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angående ånglokreserven (berodskapsreservea) Tid SJ.
P. M.

För ett tillgodose kraven på militär boredskap begärde ooh er
höll Järnvägsstyrelsen av 1936 åro riksdag begynnelseanslag för upp- 
reparering av ett större antal ånglok, vilka avatällta i förslitet 
skick.

Av då ooh senare beviljade medel (tillr dato 2,919 milj. kr) ha 
76 lok (a.k. "beredskapslok") huvudsakligen av typerna B, S, G ooh L 
hittills upprepurerutö. Ytterligare aneleg ha begärts för att a& små
ningom bringa upp beredskapsreserven till en planerad slutsumma av 
120 lok.

Av B-lcken ha 10 försetts med unordningur för anslutning till 
stationära elektriska ångpannor, som anordnats å följande stationer:

I distriktet: Hagalunds övre 
Xrylbo 
Hälleberg 
Norrköping

II distriktet: Göteborg
Falköping C

III distriktet: Uölmö
Hässleholm 
Bässjö 
Ängelholm

Nämnda B-lok ha, förutom rom militär beredskap, fiven avsatts att 
utgöra civil reserv vid inträffad spänningslöshet.

Pa grund av de senaste årens kraftiga traflkstegrlcg ha praktiskt 
taget samtliga beredskapslok måst Insättas i trafik - i varje fall pe
riodiskt. Av samma skäl ha fivan do flesta övriga avställda ånglok av 
standardtyper måst upprepareras ooh insättas 1 trafik, så att för när
varande endast ett fåtal lok av mindre användbara typer äro avställda 
ooh 1 befintligt sklok 1 regel oanvändbara.

De 10 ovunnämnda B-loken ha sålunda endast tidvis varit dispo
nibla å avsedda platser. De elektriska anordningarna ha härvid funge
rat väl 1 vad avser huvudprlnolpen att hålls ångtryoket uppe 1 en lok- 
panna genom anslutning till elektrisk panna. På ett por platser ha dook 
vlasa automatiska reläanordningar klickat. Justeringsarbeten pågå, aen 
ha ännu ej hunnit slutföras, enär loken enligt ovan oftast ej varit 
tillgängliga.

D b r den 5/9 1*41. 
H. Bager.
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angående ångloksltuatlonen efter öppnandet av elekt
risk drift å linjen Jörn - Boden den 1 tears 1942.

Tillgången på elektrolok beräknas medgiva, att samtliga ordinarie 
tåg å sträckan Jörn - Boden från och med den 1 mars 1942 framföras elekt
riskt.

Det härigenom frigjorda antalet ånglok (sedan ett visst antal reser
verats för reserv och extra tåg) uppskattas till

10 B-lok 
4 G-lok.

Av dessa beräknas G-loken och 2 å 3 av B-loken behöva disponeras å
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andra sektioner. Av återstående3 -lok torde några" åtgå för att frigöra 

de reserv-B-lokr Cöéredskapslok), som äro försedda med anslutnlngsanord- 

ningar för stationära elektriska pannor. Flera av sistnämnda lok ha näm

ligen till följd av rådande högtrefik måst insättas i trafik.

I övrigt hänvisas beträffande beredskapsloken till bifogade P.M. av 

den 5 september 1941, som fortfarande gäller, ehuru med den komplette

ringen, att antalet beredskapslok Jfflfökats till 78 st.

Vad beträffar reparationsbehovet för beredskapsloken så har, enär 

så gott som samtliga lok sedan några år ständigt gå i tre fik, detta med- 

tagits i uppgjorda roparationsplaner. I praktiken göres alltså f.n. ing

en 'skillnad i reparationshänseende mellan beredskspslok och övriga lok.
Det kan nämnas, ett flera av beredskapsloken redan genomiupit så 

många km, att de hunnit erhålla ny hvst-reparation sedan de uppreparera

des såsom beredskapslok.
Planerad reparation av ett antal T-lok kommer att förskjuta repara- 

tionen av de ånglok, som eljest planenligt skola repareras, savidr'1 ekr
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de nytillkommande arbetena med T-loken kunna kompenseras genom övertids
arbete.

D b r den 22 Januari 1942.
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