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Ued anledning av Bder akrlvelae dra 12«7 1942» TgbJr» 397/42 gah»» har
janJvSgBBtyrelsea upptagit fvigoa oa traa»itot*Bii»pe*te*nM oafattnlng till fS^

nyad enpeOmlng. Styreleen har bBxvld haft att taga hOaayn till rent traflktele»

nieka fteutaSttoingar för en aweokliag av a&vU traneltotrofikan eo« dan inhaoaka

godatrafikan*

Tianaitetzafikaa* aoa radan unda» aieta halvirat 1941 utgjorda i tanka rSk»

nat 12 h av atatajäpnvagamaa hala godatrafikaihata, ha* undar da aanaata nänadar-

na aveevSrt Skata. Av Bdar ovan hardrda Arivalta fanasAr att ana fraadaloi harlk

nar traneporthahovat anhart fria Tyahlaad i aadaltal par niaod till ungefU* aaifciJi'
vagnantal, ecn da under naj ooh Juni i^pnidda naziaitalaB» dvs. oakrlng 100 vagnar

par dag. Tttarligara traaaporthahov harBkaaa i^patA» ai att fr.o.m. mitten av

augusti 120 ooh fr.o.a. novoaihar 150 trnnsitovagiiar par dag okulla inkonna anhart
fria TyetianVuaafflark. HBrtill Br att ligga • di naa andaat tager hSnaya till dan
aordgAanda trafikan • da yttarUgara tnasporthtiwv, aoa fBrefinnas fria Borga

tiU Rarvik ooh Tomaå, vilka harflknaa hliva av saaaa orfattning aoa undar aaj
i942» dra. 850 reap. 250 vagnar allar anwwnlagt 1100 vagnar per mänad.

Xvon hir Äulla alltaå an, ahuru raUtivt hagrttasaA Bkning av tranBporthahovan i

fOrhillaada till dan förflutna tolvniaadarapanodan föraUgga,

Bedaa don trafik, aoa atatajBmvigama haft att awaokU under fOragdenda

ir, vållade avaavirda ovftri^atar. Ba påtaglig hriat på lokcmtiv ooh aa kooatant
Bvashalaatning av da ankalapiriga lihjaana i Borrlaaå gjorda sig härvid kianhar.

Mod häaaiyB till sålunda vunna erfhranhatar Bro hogrBaaaingar ofränkonliga, dfireat
förutsBttningar okola finnas för att awaokla dan ökade trafik, oon den föroBoxa-

da kolsituntionea nu fraatvingat.

Yid bad&iandat av frigan, huru ökat trsasportutxynaa skall kunna boredoa i

frfiosta ruroet vedtransportema, ha oliks nOJligfaatar övarvBgts. Ehuru dat nBhian

da lvg»t till haala att i frBosta ruaoat vinna utrynaat ganca an hagrBnsaing
av tsaaaitetraaaportaxaa» hav så ioks Skstt* Tvlrtoa har dan synpunkten haaktatsi

att trawitstraasporta*!» oftast gå i aotsatt riktniag not da vBntado vadtranspov.
tama, o^ lett till att dessa transportör i hnsudsak kunaat hihahållas vid dan ■
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omfattoingf d« haft under färegående 3r» DÄ emellertid den vagnmaterlel i eom

anvSndeB vid traneltotttmaportema, 1 regel beetär av taokta vagnar ooh följ

aktligen är föga dffiad för tranoport av ved eamt an vles begrönenlng av den

totala trafiken Hr ofx&nkoollg, har etyreleen dook funnit de omöjligt att åta

ga alg någon Himlna av nönnda trafik 1 förhällando till det gencoanlttt bob
txonsltotTanBportema under de sista 12 månaderna utvisat* På linjan via

Charlotteaberg - dar transltotranaporter loke varit förutoadda,men vise tra

fik det oaktat kommit till etånd 1 syfte att rent tillfälligt avlasta trafik

frän Unjen Oolo —TrondhelBi - ha dårutövor en bugrånanlng befunnltB nödvUndlg.
Hed dessa utgångspunkter anser elg JilmvtigBBtyrolBon, vilken enligt gäl

lande Instruktion loke kan Åtaga elg traneltotmnsportor, vilka mera nämsvHrt

begränsa möJlleJietema för don Inhemska godstrafiken, nödsakad att proolsora

sina åtaganden 1 vad rör tronslterlng av Wehmaohtgut sålunda i

1. TranaltB dautschen Biehraaohtgtttes aus Dsutsohland duroh otereden

Antalet tranoltevagnar (vV-gut) per månad från T.okland till Norge (Kom-

ejö) o«a» Finland (Tomoå) får loke överotlga 1000. nUrav berUknao hälften för

Norge (KomsJO) ooh hälften för Finland (Tomeå). I den mån ioförhållandena

kommande vinter skulle omöjliggöra sjöfart på Finland, är styrelsen be-

reddCir^ trtiflkförtiållandei» möjllesör detta, till förnyad prövning upptaga
frågan os tlllfaUlg ökning av vagnantalet till Finland.

Hånadskvoten bör 1 möjligaste mån fördelas Jämt över månaden med omkring

50 vagnar per dag ooh riktning samt må loke någon dag överstig 50 vagnar 1
samma riktning.

2. HOhe des Traneits aus Horwegen fläSllJliajläJå
b) naoh Hormeiien (Narvik).

Medeltalet vagnar frön Norge till Finland ooh Narvik har under de se-

naete 12 månadema utgjort 363 resp. 590 eller tlllsamBans 955 vagnar par må

nad, SåsoD tidigare frsmhållits anser sl^relBan det 1 nuvarande situation lo

ke möjligt att fremdeles åtaga sig transporter av tankvagnar ooh anser sig li

kaledes 1 prlndp förhindrad att verkstålU troneportema till Finland ooh

Norge via Charlottenherg. I dan män vagnarna Inkomma via Storlien ooh loko

utgöras av tankvagnar, kOQ transitorlng av högst 1000 vagnar per månad ske.

Härvid förutsattes, att antalet vagnar per månad till Finland ioke komner att

överstiga 230. £ven för dessa riktningar bör mänadskvoten i möjligaste män

fördelas Jämt på i^kiadeaB olika dagar. Tsgnantalst må ioke någon dag över

stiga 60.

Oavsett eln ovan ancivna principiella Inställning beträffande transpor

terna via ClÄrlottanberg är styroisen beredd att av ovan angivna antal vagnar

(1000 1 månaden) tillsvidare t.o.m. oktober månad framföra högst ett tfig om

550 ton por vooka trta Charlottehbexg till Narvik eller Tomoå. Xvon härvid
gsiiBT ovan anglvm begränsning, ett vagnarna loko få utgöras av tankvagnar.

En direkt avlastning ev linjen Oslo - Trondheim genom transporter från Char-
lottenbezg till Storlien kan styrolson i nuvarande trafiksituation 1^ åta

ga sig.



2.

3* Ot&d mdw pt 1 ooh p« 2 ter fOrutsattB att Boiatltga transitovfugnor

frSa 2|)rBkland tlH Horg* fraafäroB tIb KomejO» Datta gtlllar Bran vagnar araad^

da fSr Harrlk. Skull* Snekao&l uppkomaa att 1 tegrOaaad omfattning framfSra Har-

viksvagnams annan vBg Sn via KamsJO • ObXo, Or Btjrr*l8*n teredd att frOn fäll

till fall und«reQka nOJ ligtetoroa hSrfOr,varvid ojdlvfällat mdnadskvot«ma fOr

B&viU KomBjO- sen Harviksrlktningama miiiBkaB 1 notavarands omfattning.

4. Tidpunkt fOr ikrafttrddaodat av b*Btgiiii»alB*ma.

Vid dM tidigaLT* dlBkusBioo av dan frdga, oaai iigda rum dan 20. Juni, ansA-

goD Bndringama ktmna tr&da ikxaft fr.o.iB. dan 15. Juli. Mod bOneyn till dan nu

mera lOngt froiaakrldna tiden, Br an vlee fOrakJutning av derna tidpunkt utan tvi-

v«l nödvändig. Sä emallartid BtyrelBanB planer för godetrafiken omrost mdat*

gmomfOrsB, ear etyralean sig nOdaakad faetslä att ovan berOrda roelering av tran-

Bitotrafiken måsto trfida ikxaft fr.o.a. den 1. augueti 1942.

StookholB den 14. Juli 1942.

G. Dablbook

Benrik freda.




