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Till

TranBportoffloeren hos Militaxsttachfe,

!^Bka legationen^

Stockholm.

Ued anledning av Eder skrivelse den 12.7 1942. TgbJTr. 997/42 geh., har
jdmvSgsetyrelsan upptagit frågan om transltotranspostemas omfattning till föiw

nyad oi^rCvnlng. Styrelsen har hSrvld haft att taga hancgrn till rent troflktek-
. 1

nlska förutsättningar för en aweokllng av s&väl tmnsltotxaflken son dsn Inhemska

godstruflken.

Tzansltotraflken. som redan under sista halvåret 1941 tttgj<nde 1 t<mkm rSk»

nat 12 i av statsjärnvägarnas hela godstraflkaxhete, har under ds senaste månader
na avsevärt ökats. Av Eder ovan herörda .skrivelse 'framgår att nsn framdeles hsräk

nar transportbehovet enbart från ä^skland 1 medeltal par månad till ungefär sosna

vagnantal, som de under maj och juni uppnådda maxliiiltaloni dvs. omkring 100 vagnar

per dag. TtterUgare transportbehov beräknas i^pstå, si att fr,o.m. mitten av

augusti 120 ooh fr.o.m. noveaiber 150 transltovagnar per dag Skulle Inkomma enibart

frän tlVsklanö/Danmoric. Härtill är att lägga - di man endast tager hänc^yn till den
nordgäsnde trafiken - de ytterligare transportbehov, som fOreflnnas från Norge

till Naurvlk ooh Tomeå, vilka beräknas bliva av samma omfattning era under maj

månad 1942, dvs. 850 resp. 250 vagnar eller sammanlagt 1100 vagnar per månad.

Även här skulle alltså en, ehuru relativt begränsad ökning av transportbehoven 1

förhållande till den förflutna tolvmånadersperloden föreligga,

Redan den trafik, som stats järnvägarna haft att aweokla xmder föregående

är, vållade avsevärda svårlé^eter. En påtaglig brist på lokomotiv ooh en konstant
överbelastning av de enkelspåriga linjerna 1 Horrland gjorde sig härvid kännbar.

Med hänsyn till sålunda vunna erfarenheter äro begränsnlngar,ofråid9omllga, därest

förutsättningar skola finnas för att aweokla den ökade trafik, son den försämra

de kolsltuatlonsn nu framtvingat.

Vid bedömandet av frågan, huru ökat transportutrymme Skall kunna beredas 1

främsta rummet vedtransportema, ha olika möjligheter övervägts. Ehuru det mShän-

da legat nära till hands att 1 främsta rummet vinna utiyimnet genom en begränsning

av transltotxansportema, har så loko skett. Tvärtom bar den synpunkten beaktats,

att transltotransportama oftast gå 1 motsatt riktning mot ds väntade vadtranspor-

tarri.i, och lett till att dessa tronsporter 1 huvudsak kunnat bibehållas vid don



2.

5* Ovan undvr p» X ooli p* 2 h&r förutsattB att sflustli^ tranfiltovagnai^

^rån fl^BkXatid tlXX Norgo ftanföras via Komajd* Dotta gdXlor &vb& vegnfldr avsad**

da fär Narvik. Skollo Onskeo&l uppkoona att i begränsad aBfattnlng Ixamfaxa Nar-

viksvagnarna annan -rUtg än via Eomaje » Oslo, Sr styrelsea beredd att frSn fall

till fall andereäka möjligheterna härför,varvid självfallet mdnadskvotema för

såväl Komsjö> som Narviksriktningama minskas i motsvarande omfattning.

4» Tidpunkt för ikraftträdandet av beBtHnmnTHiwna.

Vid dan tidigare dlakuaeioB av den fråga, ecn ägde rus den 20. juni, n-nni-

gos ändringarna kunna träda ikraft fr.odn. den 15. juli. Ned hänsyn till den nu

mera långt framskridna tiden, är en vise förskjutning av doons tidpunkt utan tvi

vel nödvändig. Dä emellertid styrelsens planer för godstrafiken snarast måste

genomföras, ser styrelsen sig nödsakad fastslå att ovan berörda reglering av tran-

eitotrafiken måste träda ikraft fr.o.m. den 1. av^ti 1942,

Stockholm den 14* juli 1942.

O. Dahlbedk

Henrik Wrede.
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