
®§^Wéns järnvägar
/ trafiksektionen

'  \ trafikinspektören

D.-nr

Anhållea att / svaraskrlvelie evuuttenae
ö/åfI«nummor tmglvts.

lill

Eungl* Järaväg«Btyrel86n, Oodstrafikl>yrAn»
MllltärteyråPt

SiBtxdktsohefea» Luleå.

Iraaspopter av tranoitogoda,

Dlrektlveoa 1 Styrelaena akplvelae den B Juli i år, d.-nr Bbr

ö 369, ang. Uraneporter av tranaltogoda, 1 vilken akrivelae bl.a. be-
stSmnaa, att vagnar med sådant godb loke få från

rw befordras med ordinarie direkt- eller fjäprgodstågen, hava lett till,
att ordinarie fJSrrBodatåg 6058 f.n, så gstt som dagligen inställes.

^  som ersättningståg med w.-gut köres extrs fJtorgodståg 9452. Sålunda ^
^ IMBP under tiden 10-20 dennes 6058 varit iMtWlt da^igen utb» den

19/8 ooh 9452 anordnat dagligen 10-20/8, ®«tta gäller även i stor ut-
sträoloiing ordinarie fjärrgodståg 4360^ som under samma tid inställts

J  8 gånger med extra fjärrgodståg 9456 sw ̂f»t*t»t»g» Enligt anmälan
'' från såväl 21 aom 20 Mi» medför, denna or^:^ olägenheter för ma, enär

lokpersonalens tjänotgöring förryokes, genom att de å fast turlista in
lagda fjärrgodstågen 6058 ooh 4360 inställas. För ta vidkommande inne-
bäf anordnandet av 9452, som ligger st^ före 4352 ooh 94 ökad bevak-

.  uins å Btationema. Med hänsyn till de av ma gjorda erinringarna ha
-  ̂ förhållandena ansetts böra bringas till Styrelsens ooh Distriktsbhefens

kännedom.

W  I aetta sammanhang meddelas även, att det förekommer, att tåg

medförande w.-gn^ såväl explosivt som annat, ankomma till In med en
-  vagnvikt, som mod ett fåtal ton överstiger, vad som kan framföras n<^r

W  om långsele med Dg-lok, eller 600 ton. Har t dylika fall Of-lok eller lok,
som eljest ̂ le ha kopplats för trawp^t i annat tåg ej kunnat dispo
neras för w.-gut-tåget, har bestämmelsen i Sty ovan åberopade skr, att
vagnarna okola befordras i slutna tåg ioke tolkats så, att lokkoppling
beordrats för överskjutande vagnvikt, utan hava dessa vagnar kvartagits
till efterföljande lägenhet, medförande,w.-gut, som antingen framförts

Of-lok eller i vilket eljest plats kunnat beredas. I de fall över-
iJtjutande vagnvikt uppgått till omkring 300 ten har givetvis supple-
mentstAg anerdnats. 2^augusti 1942.




