
Utltast den 3/6 194.2.

Sr-Ji-loSi. tr-,, iis^ ov«a.'(MfcKivlta» . »ti. \iXihuu

att^ ̂ w^aafditfcraft; ^ iT:..K.

1 nedanstående uppställning hava sammanförts uppgifter å för

trafik avsedda eller användbara lok av kapacitet överstigande SJ

E-lok, samtliga tenderlok.

Tabell 1.

i;

. ;kt •

Lok

typ
Azelan-

ordning
Antal Anm.

Uti. NSS 2 lok.2-C-O

1-D-O
O-D-0

1-D-O

Uti. NSB 1 lok

Summa

Härav med
dragkraft
av minst

12 ton,
mindre än
12 ton

1-D-O

f.d. SJ litt. Oa

■' rt i , iX I

O-D-0

O-D-0

f.d. SJ litt. B !

? f.d. SJ litt. ft:o-a-0

O-D-0

O-D-0

2-D-O

1-D-O

1-D-O 12,0

1-D-O

f.d. SJ litt. B

Turbinlok

f.d.Sjlitt. Oa

x}Härtill 3 obrukbart
ej medtagna.

2-C-O

1-D-O

O-D-0

O-D-0

O-D-0
O-D-0

summa

»I scfeau, lok
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begärts närmare uppgift om dennas behövliga omfattning. I övrigt

äro till NSB utl&nade 1 6- och 2 B-lok. a

Det har begärts uppgift från järnvägsstyrelsen om, huru tillin

handahållandet av lok skulle ordnas, därest utlåningen till utlandet

skulle omfatta alternativt 5, 10, 20 eller JO lolt aamt vilka konse

kvenser detta skulle medföra å de bestående trafikförhållandena.

Om lok.skola utlånas, synes riktigast att loken fördelas upp

på SJ ooh EJ i proportion efter befintligt antal lok, varvid för SJ

vidOcommande hänsyn tages till de lok, som redan äro utlånade.

För tyngre godstrafik äro SJ B-lok visserligen användbara, men

kapaoiteten är dook rätt rayoket lägre än för loken med 4 drivaxlar

ooh relativt stort axeltryok. Som en praktisk gräns nedåt i drag-

kraftsavseende för lok, vilka kunna betrakta» som mera högvärdiga

godstågslok anses kunna sättas dragkraften 12 ton.

Såsom av tabellen framgår uppgår antalet lok vid SJ ooh EJ

med dragkraften över 12 ton till 26 resp. 34. Häremot svarande pro

centuell fördelning utgör 43 resp. 57

Om lok väljas av samtliga typer, båir antalet för SJ resp. EJ

111 ooh 95 samt den prooentuella fördelningen 54 resp. 46

Tabell II.

Om från hela lan Bör fördelningen äga rum sålunda.
det skall till
handahållas

Om endast lOk med drag-
kraft över 12 ton väljas

Om lok av samnixga x uev^
föregående angivna typer
komma i fråga

SJ EJ SJ j EJ

5 lok 2 3 3
.  2

10 " 4 6 5  i 5

0

a

9 11 1 9

30 " i  a6
1

u

Samtliga brukbara ånglok vid SJ av någon betydelse i drag-

\  kraftsavseende äro i tjänst ooh må o^oliirLt nämnas att för närvaran-
\  de 18 B- ooh 3 O-lok användas för arbetståg för banavdelningens räk-
\ ning. Ytterligare behov för dylika tåg har anmälts.

I fasta turer för ordinarie tåg användas 19 B- ooh 6 O-lok

(  (mest godstrafik).

ev ordinaries t"''
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fe5r extratåg samt erforderlig reserv för revision ooh reparation.

Lok kunna ioke bortl&mnaa utan att däremot svarande tåginstäl

lelse äger rum. Det ligger uppenbarligen närmast till hands att, om

det nu gäller tillgodoseende av dragkraftsbehov inom annat land, som

förut tillgodosetts med detta lands egna lok, taga i anspråk lok från

de för detta lands räkning inom Sverige besörjda transporter, som ny-

tillkommit under kriget.

I det föregående berörda loktyper vid SJ användas för närvaran

de för nytillkommen transitotrafik i följande omfattning.

Tabell III.

sträcka Sjukhus 0. perm. tåg Wehrmachtgut

Storlien - Östersund ca 2 B-lok ca 3 O-lok ;

Sundsvall - Ånge
2 Mc-lok

-
ca ^

B-lok

ca 1/2 B-lok
A O-lok

Haparanda - Boden 2 1/2 B-lok

S u m m a ta 2 1/2 B-lok 3^/2 B-lok
7  G-lok

2  Mc-lok

S u mma 15 lok

Härutöver användas cirka 10 B-lok för transitotrafik över in

landsbanan.

Det framgår av tabell II huru många lok, som vid olika alterna

tiv för bortlämning böra tagas från J3J. Enligt tabell III kunna in-

till 1y å 83 ki-aftigare godstågslok ooh totalt I5 l^k erhållas från
i tabellen angivna tåg. Vid da alternativ, som förutsätta ett mindre:

antal lok behöva ej alla de angivna loken tagas.

Det kan även komma ifråga att taga lok från transitotrafiken

på inlandsbanan (E-lok) ooh sätta dessa för arbetståg för benavdel

ningen, varifrån i så fall O- och B-lok kunna frigöras, O-loken an

tagligen dock till något mindre antal än de ersättande E-loken.

Vilka olika kombinationsmöjligheter, som vid förslagets even

tuella realiserande ékola komma att tillämpas inom ramen av visst

antal bortlämnade lok är med hänsyn till SJ intressen i stort 8e;tt

utan betydelse, så länge man rör sig med lok, som erhållas geno»

!•

inskränkning ay'tranaitotrafik.

fe hel del goi»tåg, rédt»|isiade sftsom ^ratåg, hava ̂
'  i ^ ^ ■

karaktär av ordinarie tåg. 1 i.,
—i i -*>bl /

fl.,.- . ■ ' • " |;V

Så
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ajMÅMid» koMMtonBarB» *T VfK i^^Tna.

M Ittktyptrt eos kmna IfMfBkaaaå f9| vtltoln(« n&sts basltta xaUtivt
■tor dsocknft* Samollkt tord» oaa Ma tyaica sida kenna att yAa på aa
åzai^atafl (trwatlgaada 12 t«B ««h 1 tutjtau kaa aaa loka iM«^sfttta ut-
Ualng av lok oed dragk»^. uadawti^uda^-9 tm»

2. Yiliååiigw på Idk aad alnat 12 teoa åragl^t Ir f*n. 6o* Dassa fdrdala
•ig aaå 26 vil 8J edk 34 Vid 87.

Madriim »ad teatdorrft BlWtigH^ im kli* aatalat lok 206 »ad
in tid SJ adh 95 tid BJ. i i
'' "Mna*a uppgifta» «■ Itikaas fSi||i|i^^M'''alik^ soktioaer oah Järnväg
fpaBgår a* bilaga 1*

Bå «*a»akatt på lagKk ioka fiUBW f .a. utaa aaatUga lek Bro utagrttjadai
•a «■<'»■>««<"g a» daglokitinBllBgaB att kagvlaaa auvaraada txoflkaBJUg-

biti»* B« Idk^rpaVf vilka kanna ifrtodeeriMk tiU utlåaiag, BaTBadas i huvud-
•Bk 10» fkaaifSsaadB a» gedstågi 41^ M oBJliå-
hatan» fa» godatrafikaat ••» koM^itt kagVlBÉaB gftun an utlflaing av flagleSc.
Mad hBaapa hBrtiU tocda dat ur folkf8na»jiiiagMOapaakt vara ofråakonligt
att aa avwrtMU utl|t^ av l<dc janTfardala» på JBravaganåtat i daaa kalhat,
flUb ai»i«ik«»«Mi»WW«å.t«*d»,illi|li|M^^ ,8», att daa totan'
utlåaiagaa fBrdalas på olika aaktiani» oah liaja» i prupeartloa till tiUgåagaa
på lAIu Vad daeaa utgdngapnaktar.keHBa» utlåaiagaa, dBzvat lok c» ninat 12
toaa drajdvaft avaaa, att »ad 49 1^. drabba SJ oob »ad 97 ^ drabba £SJ • Madtagaa
l«k awd dratfoeaft Sva» 9 toa, bUva 9»«^ttal«B^^M 4J ook 46 f«r SJ. 70»
•akalkatois akuU* torda ma i båd»Måait'097a.»lkiia »ad 50 i fBr aåvU SJ
se» ST...

fago» hSaapa till evaa uada» p. 9 7f00fi||ualla fBrdalalng »allaa
SJ odk SJ, Bvwue» till ̂  f9sbålU|^t|attJJ tidlgaxa aBdgata utlåna
vissa ^ick till da aecaka statabaiM^, fkoUa utlåaiagaa k<
SJ såliritel

å«, l9ii ffn wlnft,
fofll utl^ng till

Sytfklsåå
Antal lek

S  ... .

K) i

^ ■ SOaafi
90

.  .

Sargs .
Aatal lek

Suaea

lek

2  7

,2:j»:.f 12 ...

i,.-//=2 v"t"»

■i.2\ . - . .v .92:'

A .V-'. ■ ^ v, . , . . ■ :

»Sr

4i!»a»f»a»

Antal lok

4

.  6.

Ii

16

att dnbba

SBsay från
SJ

Antal lok

9

6

11

16

•  ••
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B* Btoert liik am »laat 9 t«..

fotal ntlåaing till
Smn Birav från Diirav Ma

Mkåaat Horgo
■ w - SJ

Antal lok Antal lok lok Antal lok Antal lok

5 4" 9 5 4

10 4 14 7 7

20 , 4 24 12 12
..... i- •• •. •• • W./

54 17

2i XcttMkmuMxaB fSr ar tel vid utlteliw or lek dnligt p. 4 ovan bU utan tva«

kaa «B BaevBwmiiw av nSjlij^tezm att tlUeoteW sotetiaflkau %ahcn^<^t
taoMiiakt Bkollo ntfjUgan tet antagandat kunna gOzaa, att utl&^ngaa^aT lok till

Tya9(laa4 dkulla fOsbattxa kolaitnaticmaa i adtea «ifattBtäg»att bagvansningan

halt aknlla koq^aaaoiaa ganeo ainrtate vad:fiiMii^cartw^ 1~pzaktikaajtate nan
..Mk ti, knna wd an avBavSad hagggnaaing ur giatetaafihaBjlighatannB^Att faat»
alA var dipb hnr daima hagrteming koonar att gtea elgegllanda, ar yttarat tanek»

ligt* Jki antersBkning ar huru tazh&llandaiia knnaa tSiflcaa koOBsa att gaatalta aig*

ddraat olika aatal lok aod ainst 12 tona dragkcafli^^tog^ giva vid handant
1*■ 91» 1 Mi ... ... '

trolla Jl;. I». ftt^,l|iiB|!a^^^^^^
BBB« V*aa Xiimaa .2 Bolok avatdUda* Oteaet daaaa upprapaxama ooh at»

• Unaa* påvorhaa iOka oSjli^tana Xte gotetzafilc vid SJ*

2* "■

vRivvid JSniUa W ha att ItaMi uttew Ikdte 1* avsa plnda lok* tvt
Satii* kad hteaya till maageaä» fSrdalaiag av O*lokaat hSsa daaaa tagaa
Ma Oataraoad ooh Bodan* XapaoitOtoa pl l|a}aaaa öatoraimd - Storliaa
och Bodan • Haparanda konnr på gmad hHaaiv att Btekaa aad an vagavikt
av onkalag 500 ton par dag i vardag» rIkfekUigw {notavaraate oodiriiig 29
laatada vagnar)* Härvid Br doOk att nlb^* att tiaaaportama fxdn Hapa
randa Xdrotrdteavia oofattar toana vagnar*

9* 9W gff V?K
' -(«F8r IKr tel innablp datta, att tABva» i p* 1 nHnnda lOk yttarligara

^ "-iTffh Ml*» avatto* Had hSnam till novaraate fSrdalaiag sv lokaa hSra
sr daaaa tagna } trån liajaa Oataraond - Storliaa* 2 frfin liajaa Bodan -
B^pazaadat 1 Ma Ualab HHlaiadborg • HHaaXahola aaot 1 fkda pågåanda
haaoBdoakållaaAataB å oloktrifiarttdr liafar* Saa madolbara fSUdaa
hBnrtr torte bUvai att godatrafikkapaoitatoa å Oatareundaliajaa sBnkaa.
till onåafår hUMM av don nnvaraado -tn^Um* att kapaoitatha å Boda»*
a«h HH8siaho]B8liajama aånkaa till okkitag 9/3 érN^uvazanda trafikji På
aaatliga daaaa linjär dooinarar dan tgratok tsanaitotxaflkon* vilkan aåla-
daa fraut konnor att drabbaa* Xadirakt kooaor* ahnm i oindra oafstt-
ning* kapaoitataa på alaktrifiarate linjär att ^vaskaa* i dat att dot
lok* aon tagas från baanndaMlllaaihotaaai oAsto oraåttaa nod alakbrolok*
Batta fSrhållante koanar dook knappaat «tt bogrSnaa trafikmSjlitfiataiw
na* anir atekningama av trafikaa vi» Hålaingborg ooh Bodan aJSlvfallat
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iMdfSr iMdgflBg »y jStayU å oldktrtflwad» llnj«r»

4. Om SO IxJc utltaai».

ffltevld SJ ba att ISaaa, fttrutOB B-lok oeh radas utlAsada lok*

yttarllasra Ig B-lric. dre. nar Os halts aatalat av de na tlH«aigU«s

starka Hed hOasys till Bataiai^ fSrdalnlng av loken bdia bSr*

tid 4 lok tagas trta linjan öetersund - Storltest 3 frf» linjen Bodan -

Hapszsnda, 2 frfln linjen Haisin|(borg - Hasslebeln sant 3 tr»a banonder-
b&llsasbetena. HHxieenon bBr nan iqpbhatta, att godstraflknOjUtjietema

t nOmda tre linjer koener att nedgft till bUftm av nuvarande godstxafik.

Hora bortta^ndet «r 3 l(dc frdn undexb&llaaxbetena kanaar att inverka,

Sr Bvflrt att fastsU. Bbder den period, dessa arbeten pågd, nAate de or-

Bttfetaa av eléktrolok till ungefHr sanea antal. Att frigöra s&dana torde

dodc jnk" möta oöverstigliga svArigbetsr, dHrest ÖBtorBundB-,HiaBingborgB-

oob Bodentrafiken nedgflr p& sött, son tidigare aa'^ttB. Under andra.de

lar av Aret, d& ioke underb&llsasbeten pA^* desea lok för and

ra oppgifter •• eawupelvla transport av ved, soökerbetor eto. - ooh hOrvid

blir atbrHOket betydligt kttnbbarare. Iven i. detta fbll kooaer doOk den

minskning, transitotrafifceB utsHttee för, att verka i gynueam riktning.

6. Tid utlAning av lok ned en dragkraft överstigande 9 ton bliva veiknin^ma i

bnvodsak deoaana, som under p. 3 ovsn angivits. Skillnaden betingas dels av

att dessa lOk pA gmnd av IBgre dragkraft ioke föraA framföra lika stora tAg

soai de kraftigare Iticen, dels av att dessa lek kesna till anvSndnlng pA ett

botiyAligt större antal linjer On do kraftigua loken. Skillnaden i dra^oaft
verkar pä sAdant sätt, att en utlAning av ett visst antal lok koonar,

dtoest dessa Bro av svs^ure 'typ, att innebHra en mindre begrBnsning av trafilc-

lörBÖgaa In on starkare lok vttljas, Z rmt tal kan men sBga, att det svagare

Idcet Bger i/i av det startaere leketa pnestatienstBamAga. Sen omatBndiflbeten

Återfått do svagare Mcaa anvBndaa pA ett större antal Unjer, verkar i sAdan

riktning, att verkningarna mera jBmt fSrdelea pA berörda Anglinjer. Terkning-

oma bli med andra ord iOke Hka strBngt lokallserads, som dA da starkare loken

tagas 1 anaprAk för utlAning, utan begränsningen kosswr att drabba godetrafiken

i dess belbet ooh han ej pA samma sätt som eljest hänföras till transitotrafi-

ken.

7. JSr vid en eventuell utlAning valet mellan de oliks loktypema fkitt, utan

att *«"»■< lokantalet pAvexkas, Br utan tvekan den svagare typen att före
drags. Blir däremot frAgestäIlningen den, att en utlåning av dan svagare lok-
typen medför motsvarande ökning av lokantalet, Br dflremot den starkare typen

sU föredrags, helst soi därigenom följderna för transitotrafiken Bro mara pA-
togliis^.

Htbr den 6. juni 1942.
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0B7

B9a
03

B3
B3a
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1—9-0

0-9-0

O-B-O

2-0-0

2-C-O

0-9-0

16.1
16,0

9,9
10.2

9,6

9,9

3
5

4

7

2

f.A* 82 Utt,QB

f,d, 82 litt B
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B3

83a
13

o-s-o

0-9-0

0-9-0

18,8

u,o
9,6
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