande och det kan vara lämpligt att 
penselmåla dessa en extra gång med rätt så
flödig färg.

Baljans insida
Det kan vara bra att redan nu slutmåla baljans insida. På det viset skipper man riskera att av misstag kladda 
ut rostfärg på yttersidorna. 
Måla först hela insidan med en mörkare grå bottenfärg och fortsätt sedan med olika rostfärgade toner.
I hörnen kan man lägga vattniga lasyrer med utspädd tunn svart färg.
Markera slitage på kortsides- och mellanväggar med tunna ljusare stråk
För att dämpa tonerna kan man sedan lägga en mycket, mycket tunn vit hinna över hela insidan.

Boggier
Knipsa bort och fila ner resterna av fästtapparna som höll ihop boggierna vid tillverkningen.
Både de i bakkanten och de vid koppelfästet, både på över och undersida.
Grundmåla boggierna med samma typ av grundfärg.
Var försiktig med färg på boggiernas insida där spåren för hjulaxlarnas tappar finns, så att dessa inte sätts 
igen och försvårar montaget av hjulaxlarna. (Man kan vid behov peta rent i ett senare läge)

Måla sedan boggierna med en mörk grå/brun/svart färg där man sedan kan lägga på en tunn svart lasyr för 
att förstärka reliefen.  Torrborsta med en ljusgrå eller sandaktig färg för att ytterligare ta fram formerrna.



Plattformar med räcken

Plattformarna och detaljerna på plattformarna är tillverkade i 0,25mm etsat nysilver.
Plattformar och de tunna sidoräckena är tillverkade som en enda sammanhängande del som skall vikas och 
lödas samman enligt instruktionen nedan. På det viset slipper man pilla med varje separat liten del och 
försöka fästa dessa i rätt position.

Klipp först loss alla delar från etsarket och fila försiktigt bort eventuella rester av fästnabbarna.
Hantera de tunna räckena försiktigt om du behöver fila.

De båda plattformar, A (4) och B (7) skall byggas på samma sätt även om de skiljer lite i räckenas utförande.
Här visas bara plattform A som har vinklade räcken på båda sidorna.

• Vänd plattformen med den mönstrade sidan upp
• Vinkla upp stegarnas rödmarkerade handräcken. 

Kläm åt med en plattång över handräcket och vinkla det uppåt.

• Vänd därefter plattformen upp-och-ner med mönstret nedåt.
• Vik in stegarna mot plattformens räcken
• Sammanfoga stegarna mot räckenas överdel med hjälp av lödning vid de gröna markeringarna
• OBS – Löd endast mot räckena, inte där stegen fortsätter över plattformsgolvet

Stegarna skall vara fria nertill så att räcken kan vikas upp i nästa stegkunna vikas upp i nästa steg.

1. Vänd sedan tillbaka plattformen med den mönstrade sidan uppåt.
2. Vik upp räckena, använd plattång som mothåll där det behövs.

På räcket med stegen kan man greppa med plattången mellan räckena och böja
så följer sargkanten med. På andra sidan går det att vika räcket utan mothåll.

3. Greppa sargkanterna efter långsodorna med plattången och vik upp dessa
Vik sedan ner de båda sargkanterna och stödkonsolen på kortsidan



4. Fortsätt sedan med att vinkla räckena så att de följer långsidornas vinkling.
De lösa ”benen” skall senare lödas fast mot sargkanterna

Kortsidornas räcken

• Vik till de båda kortsidesräckena (6 och 9) och vik in fästtapparna enligt bild 1

OBS !!!

Om det skall finnas en slutvagnshytt på denna 
vagn skall inte lådan (5) monteras på plattform A 
utan bara räcket

• Vik till de båda lådorna med ”krysset” utåt
• Passa in räckena så att de passar i ”krysset”
• Löd fast räckena mot lådorna.

• Fäst tillfälligt räcket mot plattformens med lim under positioneringen.
Passa in lådan mot golvets ovansida och på undersidan trä in räckets mittentapp i mellanrummet i 
stödkonsolen och de båda sidotapparna bakom de nedvikta sargkanterna

• Löd sedan fast de tre tapparna mot undersidan
• Löd även fast de lösa benen på sidoräckena vid markeringarna.



Plattformarnas tunna räcken är lite känsliga 
för beröring. De behöver förstärkas vid de 
punkter där de ansluter till de båda 
bottenplattorna.

• Löd vid markeringarna 

 
Fäll ned det översta trappsteget på båda 
plattformarnas stegar.

• Peta lätt med t.ex spetsen av en skalpell för 
att vika fotsteget inåt.



Målning av balja och plattformar

För att skydda de redan målade insidorna placeras ett inlägg som skydd enligt bilden
Klipp till ett i papp, 51*14mm, eller använd lastinlägget om ett sådant beställts med byggsatsen.

Måla nu balja och underrede i en lämplig ”banverksgul” färg, färgspruta underlättar arbetet.

Banverksgult har genom tiderna skiftat fram och tillbaka mellan olika nyanser, allt från en rätt mättad gul färg
till en betydligt ljusare gul färg med lite inslag av neongult.
Jag har använt Vallejo RLM04 Gul, nr 71.078 blandat med mer eller mindre vitt.

Blanda gärna till en liten burk med den blandning du valt så att det räcker till samtliga vagnar och räcken och
för att senare vid behov kunna bättringsmåla detaljer som behöver målas om.

Måla undersidan med en mörk/rostbrun färg, 
eventuellt med en tunn svart wash efteråt.

Rambalkens yttersida skall vara gul.
Ballastspridaren lättas upp med lite gråa toner.

När färgen torkat kan man behöva slipa bort färg 
som hamnat på fästtapparna för boggierna.

• Vinkla sidoplattformen (1) enligt bild.
• Grundmåla plattformarna med grå 

metallprimer.
• Måla därefter räckena med samma gula färg

som vagnen målades med.

• Vik till apparatskåpet (2) från etsplåten
• Grundmåla med metallprimer
• Slutmåla med vit färg 



 Dekaler
Bärfilmen för dekalerna täcker hela dekalpappret, därför får man med vass kniv, helst en skalpell, skära  ut 
dekalerna så nära trycket som möjligt.

1. Skär först ett lätt snitt så nära dekaltrycket som möjligt så att snittet bara går igenom bärfilmen
2. Skär därefter ut pappersbiten med lite marginal utanför det tidigare snittet. 

På det viset skadas inte de tryckta detaljerna inte så lätt.
3. Blötlägg dekalen i 20-30 sekunder
4. För därefter över dekalen direkt från det våta pappret till modellen efter att ha petat bort de delar av bärfilmen 

som inte skall vara med.
5. Positionera dekalen och släta försiktigt ut dekalen så att bubblor och vätska trycks ut.
6. När dekalen fäst kan man stryka lite dekalmjukgörare över dekalen
7. När dekalerna torkat skall de lackas med klarlack av vattenbaserad typ.

Märkningen på vagnarna har skiftat rätt mycket. Från SJ-märkning via Banverket, Banverket produktion till 
Infranord. Vissa vagnar har varit märkta med sitt bandistrikt och ibland placeringsort, gamla märkningar sitter
ofta kvar efter ommärkning, men då rätt slitna eller övermålade. Kombinera dekaler från arket efter eget 
tycke, eller använd exemplen nedan. Sök efter bilder på nätet för olika varianter.

I rutorna högst upp till vänster på dekalarket finns rambalksdekaler, varav en omgång i reserv.
De två bågformade ränderna på högra sidan kan användas till manskapshytten.



Vädring...........

 När modellen klarlackats kan man om man önskar gå vidare och ge modellen ett lite mer slitet utseende.

Efter en tids drift med ballastläggning brukar vagnarna få ett allt mer dominerande lager av ballastdamm och 
rost även över de gula ytorna. Allt från djupt brunröd till en lite flammig nästan orange färgton.
Även här rekommenderar jag sökning på nätet efter olika utseenden.

Några exempel:

 
Jag har lagt på lite olika många tunna ”washes” av ytterligare uttunnad Vallejo Model wash 76.506 Rust samt
en väldigt tunn wash med vitt för att bleka ned färgerna. Man får väldigt försiktig med den vita washen, den 
skall nästan inte synas.



Montera samman delarna

 En enkel sprängskiss över byggsatsens delar:

Montera buffertar
De medföljande 3D-utskrivna bufferterna som klipptes bort i första momentet är relativt sköra.
Därför finns några stycken extra med som reserv, spar gärna dessa som reservdelar.
Bufferterna kan ersättas med mässingsbuffertar, med standardmått 1 mm på fästet 

Eventuellt kan hålen för bufferterna behöva rensas för att delarna skall gå lätt att passa ihop.
Normalt skall hålen ha rätt mått från början 
Prova försiktigt, vid behov rensa med en 1mm brotsch eller borr.

Bufferterna skjuts i försiktigt och behöver inte limmas.
Det gör att det går lättare att byta en buffert som går sönder

Måla bufferterna med en brun/svart kulör.

Montera hjulaxlarna i boggierna.
Var försiktig när du trycker i hjulaxlarna, godset i boggierna är relativt skört. När axlarna sitter på plats
skall de helst inte tas bort igen, då kan man riskera att någon av boggiens kortsidor spricker

1. Rensa försiktigt hålen för hjulaxlarna med en tunn brotsch eller borr från eventuella rester av 
överskottsmaterial eller färg.

2. För in ena spetsen på hjulaxeln i hålet på boggiesidan och vrid försiktigt axeln så att den andra 
axelspetsen vilar precis ovanför slitsen vid den andra boggiesidans hål.
Se till så att första axelspetsen är ordentligt inne i hålet.

3. Tryck försiktigt, men bestämt ner den andra axelspetsen via slitsen ner till hålet.
Axeln snäpper in med ett litet ”klick” utan att skada boggien.

4. Fortsätt med nästa hjulaxel och den andra boggien.

Om man ändå lyckas med att få boggien att spricka vid monteringen är det ingen större fara.
Troligtvis har boggien spruckit i något av hörnen mot kortsidorna, eller en bit in på kortsidan.
Låt hjulaxeln sitta kvar i boggien och droppa en liten droppe CA-lim vid sprickan och passa åter 
ihop delarna som de satt tidigare. Jo, jag har blivit tvungen att prova när jag varit lite oförsiktig........



Koppel – olika alternativ.
För att dra ned på kostnaden levereras byggsatsen endast med en 0,3 mm metalltråd som kan vikas 
till och användas som koppel mellan fast sammankopplade ballastvagnar. 
Dock bör 1:a och sista vagnen i raden förses med de standardkoppel som kan beställas.
Givetvis går det att beställa dubbla standardkoppel till samtliga vagnar.

Förutom att kostnaden per vagn blir lägre blir ”sammanhållningen” i tågsetet bättre, vagnarna kopplar inte 
isär av misstag. Men det blir lite bökigare om man vill kunna koppla till och från vagnar.

Bygelfäste

• Vik metalltråden (16) enligt bilden.
• När modellen sedan är sammansatt enligt nedan kopplar man samman vagnarna med trådbygeln
• Trä först in bygelns ena ände enligt bild 2 i hålet i ena boggiens koppelfästesplatta på varje vagn.
• Bygelspetsarna skall vara svagt vinklade nedåt som på bilden för att någorlunda lätt kunna träs i.

Om den sticker ner för långt kan spetsen ta i vid växlar eller vägövergångar.
Kontrollera gärna detta genom att rulla vagnarna över klängs spåret.

• När samliga vagnar fått en bygel monterad kan man koppla samman vagnarna genom att trä in den 
andra bygeländen mot nästa vagn, en efter en.

Standardkoppel (Rapido)
Boggiernas koppelfästesplatta är konstruerade för att passa till en Dapol NEM-koppelficka som kan beställas
som tillbehör till byggsatsen tillsammans med en Fleischmann 8525 koppelkrok.

Sätt samman koppelfickans två delar:
• På den yttre delan skall den tunnaste ”läppen” vara överst.
• På den inre delen skall sidan med ”tungan” vara uppåt
• Delarna trycks i varandra, skall ej limmas
• Tryck sedan i koppelkroken med tappen nedåt.
• Limma sedan fast ”koppelpaktet” mot fästplattan på boggien
• Se till att inget lim kommer in i rörliga delar (Limma på undersidan och mot bakstycket)



Montera boggier 

Montera boggierna:

• Slipa bort eventuell färg på fästtapparna
• Kontrollera att boggierna kan vridas lätt 

innan slutmontage
• Trä över o-ringarna (14)  över spåret i 

fästtapparna

Montera plattformar

- Limma fast plattformarna i respektive ände mot
  de upphöjda avsatserna
  - Plattform A(4) i änden med apparatskåpet

- Apparatskåpet (2) limmas mot väggen vid plattform A
- Passa in och limma fast sidoplattformen (1) 
  Det finns två slitsar på rambalkens ena sida där 
plattformens tappar passar.



Tillbehör
Förutom koppelsatserna finns några valbara tillbehör at beställa till vagnarna

Lastinlägg 

Lastinlägget (20) är en 3D-utskriven detalj med stiliserad makadamlast.
• Grundmåla inlägget med en grå akryl grundfärg.
• Måla sedan över med grå färg 
• Lägg en tunnare svart wash över för att framhäva strukturen
• Torrborsta sedan topparna med vit/ljusgrå färg fr att ytterliga framhäva reliefen.

Lastinlägget kan vara löst om man vill kunna köra tåget både som tomtåg och lastat.

Manskapshytt (24) för slutvagn och Detaljer till Mini-Qbx (3+25)

Manskapshytt
Manskapshytter finns placerade på slutvagnarna en del ballasttåg.
Den ger bl.a skydd för personalen som rör sig på arbetståget vid dåligt väder
Hytten skall placeras i samma ände på vagnen som apparatskåpet.

Detaljen är 3D-utskriven och behöver slipas för att förbättra finishen innan målning.
Den målas gul i samma färg som baljan.
Det finns en passande dekal på dekalarket. Den kan vara lite knepig att skära till och placera då den skall 
placeras över sneda hörn. 
Hytten kan med fördel vädras med olika rosttoner.

Mini-Qbx
Vissa Qbx-vagnar är byggda som ”Mini-Qbx:er” med egen motor/generator som driver lossningsrampen
och detta gör att vagnarna kan användas som singelenheter utan hjälp av generatorvagn vid mindre arbeten.
Motor/generator (25) placeras i den vagnsände som inte har något apparatskåp och  målas enligt exemplet i 
några rosa toner, även gula varianter används.
På de tidigaste Mini-Qbx:erna vid Banverket fanns ingen skyddsplåt, se bilden nedan. På bilder på vagnarna
när de övertagits av Infranord har de kompletterats med skyddsplåtar (3) som finns med på etsarket.

Plåtarna har två stödstag som skall fällas ner och fästas mot baljstödets sida.
Plåten limmas mot baljans överkant i den vagnsände som saknar apparatskåp



Några exempelbilder på Qbx-vagnar

Mini Qbx – Banverket produktion 2009

En rad av Banverkets relativt nymålade Qbx:er vid Västerås 2003 

Några stycken av Infranords lite mer slitna vagnar i olika ljus utanför  Västerås 2011

   


