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Överingenjören,
E b r.

ang. största tillåtna hastighet på linjen Stockholm-Göteborg, 
skrivelse den 24 oktober 1947» dnr Pbr Tk 27.
Pör besvarande av i ovannämnda skrivelse framställd i’i- - 

ga angående största tillåtna hastighet, som kan ti1Kt.au mtu 
hänsyn till signalerna, meddelas följande.
ij Då försignalerna försetts med tidigare buslutude sidc- 

tågvägslyktor och deras avstånd från huvudsignaleina anpassats 
för 120 km hastighet^möter intet hinder msd hänsyn till sig
naleringen att 120 för loktåg resp. 130 km för mo torvagnst^g 
användes. På grund av att föraren genom den större hastigheten 
får kortare tid till sitt förfogande för att observera sig
nalerna, är det nödvändigt att signalerna äro i bästa skick 
och att förekommande blinkljussign^ler icke hava lägi-e antal 
blinkar per minut än som är föreskrivet.

Genom den höga hastigheten ökas de mekaniska påkänning- 
arna på med spåret förbundna förreglingsanordningar, varför 
en noggrann översyn över dessa»ordningar bör vidtagas, innan 
den högre hastigheten tillämpas genom växlarna.

eller spårledning användes för att tillkännagiva tio, ikter, 
när fällbommar skola fällas, erfordras i viösa fall flytt
ning av rälskontakterna resp. förlängning av spårledningarna.

Beträffande vägkorsningar rn̂ d automatisk signalering till 
de vägfarande erfordras^om hastigheten ökas,formellt sett 
ingen annan ändring än vidtagande av sådana åtgärder, att 
stopp visas mot de vägfarande under minst den tid före tågets 

mst, sci.' i” reskriven i förordningen ang;-.ende skydds- 
■ncrdni n,"ar vid vägkorsningar i plan. Någon begränsning uppåt 
■ v den hastighet ca. banan, som är tillåten för olika slag av 
skyddsanordningar, är icke föreskriven i nämnda förordning.
SJ J)etta Ur icke heller fellet beträffande frisiktskors- 

hingarna, för vilka -.lltså formellt sett ingen annan ändring 
erfordras än vidtagande av eådana åtgärder, att en i förhållan
de till tåghastigheten förlängd sikt erhålles. Huruvida åtgär
den i realiteten är tillfyllest ur allmän säkerhetssynpunkt är 
tvivelaktigt. För min del anser jag att på linjer med 120 km 
hastighet även s.k. frisikt9koraningar böra vara försedda med 
■.rskilda skyddsanordningar.
¿j Beträffande icke allmänt befarna vägar föreligger 

In ,on formell skyldighet för järnvägen att vidtaga särskilda 
anordningar i samband med hastighetens ökning. JTed hänsyn till 
den risk^för vilken även järnvägens resande utsättas vid kolli
sion med lnndsvägsfordon, särskilt om tåget består av relativt 
lätta motorvagnar, ifrågasattes om icke alla plankorsningar bö
ra vara skyddade, då tåg med 120 km hastighet framgår. Prågan 
har icke blivit officiellt prövad, emedan vid tiden för förord
ningens tillkomst inga planer på tåghastighetens höjning över 
SO å 100 km förelåg, men torde komma att rullas upp, om en 
olvcku inträffar.

fall då tåganWomstsignalering genom rälskontakt

Stockholm den 29 oktober 1947.
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Enligt aeddelande från Phr är avsett att 'börja trafik aed mot 
▼agnar Xoa 5 hl*a* å linjen Stookholm - Göteborg i maj 1948, För

s» »• i ,den skall t önskar Pbr snarast underlag för uppgörande av tidtabell, 
sth - 130 km/tim,

Ued hänsyn till att vagnarna skola byggas i speoialutförande 1 
hög hastighet har i regel räknats med 10 km/tim högre hastighet än 
för loktåg* De preliminära hastighetsdiagram, som upprättats å spi 
avdelningen, ha avsett färdigställandet av banöverbyggnad och broai 
men ioke signalanordningar, hastighetstavlor, kontaktledningar o,a. 
Man kan ioke för dessa snabbtåg utan vidare räkna med sth som med 
lO/km/tim Överstiga de för loktåg tillåtna. För att klarlägga vili 
möjligheter, som nu finnas ooh vilka åtgärder som ytterligare er
fordras för trafik med Xoa 5 bör undersökas följande,
1) Sth med hänsyn till banöverbyggnad ooh broar* I samband med 
dubbelspårsbyggnader ha en del hastighetsnedsättningar tillkommit.
2) Sth» som nu kan tillåtas med hänsyn till längden av spårledni: 
vid vägkorsningar o.d. Jömföres med 1), varefter åtgärder kunna 
bedömas* ,
3) Bestämmelser angående försignalavstånd m*m. för Xoa 5.
4) Behov av tlllsatsrör för kontaktledningar*
5) Behov av särskilda hastighetstavlor, såsom t*ex» å Halmstad- 
Nässjö*
6) lokaler för. tillsyn ooh revision av vagnarna.

I första hand bör avgöras å vilka linjer vagnarna skola insätt
i trafik med angivande av ordningsföljd ooh ungefärlig tidpunkt för 
resp* linjer* Under nuvarande brist på materiel ooh arbetskraft 
är särskilt angeläget att kompletteringsarbetena koncentreras till 
___„er som i första hand skola trafikeras med Xoa 5. BeBked bör 
lämnas linjebefälet, så att utredningar om erforderliga åtgärder 
bli så fullständiga som möjligt. Hänsyn bör även tagas till framfc-

ty' rande av loktåg med sth 120 km/tim*
{/'¿uf Cfa¿/T

(v,.
PJlQW

Bhrsp den 4 september 1947» 
Karl Ablberg

överläanas till Överingenjören, ^
E b r,

med anhållan om erforderliga direktiv-i vad de beröra ^br.
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Kungl. Järnvägsstyrelsen, Ink. Ebrsl
1 3 A.'.? 1948Elektrotekniska byrån.

Dnr.

Ang. snabbmotorvagnståg litt. X oa 5.

Med anledning av Styrelsens skrivelse den 10 februari 1948, dnr Dbr 2015/47, får 

distriktschefen meddela följande.

Å linjen Hallsberg - Falköping hava försignalema utflyttats till erforderligt 

avstånd utom vid Vä-Hnpr Tidan. Moholm o<--h Tnrfthnrfa. Erforderliga kablar för utflytt 

ning av försignalema vid dessa stationer hava rekvirerats, och komna försignalerna, ai 

utflyttas inom närmaste tiden.

Beträffande linjen ̂ Falköping - Göteborg, där maximihastigheten för loktåg ej kom

mer att ökas, och där till&tna maximihastigheten för snabbmotorvagnstågen kommer att 

bli 100 knv/tim., behöver enligt under hand erhållet meddelande utflyttning av förai.̂ -n 

lerna ej ske.

Å linjerna Falköping - Skövde och Älgaråa - Östansjö äro spår ledningarna för de 

automatiska vägsignalanläggningarna nu förlängda, så att de räcka för en hastighet av 

120 km/tim. , och å linjen Skövde - Älgarås räcka spårledningamas längd för en liaiHi«. 

het av 100 km/tim.. Vid spårledningamas förlängning för en hastighet av ljO km/tim, 

torde det bliva behövligt att anordna flera batterier i serie för matning av deaarnma.

Å linjen Falköping - Göteborg äro spårledningama för större delen av vägaignala 

läggningarna nu så långa, att da räcka för en hastighet av 100 km./tim. Under förut

sättning att erforderliga kontaktförbindningar och batterier kunna erhållas, beräknas 

erforderlig förlängning av spårledningama att medhinnas före den 1 septtimber.

En översyn av huvudsignalemas placering och siktb irhet komner att v*. ri-sta 1 I .-i.; 

unarast, och komma åtgärder till förbättring av sikten att vidtagas i den man sa är i 

ligt och erforderligt. En ingående översyn ar i första hand säkerhetsanläggning&rna 

linjen Hallsberg - Falköping kommer att företagas.

Försignalerna å linjen Hallsberg- Falköping äro försedda med .sldo tå^ä trai vkto r . 

och beräknas dylika hinna uppsättas å försignalema & linjen Falköping - Göteborg föjc£
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i 0’"’-Med anledning av jä^vä^sstyrelsens skrivelse, den 6 
d .n^-BbX- 614/47, distriktschefen meddela följande.
.. . „ Bansträckan Jäölribo - ̂ Björnlunda beräknas bliva i'äxvllglerruuuur*. 

der år 1948, men kan spår läggning iolce utföras under nämnda år, ui. r 
derTiga^aleiT enligt" spåravåelningens meddelande icke kunna erhållas, 
j , Av ̂ ;i-‘;denr\öv.erB^nda förteckningen upptagna omkopplingarna .. 

J^orn^^jJjjbp, JGrne.st̂ t ô b, ¡Crnepta .^Bj^rnliuada kunna de vid ku 58+4oü 
58+600, 58+700 - 59+300, 63+500 - 64+600., 70+300 - 70+700, 72+400 - 
72+900 ut för̂ fi,. redan,under år 1947.

,/ifeclj-ĵ nsyii. till,jB.p&retj-iican en bö^i^g av hastigheten till 120 

tillåtas till^rtidtabellsskiftet i, maj .1948 på aå väl upp- som nud^i-ur 
bansträckorna Flen - Katrineholm ,och Pålsboda - Hallsberg, samt å u; ¡.;; 
ret å bans.träckan Skebokvarn - Plen, sedah justering av rälsföriiöju: 
verkställtsj vilket, beräknas-.-kgjana ske under våren 1948, om besked un. 
ende arbete^ g^eno^öya^nde.^rbållefi inom närmaste tiden. P,n. är räl 
viörhöjn^-pn:̂ g d f hastighet er: 

linjen Skebokvarn. - Flen 90 km/tim.,
v _ ". ,. Plpn Katrineholm . 100 "

«" Pälsboda,-.Hallsberg 120 "
. För(e hastigbf^sb.pjningf n̂  må^ te längden av bei'in t liga spurleda; ¡. 

vid vägövergångar med automatiska signaler samt av o tänd et mellan .'ör- 
och huvud^ignäler. pkas.. ̂ nligt-nedanstående , tabeller.
« i . - : . w- . .Spår ledningar

“Ringverks . 
namn

Avstånd från 
Ost

Nuvarande
längd i m.

längd vid
km i m.

i?o !

• S I s II S I S II
Skebokvarn ,.i ,103.+ 310 : 930 1000 1270 1270
Plen 110 + 155 1200 S 1100 1270 1270
Stenhammar '”lié +975 “ 1250 1400 1270 1400

^ 187^U520 ‘- ^ > 965 " • '965 ’*4 1270 1270
i Hagen
1 Sfe fStå ̂  ‘

193 + 336
***&&* >mLx**». ^ 13-1i 4 & T " p : 127or)

1270*^
L

1428 j
! “Hallsberg!‘‘
• .kyrka i .,.L\>... Jfc . iiiqü;

‘rii2ir''1
i - - ' H

r- 963"'' i 
b

1270

Pör att uppnå denna, längd måste vägsignalanlä,.ningen by,


