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Till

Bi striktschefen vid H distriktet,
Trafikinspektören vid 6. trafiksektionen.

Reglering av traneitotrafiken
med V-evt.

I syfte att bereda ökat utrymme åt inhemska godstransporter, framför allt
vedtransporter från Norrland, har styrelsen efter förhandlingar med berörda tys
ka myndigheter sett såg nödsakad att närmare reglera omfattningen av transitotra-
fiken med Wehrmachtgut. Man har härvid utgått från att denna trefik icke får uppgå
till större omfattning än under sista tolvmånaders period. I förhållande till.
de bägge senaste månadernas maximisiffror innebär medeltalet för denna period en
viss begränsning.

Med anledning härav har styrelsen bestämt att följande fcreslcrifter skola
gälla fr.o.m. den 1. nästkommande augusti för den nordgående transitotrafikens

1. All traneitotrafåk av W-gut från Tyskland/Danmark till Norge stell i
princip framföras via Kornsjö och all transitotrafik av W-g.it från Norge till
Finland eller Narvik skall framföras via Storlien.

Utan hinder härav har styrelsen medgivit framförandet av högst ett tåg om
550 ton per veclsa från Cliarlottenberg till endera Narvik eller Haparanda. Nämnda
transporter må dock efter 1, augusti i intet fall avse tarifcvagnar. Nämnda medgi
vande gäller endast t.o.m. oktober månad. Fr.o.m. den 1. nästkommande augusti må
således endast ett tåg per vecka mottagas i Charlottenberg och fr.o^m. den 1.
november över huvudtaget inget W—gut mottagas. Tankvagnar får överhuvud taget e.i
mottagas efter den 1. augusti.

Bärest under första tiden enstaka vagnar med W-gut ankomma till Charlotten
berg möter intet hinder för deras vidareförande, men skola sålunda befordrade gods
mängder (vagnviktema) inräknas i de per vecka medgivna transporterna. Medgivan
det gäller ej tahkvagnar.

Charlottenberg lamnar militärbyrån fr.o.m. den 1. augusti varje måndag upp
gift å de vagnvikter, som under föregående vecka befordrats från Charlottenberg '
till Häparanda resp. Narvik. Stockholm den JO. juli 1942.

KONGL. JXeNVX GSSTTRELSEN
G.Bahlbeck

Henrik Wrede

Be styråras åt j^t^s ̂ gnar!
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Till

Distriktsohafen vid III distriktet,

Trafikinspaktörema vid 10. och 12 • trafiksektionema»

Reglering av tranaitotrafiken
av W-ggt.

I syfte att bereda ökat utrymme åt inhemnka godstransporter, framför allt ved
transporter från Norrland, har styrelsen efter förhandlingar med berörda tyska myn
digheter sett sig nödsakad att närmare reglera omfattningen av tranaitotrafiken med
■ffehrmachtgut. Man har härvid utgått från att denna trafik icke får uppgå till större
omfattning än under sista tolvmånaders period. I förhållande till de bägge senaste
månademas maximisiffror innebär medeltalet för denna period en viss begränsning.

Med anledning härav har styrelsen bestämt att följande föreskrifter skola gälla
fr.o.m. dan 1. nästkommande augusti för den nordgående transitotrafikeni

1. 'l'T.af<Vnn Tvakland/Darrniftrk-Norge.
Allt ff-gut från Tyskland och Danmark till Norge skall framföras via Kbmsjö,

därest icke styrelsen efter framställning i vart särskilt fall annorlunda bestämmer.
Trafikens omfattning - i järnvägsvagnar räknat - må icke överstiga 900 per må

nad. Nämnda vagnantal skall såvitt möjligt jämnt fördelas över månadens dagar med om
kring 30 vagnar per dag. Enär man på grund av de länga transportavstånden kan föutse,
att an jämn fördelning av vagnarna på olika dagar icke är möjlig tillåtes viss varia
tion i vagnantalet. Antalet vagnar må dock aldrig utan styrelsens medgivande överstiga
50 under ett och scuni&a dygn*

2. Trafiken Tvskland/Danmark-Tomeå.
W-^ut från Tyskland och Danmark till Finland skall i regel framföras via Jg-Sär-

H till Tomeå.

Trafikens omfattning - i järnvägsvagnar räknat - må icke överstiga 900 per månad
Nämnda vagnantal skall såvitt möjligt jämnt fördelas över månadens dagar med omkring
50 vagnar per dag. Vissa variationer i vagnantalet tillåtas även här, men -må vagnan
talet ioke utan styrelsens medgivande överstiga 50 under ett och samma dygn.

Transporterna till Finland må ioke omfatta tankvagnar utan styrelsens medgivande
i varje särskilt fall.

3. Reglering av vagnantalet ner dag.
Den dagliga regleringen av vagnantalet i syfte att säkerställa att ovan angivna

maximikvoter (50 vagnar för vardera Norge och Finland) ioke överskridas sker i prinoij
i Hälsingborg. Trf lämnar Hbf för varje färjetur uppgifter å W-gutvagnar till Norge
och Finland, och Hbf meddelar på grund av sålunda erhållna uppgifter sammanställda
med uppgifterna för Hbf erforderligt meddelande till Helsingör, när ytterligare W-gut
vagnar för dygnet ioke vidare mottagas.

Fr.o.m. den 1. augusti må W-gut vagnar ioke mottagas å färjeleden Köpenhamn-
Malmö, därest ioke Do på grund av inställd trafik å någon av de andra lederna finner
sä lämpligt. Bestämmelser om reglering av vagnantalet utfärdas härvid av III Do.

Regleringen av Vagnantalet i syfte att säkerställa att ioke månadskvoten öveiv
skrides, sker genom militärbyråns försorg. För säkerställande härav lämnar Hbf fr.o.m
den 2. augusti militärbyrån dagligen uppgifter å antalet W-gut vagnar, som Inkommit
såväl över Hbf som Trf i riktning Kbmsjö ooh Haparanda.

4. Ehuru de tyska myndis^etema äro underrättade om att all transitering av
W-gut från Tyskland ooh ^anmcurk skall dirigeras via Komsjö torde man får räkna med
att enstaka vagnar adresserade på annat sätt ankomma till färjestationerna. Därest så
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är fallet, skola vagnar adressarade till iandra stationer än vid linjen Riksgränsen-

Narvik omkarteras vid färjestationen för. transport via EomsJÖ; Vagnar adresserade

till stationer vid linjen Riksgräiiöen-Narvik M \mder augusti månad vidarebefordras

enligt angiven kartering,* även om transporten ej sker via Kbmsjö, Sålunda direkt

på Riksgränsen transiterade vagnar anmälas av vederbörlig färjestation för var veoka

(måndagen) till militärbyrån. Fr.o.m. den 1. september skola Jämväl sådana vagnar

omkarteras för transport via Kbmsjö. Stockholm den 30. Juli 1942* .

KDN8L. JiHNViaSSTTtHElSEN

G.iåhlbeok
'.ij> eilvs I ,^
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Till

Distriktschefen vid IV distriktet,

Trafikinspektören vid 13. trafiksektionen.

•R^^iAirl tig ay transitotreifiken
med WetonaoWait-. ^

1 syfte att hereda ökat utrymme åt inhemska godstransporter, framför aUt / :
vedtraneporter frän Rorriand, har styrelsen efter förhandlingar med 'berördffltyska.-,; ̂

nomdigheter sett sig nödsakad att närmare reglera omfattningen av tranaitotrafiken
med Wehrmaohtgut. Man har härvid utgått från, att denna trafik icke får uppgå till
större omfattning än under sista tolv^-månaders period. I förhållande till de "bägge

senaste månadernas masdinisiffror innebär medeltalet för denna period en viss "be

gränsning.

Med anledning härav har styrelsen bestämt, att följande förestoifter skoli^ gäl
la fr.o.m. den 1. nästkonmande augusti för den nordgående transitotrafiken:

All transitotrafikr av Wehrmachtgut från Norge till Narvik och HaparandÄsskail
fr.o.m. dan 1. augusti i princip framföras via Storlien, såvida icke styrelsen i
varje särskilt fall annorlunda bestämmer. Under månaderna augusti, september och
oktober har styrelsen dock medgivit, att en godsmängd motsvarande högst ett tåg

550 tons vagnvikt per vecka må framföras via Charlottenberg till Narvik eller Tomeå<
Värkan tfansportema via Storlien eller Charlottenberg må efter den 1« gdadgfcj

anfatta tankvagnar.

Trafikens omfattning-i järnvägsvagnar räknat — ioå icke överstiga 1000 por ^

månad. Nämnda vagnantal, varav högst 250 Uro avsedda för Finland, skall såvitt möj
ligt jämnt fördelas över månadens dagar med omkring 50 å 35 vagnar per dag. Vagn-
antalet må under ett och samma dygn aldrig överstiga 60. Reglering av det dagliga

vagnantalet ekar genom Str försorg, som har att meddela vederhörande norska myndig

het, att ytterliga®TTehrmaohtgut-vaniiar icke mottagas, så: onart maxLmidagBkvoten

är nådd. Eventuellt ankommande tankvagnar återförvisas till Norge.

Tillsynen över att månadskvoten (antalet vagnar via såväl Storlien som (Riar-

lottenberg) icke överskridse åvilar Mtbr. I detta syfte skall Str fr.o.m. den 2.

augusti VBX ååndag lämna Mtbr uppgift å antalet vagnar "Wehrmachtgut, som föregående

vecka vidarehefordrate till Narvik resp. Haparanda.

Ovan lämnade bestämmelser åeyftsa- icke Wehrmachtgut, som transporteras frän

SundBval"l/ffimösand till Norge. Stockholm den JO. juli 1942<
KUHGL.j5HNVXGSST"ni":lSEN

G. lahlbeck

Bénrik "Hirede

Bestyrkas å
tjänst ans jrägnart
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Till

Di strikt schefsn vid V distriktet

TrafUdJispektarema vid 19., 20. ooh 21. trafiksektionsrna.

Ang, reglering av transitotrafiken
med W-ggt. •

I eyfte att Dereda ökat uti'yniri!e åt inhemska godstransporter framför allt ved
transporter frän Norrland, har järnväg ss'yrelcen efter förhandlingar med berörda tys
ka nyndigheter sett sig nödsakad att närmare reglera omfattningen av transitotrafi
ken med Wehrraachtgut. Man har härvid utgått från att denna tra.fik icke får uppgå

:  till större omfattning än under sista tolvmånaders period. I förhållande till de
bägge senaste månadernas maximisiffror innebär medeltalet för denna period en viss

ri, begränsning. ; .

Med anledning härav har styrelsen bestämt att följande föreskrifter skola
gälla fr.o.m. den 1. nästkommande augusti för den nordgående transitotrafiken.

Transitotrafiken av Wehrmaohtgut från Tyskland (Danmark) till Torneå har maxi-

msrats till 900 V£igaar per månad och transitotrafiken av IVehrmachtcut fr n Norge till
Tomeå och Narvik till 1000 vagnar per månad, varav högst 250 för Torneå. Det an-

• givna vagnantalet skall såvitt möjligt jämnt fördelas civer månadens dapar. Då mind
re variationer torde vara ofrånkoml^a, har det bestämts, att antalet vagnar frän ,
Tyskland (Danmark) till Haparanda icke något dygn må överskrida 50 och att antalet
vagnar från Norge till Tomeä/llajrrtk iote något dygn må överskrida 60.

'  Tillsynen av att' angivna vagnfcvoter icke överskridas åvilar de stationer, där
godset inkommer i Sverige ävensom militärbyrto.

Ifrågavarande bestämmelser, vilka bl.a, inry^ föreskrifter om att tankvagnax j
framdeles icke mottagas tiil befordran, träda i kraft fr.o.m, den 1. nästkommande
augusti, men avse'icke de transporter av Wehrmachtgut, vilka-äga rum frän Luleå till j

■  Narvik och Tomeå.

Stockholm den JO. juli 1942»

KQNGL.JÄRfTVÄGSS TERBLSBN

G.Dshlbeck

HenrUfiWrede

'  Best^kes'å
V - tj^sl^ns vägnar! i
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Till

Distriktsohefen vid II distriktet,

Trafikinspektören vid 6. trafiksektionen.

Reglering av transitotrafiken med VhexA,

I dcrivelse den JO. juli, dnr Mtbr H I10/l941, liar under p. I vissa 'bestämmel

ser aiigivits för trafiken via Charlotteriberg. Ehuru alltjämt däri lämnad orientering

angående trafikens omfattning etc. ligger tiU grund vid styrelsens planering för

vintertrafiken, har efter förnyade förhandlingar med de tyska myndigheterna 'bestäratB

att trafiken via Charlotten'berg t.v. skall fortsätta enligt samma grunder som tidiga

re. Frän tysk sida komma transporterna, framför allt av tankvagnar, att begränsas så

långt detta är möjligt, men skall å andra sidan Charlottenberg t.v. varken vägra mot

taga transitovagnar eller återförvisa dylika på grund av styrelsens ovan berörda or

der.

Rapporteringsskyldigheten till Mtbr kvarstår. Stockholm den 6. augusti 1942.

kuhgl.järnvXgsstirelssn
Henrik 'Wrede

Till

Distriktschefen vid III distriktet,

Trafikinspektörema vid 10. och 12. trafiksektionema.

Reglering av transitotrafiken med W-gut.

I skrivelse den JO. juli, dnr Mtbr H IIO/4I, har styrelsen lämnat viss orien
tering an det antal transitovagnar, som framdeles må framföras i olika riktningar

! ävensom i p J och 4 lämnat bestämmelser om regleringen av vagnantalet och. omkartering

av gods. Ehuru alltjämt sålunda lämnad orientering om trafikens omfattning etc ligger

till grund vid styrelsens planering för vintertrafiken, har efter förnyade förhand

lingar med de tyska myndigheterna bestamts, att trafiken t.v. skall fortsätta enligt

samma grunder som tidigare. Från tysk sida komma transporterna att begränsas så långt

detta är möjligt, men skola å andra sidan de i p J anbefallda regleringsåtgärderna i

Hbf t.v. icke komma till utförawie. I p 4 omnämnd omkartering av gods till Narvik

skall jämväl efter augusti månads utgång icke komma ifråga utan särskild order.

Bestämmelsen att Tf-gut icke skall mottagas å leden Köpenhantti - Malmö annat än

efter Hl Dc order tillämpas däremot i full omfattning.

Anbefalld rapporteringsskyldighet kvarstår oföSändrad för såväl Hbf som Trf.

Stockholm den 6. augusti 1942.

KCNCL. jXHNVXgSCTIREL SSN
Henrik IVrede

Till

Distriktsohefen vid 17 distriktet,

Trafikinspsktören vid IJ. trafiksektionen.

Ang, reglering av transitotrafiken med Wehrmachtaut.

1 skrivelse den JO. juli, dnr Mtbr H IIO/4I, har styrelsen lämnat viss orien

tering om det antal transitovagnar, som framdeles må framföras i olika riktningar

ävensom anbefallt viss reglering av den dagliga trafiken genan Storliens försorg.

Ehuru alltjämt sålunda lämnad orientering an trafikens omfattning etc. ligger till

grund vid styrelsens planering av vintertrafiken, har efter förnyade förhandlingar

med de tysks myndigheterna bestämts, att trafiken-t.v. skall fortsätta enligt samma
■  . . . V.g.V. .



grunder som tidigare. Prän tysk sida komma transporterna att begränsas så iängt detta
är möjligt, men skall å andra sidan Storlien icke t.v. återförvisa vagnar eller vägTO
att mottaga vagnar på' grvmd av 'bestämmelserna i styrelsens ovan berörda skrivelse.

Storliens rapporteringsskyldighet till railitärbyrån kvarstår oförändr^ StocVJiolm

den 6. augusti 1942.
KDHGL. JÄi N^/AGS STYTiELGEN

Henrik Yfrede

Distriktschefen vid V distrilctet-,

Trafikinspektörema vid 19. 20. och 21. tr?-fiksektionema.

Reglering av transitotrafiken med VYehrmachtgut.

'I styrelsens skrivelse den JO. juli, dnr lltbr H 110/1941-,, har. viss orientering
lämnats angående den blivande trafikens omfattning etc. Ehuru däri lämnade uppgifter
Edltgiärat ligga till grund vid styrelsens planering av vintertrafiken, har efter förnyade
förhandlingar med de tyska myndigheterna bestärats, att trafiken t.v. sknll fortgå en
ligt samma grunder som tidigare. De tyslca m;Tidigheterna komma att begränsa trafiken så
långt detta är möjUgt, men korm.ier från svensk sida t.v. inga v gnar att avvisas. Stock
holm den 6. augusti 1942.

KOTGL-JÄRlDffiGSSTYBELSEN

Henrik Vfre de
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