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skivorna vid flera.lokstationer ha en diameter av 15,0 m, vilket

är i knappaste laget för att möjliggöra vändning. Ett lok med

angivna axelavstånd får visserligen plats på dylik vändskiva,

men ""balanserar" ej. Det vore därför lämpligt, att, om lok av

angivna typ ooh hjulbas anskaffas, vederbörande vändskivors spår

kunde något förlängas, förslagsvis till 15,6 m.

Slutligen må här nämnas, att närmast från sektioner vid

förstatligade banlinjer anmälts behov av bättre lokstall med

plats för flera lok än nu är fallet. Då veoeroörande lokstationer

är o i stort behov av modernisering alldeles oberoende av ändring

en ifråga om de loktyper, som användas, anses frågans behandling

ej direkt tillhöra föreliggande dragkraftutredning.

E. Pörsja;^igandet ooh dragkraftsfrågan.
f

Bannätets splittring på ett stort antal förvaltningsenhe

ter, vilka var för sig ordnat sin dragkraftsfråga, har medfört

misshushållning med dragkraftsmateriel. Därtill kommer, att den

na, såsom framhållits i det föregående, blivit i högsta grad he

terogen, vilket dook ej nödvändigt behövt vara en följd av för

delningen på många banägare, i varje fall ej till den grad, som

verkligen blivit fallet. Genom förstatligandet möjliggöras ett

rationellare utnyttjande av tillgänglig dragkraftsmateriel, vil

ket är av stor nationalekonomisk betydelse.

Vid hittills förstatligade banor har som regel dragkrafts-

materielen, med hänsyn framförallt till lokens i viss mån med

åldern samhörande relativt låga effekt och dragkraft men även

till deras splittring på udda typer •ch slitningstillstånd, va

rit sådant, att den å normalspårslinjerna kort efter förstatli

gandet börjat ersättas med lok av SJ standardtyper, vilka blivit

lediga genom banelektrifiering, 1 vissa linjer ha efterhand samt

liga, övertagna lok ersatts med standardlok av SJ typer. Här kan

nämnas, att å de fr.o.m, den 1 juli 1943 förstatligade s.k.

"Malmöbanorna" 8 lok från "gamla SJ" insatts i reguljär tjänst.
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rragkraftsmateriel vid de "banor, som förstatligats un^er

tiden lA 193^-lA 194'5.

Ång
lok

1  Bl- '
lok

lokomo

torer
Motor-

vagnar

1 Räls- 1
bussar ,

Uormalspårig 29S in
1

35

!

12 '
'  i

Smalspårig 69 — 6  i!  10 5  i
Summa 387 10 1;  21 ;

1
45 1
.. —1

n17 i
!.„ , . :

Av i jaD-inanställningen upptagna ånglok bax' ett obetydligt

antal slopats utan att ingå i SJ lokpark ocn en del slopats ef

ter övertagandet. En del av de övertagna norcal. spår si oken äro av

SJ typer och ha förut sålts till vederbörande EJ från SJ. Anta

let sålunda återbekomna l*k utgör ett jaxi ingå lok, som

på sin tid överlätos till de "statliga bolagen". Av de under ti

den 1/1 1930"-30/6 1943 övertagna loken ha hittills slopats 120

st, utgörande drygt 3'^ ^ av samtliga övertagna lok och ungefär

35 f" av övertagna lok av EJ typer. Sedan vissa av de övertagna

banåelarna elektrifierats, voro sommaren 1943 fr.o.m. 193''^

förstatligade ångdrivna banorna i tjänst ett fiO-tal lok av SJ

typer utöver vid statsförvärvet återbekomna dylika lok.

Inlösen av privatbanor har sedan den nuvarande förstatli

gandeberedningens tillkomst i allmänhet föregåtts av värdering

av bl,a. den rulland® materielen efter vissa fastställda grun

der. Vid värderingen, som - bortsett från vissa detalj justering

ar - i huvudsak baserats på åldern, har för varje grupp av drag-

kraftsfordon (efter driftarten) räknats halv medelbrukningsålder

(t. ex. för ånglok 2f år -- hälften av mot förnyelsef ondsprocenten

2,5 svarande 4*^ år) såsom normal ålder.Är medelåldern högre än

halv brukningsålder, räknas vad som överskjuter denna som en

värdemätare på eftersatt förnyelse, Vid lägre värde än hälften

representerar motsvarande skillnad förtidsförnyelse.

FMr följande banor, nämligen GBAJ, '^JVIIJ, VBHJ, CAVJ, MYJ

m.fl., MSJ m.fl., BKB samt KVBJ, vilka förstatligats 1^/J 1940-

1/7 1943) avvikelserna från normal förnyelse av dragkrafts-
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materiel kalkylerats. Dessa angivas här nedan jämte anskaffnings-

kostnadon å denna materiel, den senare efter uppgifter härom i

allmänna järnvägsstatistiken.

Ansk. kostnad
3I/I2 året 1
närmast före ;

förstatligandet ■

kalkylerat

under-

^ värde

över

värde

;  milj. kr

Inglok 1 6.08 1.73

Elektrolok .2.09 0,88

Annan dragkraft 1.97 0,61

"1

Por de banor, vilka förstatligats under tiden 1/7 1930-1/7

1943 ooh som ej är o nämnda här ovan,, uppgiok värdena den ̂ 1 de-

oember året närmast före förstatligandet till för ånglok 11,15

milj, kr och för annan dragkraft 2,97 milj. kr. Några elektrolok

fuimos ej å dessa banor*, under benämningen aiman dragkraft upp

tagen materiel innefattar ondast till mindre del nyare sådan. Ef

ter den relation mellan kalkylerad avvikelse och anskaffriings-

kostnad, som framkommit beträffande de ovan uppräknade banorna,

skulle för senast angivna banor för ånglok uppkomma ett under

värde av 3>12 milj. kr. Pör annan dragkraft uppskattas övervär

det till 0,30 milj. kr. Slutresultatet blir för samtliga under

ovan angivna tid förstatligade banor

för ånglok ett undervärde av 4,9 milj. kr

"  el.lok ett övervärde av 0,9 "

'• motorvagnar m.fl. ett övervärde av 0,9 milj.kr.

De kalkylerade avvikelserna från normal förnyelse ha be

räknats efter vid EJ normalt tillämpad lägre procentuell förny-

elsefondsavsättning än den, som för resp. slag av drftgkraftsfor-

don tillämpas vid SJ. Om man räknar efter vid SJ tillämpade hög

re procentsatser ooh däremot svarande lägre brukningsålder, blir

undervärdet för ångloken större, samt övervärdet för den övriga

materielen lägre. Ifråga om ånglok räknas för EJ med 2,5 ̂  förny-

elsefondsavsättning och för SJ med 3 5^* Om man överslagsvis räk-
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nar med att de genom banföratatligande övertagna ångloken vid

resp. värderingstillfällen haft en medelålder av 29 år, så skul-

la efter 40 års brukningsålder kalkylerat undervärde av 4,9 milj.

kr vid 33 brukningsålder motsvaras av

33 (29 -^"20j^^ ~ kr undervärde.
Det bör bemärkas, att de i samband med banförstatligandet

beräknade undervärdena självfallet hänföra sig till den materiel,

vilken ansetts erforderlig för att upprätthålla en tågrörelse,

motsvarande normala trafikförhållanden i enskild regi. I flera

fall ha emellertid efter en banas förstatligande större krav upp

ställts på dragkraftsmaterielen än i enskild regi - såväl kvan

titativt som kvalitativt.

Ifråga om några banor gäller, att sedan SJ - såsom först

nämnts - fått i viss omfattning släppa till ånglok av SJ stan

dardtyper, dessa lok dock senare blivit disponibla för andra än

damål i samband med banornas elektrifiering. På detta sätt torde

vid nu pågående elektrifieringars slutförande tillsammans ett

80-tal av de 387 ångloken komma att ha ersatts av elektrolok. hn

del av ovan nämnda undervärde 4j9 milj, kr för ånglok har vid

sedermera företagna banelektrifieringar på sätt och vis blivit

täckt genom kapitalökningsmedel för anskaffande av elektrolok.

Pörut angivet undervärde av 4)9 Qiilj, kr, beräknät efter 40-'årig

livslängd, torde sålunda reduceras till 3t5 ̂  4 milj. kr och det

efter 33 års livslängd beräknade undervärdet 8,3 milj. kr till

6,5 milj. kr.

Enär för flertalet hittills övertagna privatbanor gäller,

att vid övertagandet undervärde föreligger i fråga om dragkraftff-

materiel - liksom även i fråga om vissa andra slags värdeobjekt -,

synes lämpligt att här beröra frågan om kompensation av undervär

det hos övertagna värdeobjekt.

En banas inlösningsvärde är baserat på vissa för ett "nor

malår" upprättade kalkyler, vilka bl.a, förutsätta upprätthållan

det av en viss tågrörelse, som är en förutsättning för att de

till grund för inlösningsvärdet antagna inkomsterna skola infly-
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ta» Om undervärde dEoxelegat, har hänaysi härtill tagits vid fixe

randet av inlösningspriset.

När till SJ överlåtits att omhesörja driften av en överta

gen "bana med undervärde å den för driftens besörjande erforderli

ga dragkraftsmaterielen, har SJ måst efter hand komplettera vad

som var eftersatt; i annat fall hade erforderlig tågrörelse ej

i längden kunnat upprätthållas.

rr.o.m. den tidpunkt, då en bana förstatligas, verkställes

i vanlig ordning förnyelsefondsavsättning, baserad på värdet hos

de med banan övertagna nyttjandeobjekton efter samma procentsat

ser, som eljest gälla vid SJ. Sålunda företagna avsättningar kun

na emellertid endast kompensera den kontinuerliga värdeminskning,

som fortsätter efter tidpunkten för förstatligandet ooh räcka ej

till för att taga ifatt, vad som redan då var eftersatt. Om bris

ten på kapital för ersättningsanskaffning av dragkraft skulle

täckas ur förnyelsefonden, utan att fonden tillföres extra till

skott, måste den till sist bli otillräoklig för sitt ändamål. Bj

heller står möjligheten öppen att med anlitande av driftsmedel

göra extra avsättningar till fonden för att skaffa kapital att

kompensera redan vid tidpunkten för förstatligandet eftersatt

förnyelse.

SJ kan uppenbarligen ej i längden utan vidare fylla ut

bristen på dragkraftsmate.riel, utan här måste efterhand nyan

skaffning äga rum. Om å övertagna enskilda järnvägar efter för

statligandet insatta SJ ånglok icke tagits i trafik å dessa, ha

de ett ökat antal återstående loktjänsteår återstått att efter

hand taga ut på "gamla SJ" samt tidpunkten för nyatiskaffning se-

narelagts, dook ej fullt i relation till återstående loktjänste

år, enär en lokpanna vanligen något försämras, även då den ej an

vändes.

I*råg an om ersättningsanskaffning för att kompensera under-

normal förnyelse har berörts såväl av 1954 års förstatligandekom

mission som av den nuvarande förstatligandeberedningen. Ben först

nämnda har i sitt betänkande gjort det uttalandet, att vad som
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motsvarar eftersatt förnyelse bör betraktas och behandlas som

ökad kostnad för själva banförvärvet. Motiveringen för detta ut

talande, mot vilket ej här göres någon erinran, synes dock ej

fullt riktig; det angives att förnyelse av vissa värdeobjekt o-

medelbart vid förstatligandet ej kan äga rum, enär först längre

fram genom avsättning till förnyelsefonden härför behövliga till

gångar erhållas. Men sådana tillgångar räcka uppenbarligen — så

som i det föregående anförts - endast till att kompensera värde

minskningen efter förstatligandet. Inom den nuvarande förstatli—

gandeberedningen ha - såsom ovan nämnts — avvikelserna från nor

mal förnyelse framräknats för en del banor, och för vissa banor

hava avvikelserna uppgivits i vederbörande propositioner om för

statligande, samt häremot svarande värden medtagits vid beräk

nandet av förräntningsprcoenten å för banförvärvet erforderligt

kapital. Nagra anslagsmedel att kompensera den undernormala för

nyelsen hava dock ej ansetts böra äskas. 193^ års järnvägskom

mitté har vid angivandet av statens totalkostnader för inlösen

av de enskilda järnvägarna bortsett från de kostnader, som upp

stå för kompensering av vid tidpunkten för inlösen förefintliga

undervärden.

Att under nu rådande kristid nyanskaffa materiel för att

ersätta övertagen undermålig sådan har självfallet i möjligaste

man undvikits. Beräkningarna i fråga om eftersatt förnyelse av

dragkraftsmateriel hänföra sig till visst antal dragkraftsenhe-

ter, värdesatta efter prisnivån omedelbart före världskrigets

utbrott. Då prisnivån nu är högre, skulle de framräknade beloppen

vara otillräckliga för att omedelbart anskaffa vad som motsvarar

den eftersatta förnyelsen. I stort sett har något omedelbart be

hov av nyanskaffning hittills ej förelegat, cch förefintlig ma

terialbrist måste också ha verkat återhållande ifråga cm nyan

skaffning. sådan bör emellertid återupptagas, så snart förhållan

dena det medgiva. Samtliga SJ lok av kuranta typer äro ganska

gamla - se tabell l8 här nedan - samt anskaffade inom en ganska

begränsad tidrymd - jämför plansch II (bil.15).
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Såsom framgår av avdelning II:E föreligger brist på ång

lok för beredskap, och denna brist aåste till alldeles övervä

gande del tillskrivas överflyttning av genom elektrifiering le

digblivna ånglok till tjänst å förstatligade benlinjer. 7id

statsmakternas beslut om lokberedskapen år 1938 förutsattes do«k

att för beredskapstjänst erforderliga lok skulle finnas till

gängliga. Detta är ett ytterligare vägande skäl för att anskaff

ningen av ånglok snarast bör återupptagas.

Yissa banor, som återstå att förstatliga, torde nog vara

något bättre "självförsörjande" i fråga om dragkraft än flera

av de hittills förstatligade, men lokens medelålder är å de kvar

varande enskilda järnvägarna dook ansenlig, »amt något högre äft

vid SJ - se tabell I8. Vid tillfältena för kommande förstatligan

den blir åldern i genomsnitt högre än vid hittills övertagna ba

nor.

Tabell 18.

Medelålder av ånglok den 1 .juli 194'5.

(Uppgifterna återfinnas även å plansch II bil. I5)

Spårvidd mm"

1435 1067 891 Summa

'Antal
,  lok i

medel

ålder
antal ̂ medel-

lok iålder ;
antal!
lok :

medel-i

ålder
antal I
lok '

medel

ålder

lok
!

1

!  !
<

j
i

1

i

!  i
1

i
[
t

i

i

i

SJ typer i 536 ; 31,5 '
1

1

i  1
»

t
J

» 536 31,5

EJ typer
1  ̂ 1
1136 ; 31,8 1̂  45 ■ 37,6 .-4.; 34,9 221 33,3

i  672 1
1

31,5

1

45 : 37,6 40 ,

1

34,9 ! 737 32,1 :

s» lok 1  470 33,0
*

12 ' 36,2 178 i 36,0 ,i  660 34,9

*/ Härav 9 lok IO93 spårvidd, medelålder 33>5 år.

Såsom nämnts har ifråga om förstatligande av vissa privat

banor i vederbörande propositioner angivits, att kompensering

av eftersatt förnyelse skulle kräva ett visst kapitalbelopp men

något anslag härför har dock e^ ansetts böra äskas i samband

med förstatligandet. I anledning av vad här ovan visats om ång-
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lokparkens ställning i åldersavseende, förnyelsebehovet samt

förstatligandets inverkan på typsplittringen och lokberedskapen

synes därför lämpligt att, vid kommande förstatligande av en

skilda banor samtidigt med anslagsbegäran för detta, anslag äs

kas för kompensation i erforderlig omfattning av eftersatt för

nyelse, så att denna må kunna praktiskt genomföras, så snart för

hållandena i övrigt det möjliggöra.

Totala antalet å förstatligade ångdrivna linjer behövliga

lok är under i övrigt lika förhållanden mindre i SJ regi än vid

tidigare splittring å ett stort antal förvaltningsenheter och,

såsom förut nämnts, har elektrifiering av vissa förstatligade

linjer gjort ersättningsanskaffning av ånglok obehövlig för des

sa linjers vidkommande. Det oaktat synes, på grund av vad som an-

föres i närmast föregående stycke, anslag erfordras för retroak

tiv kompensation av eftersatt förnyelse vid redan förstatligade

banor med undervärde å övertagen dragkraftsmateriel.

Om det av någon anledning ej skulle befinnas lämpligt att

ungefär samtidigt med förstatligandet nybeställa dragkraftsmate

riel, vore det måhända lämpligt angiva, att en kommande efter-

kompensation bör avse vissa, i stora drag till typ och antal

fixerade värdeobjokt. Pör den händelse någon del av en förstat

ligad bana skulle elektrifieras tämligen snart efter förstatli

gandet, synes medel för kompensation av eftersatt förnyelse i-

fråga om dragkraftsmateriel kunna helt eller delvis disponeras

för anskaffning av elektrolok, givetvis under förutsättning att

genom elektrifieringen ledigblivna ånglok kunna i erforderlig

grad inskränka eljest behövlig anskaffning av sådana lok.




