


Protokoll fört vid besiktning av var-
***** idJStArt* yVq

berg-Borås järnväg den g IT o^h 21^februari 1928 
i ooh för tillstånd till ökning av tåghastig
heten.

Sedan Varberg-Boråa' Järnvägsaktiebolag hos Kungl. Väg- och
3/ / ? > /

Vattenbyggnadsstyrelsen ingivit en den 30 januari 1928 dagtecknad. y* t>f o m  />?
ansökning om besiktning av bolagets järnväg A. ooh för avsedd ökning 
av tåghastigheten på densamma och-Kungl. fltyrelstnr aen ty februari 1928 
förordnat— qö-ä , undertecknade, -eefct- verkställa denna förrättning— Häva
v 1 -p« grund häryy—1under- går-dagen ocir~±d-ag~företagit- vid
vilken voro närvarande:
herr trafikchefen Hjalmar von Porat och baningeniören A. Johannesson.

Följande'handlingar och ritningar voro tillgängliga vid för
rättningen: •
1/ Kungl. Maj:ts nådiga resolution den 24 november 1876 inne
hållande koncession för järnvägen.
2/ Protokoll och utlåtande den 24' oktober 1880 över besiktning
av järnvägen i och för trafiktillstånd.
3/ Av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen den 7 november
1881 utfärdat avsyningsbetyg för järnvägen.-
4/ Det vid besiktning av järnvägen den 30 april ooh 1 maj 1906
förda protokollet, i vilket besiktningsmännen meddelat, att under 
vissa villkor största tåghastigheten kunde bestämmas till 55 km. i 
timmen.
5/ Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens skrivelse den 17
maj 1909 innefattande tillstånd till 55 km. hastighet i timmen vid 
ett största 1 ok omot i vhjul tryck a 5*25 "bon un(3-er vissa villkor.
6/ Kungl. Väg-, och Vattenbyggnadsstyrelsens skrivelse den 7 
december 1910, vari medgives även för sträckan Veddige-Derome 55 km. 
hastighet i tim.
7/ Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens skrivelse den 29
december 1914, vari för bandelen Varberg-Horred medgives ett ökat 
vagnshjultryck av 6.15 ton och för bandelen Horred-Borås 6.5 ton, 
allt vid 55 km. hastighet i timmen.



310 meter.
Banvallen hade en krönbredd ej understigande 5 meter ooh var 

överallt väl underhållen.
Broarna voro alla försedda med stålöverbyggnader. Dessa hava 

av förre distriktsohefen Th. Helleberg kontrollberäknats och uppfylla 
fordringarna enligt Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens cirkulär 
av den 2 januari 1901 ooh tillåta 5*5 tons lokhjultryok och 7 tons 
vagnshjultryok vid 55 km» hastighet. Broarnas murverk voro överallt
i gott skick. Icke alla broar voro försedda med urspårningsskenor.

Snåret var överallt väl lyftat ooh justerat med skenförhöjning 
avpassad för 5^ km. i tim. hastighet.



yup.pe.JLS p lien ing ranns i yrrersKens t rangen rör alla Kurvor mea 
radie av 1.485 meter och därunder.•

Lutningsvisare, k il ometer-pålar T kurvtavlor och hinder nål ar 
voro uppsatta på erforderliga platser.

Stängsel. bestående av ekpålar och minst 3 rader galvaniserad 
järntråd, fanns utefter hela banan.

Plankorsningar med allmänna eller allmänneligen befarna vägar 
voro samtliga utförda i enlighet med föreskrifterna i Kungl. Kungörel
sen av den 23 . j 19g^-&ngå.ende varnings^aärken och säkerhetsanordning
ar m.m. ”Fri sikt kors-ning ar ” , till— st. , medgiva en högsta 
ha.^u^hPt. av 55 km. i timmen, menkaruökae—ItI-TIHSTI irögsta hastighet 
av f̂ Q km, i t iiTTTHSn'.

Telegraf- och telefonledning var inledd i samtliga stationer. 
Bantelefon fanns inledd till samtliga stations- och banvakts- 

stugor och grindvakter me-å- undflntng.! fg.̂ n



Horred station , oförreglad, skivsignal vid ingångsväxlarna i vardera 
ändan av bangården, synliga på resp. 500 och 600 meters avstånd. 
Sundholmen station, oförreglad, skivsignaler som vid Horred, synliga 
på resp. 900 och 500 meters avstånd.
Björketorns stationr oförreglad, en dubbelvingad semafor som vid Tofta, 
synlig på resp. 600 och 350 meters avstånd.
Berghems station, oförreglad, en dubbelvingad semafor som vid Tofta, 
synlig på resp. 700 och 800 meters avstånd.
Skene station, oförreglad, en dubbelvingad semafor som vid Tofta, syn
lig på resp. 600 och 600 meters avstånd.
Kinna station, oförreglad, skivsignaler som vid Horred, synliga på 
resp. i^O och 500 meters avstånd.
Fritsla station, oförreglad, skivsignaler som vid Horred, synliga på 
resp. 3^0 och 370 meters avstånd.
Viskafors station, oförreglad, en dubbelvingad semafor som vid Tofta, 
synlig på resp. 290 och 430 meters avstånd.
Rvdboholms station, oförreglad, en dubbelvingad semafor son vid Tofta, 
synlig på resp. 2J0 och 290 meters avstånd.
Bookaryds last-plats, växlar och spårspärr förreglade samt elektriskt 
blockerad från Borås och Rydboholms stationer samt skyddad av utfarts
signaler /envingad semafor/ vid dessa stationer.
Borås nedre station, fullständig elektrisk förregling och signalsäker
hets anläggning, försignal synlig på 260 meters avstånd och I.38O meters 
från huvudsignalen, som består av en tvåvingad semafor; i norra ändan 
av bangården en tvåvingad semafor, synlig på 190 meters avstånd; ut- 
fartssignaler, två envingade semaforer.
Borås övre station, oförreglad, skivsignal i södra ändan av bangården,
synlig på 220 meters avstånd.

Rullande materielen bestod av:
11 st. tenderlokomotiv nr 2-5 , 7_13 -

4 st • 4-axliga personboggivagnar litt. BGo nr . 19, 2 0 , 2 2 , 27.
1 st • 4-axlig n CO ti 21.
1 st. 2-axlig personvagn tt B it 5.
4 s t . 2-axlig ” tt B C ti 6-9.

17 st. 2-axliga personavgnar tt C
tt 1-4 , 10, 12-15, 23-25,

28-32.
st. 2-axliga person-o.postvagn. ii O D tt 11, 16-18. 

2é!1 st. 4-axlig person-o.postvagn tt C D o tt

4 st. 2-axliga resgodsvagnar H Få tt 85, 211, 25^, 255.
98-101, 159, l60, 
212-215, 251-253-13 st. resgodsvagnar, tvåaxliga rt F tt

7^ st. täckta godsvagnar it G n 75-8 4 , 86-97, 102*110, 
151-158,

161-170, 181-190, 201-210,
216-220.

13 st. •öppna godsvagnar tt I tt 62, 65, 67-69; 71, 73, ;7|1
301-305.i

4 st. öppna godsvagnar tt Km tt 56-59.
115 st • öppna godsvagnar tt N 1-55, 111-150, 171-180,

221-230,



20 st. öppna godsvagnar 
17 st• öppna godsvagnar

2 st. öppna godsvagnar

litt.

tt

Os nr. 231-250. }
Pm " 60, 6l, 63, 64,

70, 72, 191-200
Qjnl’ " 128, 130.

Samtliga ovanstående materiel var i fullt trafikdugligt skick. 
Lokomotivens koppling, drivhjulsdiameter, högsta hastighet, 

högsta dr ivh jul stryck i tjänst samt bromsanordning är o:

lok
n:r

Kopp
ling.

Driv- 
h juls- 
diam. 
m/m.

Hößl
driv-
hjuls-
tryok,
ton

3ta 
has
tig
het , 
km/1.

Broms anor dn in«. 
lok tender

2-5 0-C-Q 1320 ^,75 69.7 ångbr. skruvbr•
7,B 2-B-O 1539 5.25 90. , t* skruvbr.o.vacuum
9,10 O-C-O 1336 5.15 70.5 it n
11 1-B-O 1528 5.05 §9.3 ti tt

12,13 O-D-0 1290 5.5 60.8 tt it

Samtliga lok, utom loken nr <4, 12 och 13 äro utrustade med
apparater för vacuumbroms. Loken nr 12 och 13 hava 3*-axliga tendrar,
övriga 2-axliga.

Järnvägen trafikeras även med Borås-Herrljunga järnvägs rullan
de materiel. Denna består av:

5 st . tenderlokomotiv nr 1 -3 , 6

00OO

2 st . tanklokomotiv nr 4 och 5.
3 st . 4-axliga personboggivagnar litt. BCo nr. 21-23.
4 st . 4-axliga " tt CÖ 18 - 20 och 24.
1 st • 2-axlig personvagn tt B nr. 1

14 st . 2-axliga personvagnar ff C tt 2-15.
1 st • 2-axlig fångvagn tt E. tt 3 1.
2 st . 2-axliga resgodsvagnar tt Få n 55 och 57.
7 st . 2-axliga do. M F n 50-54, 5° och 73*

31 st • 2-axliga täckta godsvagnar tt Grl n 61-72, 74-82 och
7 st . 2-axliga öppna godsvagnar tt I tt 115-12 1 .

10 st • 2-axliga öppna godsvagnar tt K ti 131-140.
30 st . 2-axliga öppna godsvagnar tt N tt 151-164, 185-200.
5 st . 2-axliga öppna godsvagnar tt P tt 122-126.

Denna materiel är även i fullt trafikdugligt skick.
Lokomotivens koppling, drivhjulsdiameter, högsta hastighet och

t
drivh julstryck i tjänst samt bromsanordning äro:

lok
n:r

Kopp
ling.

Driv
hjuls!
diam.
m/m.

Hop 
Driv- 
hjuls
tryck, 
ton

;sta
Hastig
het . 
km/t.

Bromsanordnine. 
lok tender

1-3,6 l-C-0 1530 tee6 89.̂ ångbr. skruv-vaemm
1 1-B-l i4 o o te 55 73.9 hävst.-vacuum.
5 O-B-O 930 te30 45 »o tt

8 O - D - O 1290 5.5 60.8 ångbr. skruvbr.
Samtliga lok utom lok nr 5 Lava apparater för vacuumbroms. Lok 

nr. 8 har treaxlig tender, loken 1-3 och 6 hava tvåaxlig tender och lok
& och g äro tanklokomotiv.



Av vagnar tillhörande V.B.J. kunna .följande vagnar få fram
föras med en hastighet av 75 km* i timman.
ty st. ty-axliga personboggivagnar 
1 st. ty-axlig do.
8 st. 2-axliga personvagnar
1 st. ty-axlig person- o. postvagn 
3 st. 2-axliga resgodsvagnar
9 st. 2-axliga do.

litt. BCo nr11 CO I T

T T c T T

T T CDO T T

I t FA T T

T T F T T

19, 27.21.
23-25, 28-32.2b.
211, 25ty, 255* 
159-160, 212-215, 

251-253.
Följande V.B.J. tillhörande vagnar få framföras med en hastig

het av högst 60 km. i timmen.
1 st. 2-axlig personvagn
9 st. 2-axliga personvagnar
ty st. 2-axliga person- 0. postvagnar
1 st. 2-axlig resgodsvagn
ty st. 2-axliga resgodsvagnar

Av vagnar tillhörande B.H.J. 
med en hastighet av 75 km. i timmen.
3 st. ty-axliga personboggivagnar
4 st. ty-axliga do.
2 st. 2-axliga personvagnar 
2 st. 2-axliga resgodsvagnar 
ty st. 2-axliga resgodsvagnar

litt. B. nr 5
" c. " i-ty, 10, 12-15.
" CD." 11, 16-18.
" Få " 85.
" F " 98-101.

kunna följande vagnar framföras

litt. BCO nr. 21-23.
" Co " 18-20 och 2ty.
" C - " lty och 15.
" Få " 55 och 57.
" F " 50-52 och 73*

Följande B.H.J. tillhörande vagnar få framföras med en hastig
het av högst 60 km. i timmen.
1 st. 2-axlig personvagn litt. B nr. 1 och
ty st. 2-axliga personvagnar ,T C " 5-8.

Här ovan uppräknade vagnar äro tillverkade vid svenska och ut
ländska verkstäder. En del av dessa vagnar äro undersatta axlar mot
svarande S.J. typ I och av Surahammars P- och M-stål eller av tysk 
tillverkning. Vid här ifrågavarande högsta hastighet måste dock fordras, 
att hjulgångarna såväl till konstruktion som material äro av yppersta
beskaffenhet, varför, i likhet med vad praktiskt taget genomförts, där 
denna högre hastighet tillämpas vid statens och enskilda järnvägar, 
för vagnar, som regelbundet skola användas med denna hastighet, måste
fordras, att axlar av S.J. typ I eller motsvarande utbytas mot axlar
av S-J. typ III eller där lämpligen kan ske, mot axlar av S.J. typ II 
och martinstål, varjämte vid nyanskaffning av sådana axlar skall iakttag
as, att det mest påkända- snittet skall vara tillgängligt för undersök
ning. Därjämte få under bromsvagnar endast användas hjulringar fästade
med sprängringar. ,

Beträffande vagnars inkoppling i tåg gäller Kungl. Väg- och 
Vattenbyggnadsstyrelsens och Kungl. Järnvägsstyrelsens cirkulär av den 
30 december 1921 och gällande tjänstgöringsreglemente.

På grund av vad sålunda vid besiktningen iakttagits och här
anförts förena vi oss i följande



U t l å t a n d e .

Varberg-Bor&s Järnvägsaktiebolags Järnväg mellan Varberg och 
Borås övre station är i sådant skick, att vi anse högsta tillåtna * 
hastighet må kunna medgivas ökad till 75 Jpnv 1 timmen för tåg, sam
mansatta av för denna hastighet godkänd rullande materiel och med de 
inskränkningar, som följa av gällande tjänstgöringsreglementes be
stämmelser, dock med undantag dels för sträckan km. 65.7 - 65.9, 
med hänsyn till kort kontra-kurvavstånd dels för järnvägens samt
liga broar intill dess deras överbyggnader blivit vederbörligen om
byggd® eller förstärkta, dels ook för sträckan Varberg-Korred, intill 
dess den blivit belagd med minst 32 kg. tung räls pr meter.

För tillstånd till hestighetsökningen upp till 75 km./tim. 
bör dessutom föreskrivas
att banvallens ballast ökas till minst 0-50 meter djup genom uppgrus- 
ning samt skenförhöjningen avpassas efter för respektive kurvor till- • j 
låten största hastighet upp till 75 km./tim.,

‘att samtliga broars överbyggnader förstärkas eller ombyggas enligt 
ritningar, som skola godkännas av Chefen i Västra Väg- och Vatten- 
byggnadsdistriktet,
att bandelen Varberg-Horred belägges med räls av minst 32 kg. vikt 
och största syllavstånd 0.80 meter,
att ingångssignalerna till stationerna kompletteras och förändras så, 
att de bliva fullt synliga på bromsdistans för tyngsta tåg och största 
tillåtna hastighet, samt
att alla kvarstående skivsignaler utbytas mot semaforer.

Utan att järnvägsförvaltningen utför några kompletterings- och 
förstärkningsarbeten anse vi, att högsta tillåtna hastigheten må kunna 
medgivas ökad till 60 km,/tim. för tåg, samnansatta av ovannämnd rullan- ! 
de materiel, dock med undantag för broarna över Skuttran km. 15.14,
Viskan km.015.68, Hornån km. 32.96, Suttran km. 39*85» Viskan km. 52*76, 
Häggån km. 58.24 och 63*14 samt Viskan km. 73-14 och km. 84.74, vilka 
icke få passeras med större hastighet än 55 km./tim.

Hastighetstavlor, angivande respektive hastigheter, skola upp
sättas å ömse sidor de sträckor och punkter, där inskränkning i största 
tillåtna hastigheten skall äga rum.

Högsta tillåtna hjultryck anse vi vid 75 km./tim. hastighet och 
32 kg. räls böra bestämmas till 6.24 ton för drivhjul på lokomotiv och 
7 .80 ton för löphjul på vagnar, samt

vid 60 km./tim. hastighet och 24*3 kg. räls till 4.92 ton resp. 6 .15 ton.,



Som ytterligare villkor för åtnjutande av en hastighet av 
överstigande 60 km./tim. anse vi böra föreskrivas: 
att tågen skola vara utrustade med automatisk genomgående broms i
enlighet med tjänstgöringsreglementets föreskrifter, 
och att lokomotiven äro försedda med hastighetsmätare.

Borås den 21 februari 1928,

■ M

tA

Arthur Asplund L. Wald. Stähle

Rätt avskrivet intygat


