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IV. SAMvIANPATlWIlG.

Utredningen har baserats på 1938 års trafikomfattning. Tåg-

rörelsen å de linjer, som den 1 januari 1943 tillhörde SJ, ut

gjorde 1938 68,4 Diilj. tågkm, varav ungefär Jl 'fo ± snäll-' och

persontåg, medan tågrörelsen 1942 utgjorde 73>4 niilj. km, varav

59 i snäll- och persontåg.

^ trågor av mera allmän betydelse.

Eftersatt förnyelse av ånglok beräknas år 1945> åå nu på

gående banelektrifieringar äro slutförda, motsvara ett undervär

de av cirka 36 milj, kr, beräknat efter 33 års livslängd. Eör e-

lektroloken skulle vid samma tidpunkt övervärdet vara cirka 9
nu gällande

milj. kr, om man räknar med en livslängd av 25 år, mcTtsvarande/

4 i" förnyelsefondsavsättning. Efter 3 i° avsättning och däremot

svarande 33 års livslängd blir övervärdet cirka 24 milj. kr.

Genom förstatligandet av enskilda banor under senaste åren

har antalet typer av dragkraftsmateriel väsentligt ökats, vilket

framgår av nedanstående uppställning.

Antal typer av dragkraftsfordon.

År Ånglok övriga Summa i

1925 44 14 1  58

1930 1  43 17 60

1935 41 26 67

1943 128 70 198

Underhålls-, ränte- ooh amorteringskostnaderna för rent

udda lok äro i vanliga fall tillsammans ungefär så mycket större

pr lokkm än för loktyper i större serier, att ökningen motsvarar

20 å 25 av underhållskostnaderna för sistnämnda loktyper. Det

ta motsvarar för medelstora lok I.5OO å 2,000 kr pr år, vilket

belopp förräntar ett utlägg av 60 å 00.000 kr.

Olägenheterna av typsplittringen hos dragkraftsmaterielen

bör - förubom självfallet genom slopning av udda typer - kunna
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neätringas genom sådana ändringar å materielen, att vissa detal

jer bli gemensamma för ett flertal typer. lör dels ombesörjande

av härför erforderliga arbeten ooh konstruktioner, dels under

sökningar ifråga om val av nya loktyper eller ändringar å vissa

standardtyper, framförallt i vad rör ånglok, böra maskintekniska

byråns arbetskrafter utökas.

II. Dragkraftsmateriel för spårvidden 1.43^ mm.

A. Ändringar av driftart.

0*^ elektrifieringen av SJ fortsätter att omfatta de linjer,

som av "Telefonkommittén" ifrågasatts och några sidolinjer där

utöver, tilleammans 1.693 bankm, beräknas 174 ånglok bli dispo

nibla, vilka, därest ej nyanskaffning sker, komma att vara för

delade på ett 30-tal typer. Elektrifieringen av linjerna ifråga

torde dock knappast kunna bli genomförd förrän vid mitten av

1950~talet eller något senare,

ökad motorisering synes närmast vara att emotse ifråga om

användning av rälsbussar och lokomotorer.

B' Inglok,

lokparkens fördelning på typer

26 SJ typer 53^ lok 20,6 lok pr typ

Såsom exempel på typsplittringens konsekvenser ifråga om

detaljer kan nämnas, att det finnes 35 olika drivhjulringsdia

metrar , vav av 31 förekomma å ånglok ooh 8 å elektrolok. Vad gäller

ånglok, så finnas å de egentliga SJ.-loken 8 olika diametrar, me

dan 23 tillkommit med EJ lok.

I stort sett torde befintliga standardtyper få anses nöjak

tigt kunna tillgodose föreliggande och uppkommande olika drag-

kraftsbehov, En kraftigare godstågsloktyp för bandelar med lågt

skentryok är dock önskvärd. Trågan om övergång till högre pann-

tryck å visse typer bör undersökas.

Sedan pågående banolektrifieringar under 1945 slutförts,

åradrift kmvja besörjas med S21 lok. Om här-
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lok samt en typ för växlingstjänat, till vilken senare man tills

vidare torde kunna nöja sig med tanklok, som visat sig väl svaga

för linjetjänst.

Vissa tanlinjer ha så klen banöverhyggnad, att användning

av bättre linjelok ej är möjlig. En förbättring av överbyggnaden

å vissa sträckor är därför syniierligexi önskvärd.

Beträffande förstatlign^idet gäller i princip här vad som

anförts för den normalspåriga materielen. Emedan, i motsats till

vad som gäller för normalspår, någon dragkraftsmateriel ej blir

ledig genom banelektrifiering, måste ersättning för undermålig

eller utsliten sådan sko nästan uteslutande genom nyanskaffning.

Bet är därför angeläget, att i samband med övertagandet av banor

med underväifde å dragkraftsmaterielen särskilda medel härför måt-

,te anvisas.

Hy
Stockholm den 20 december 1943'

H. Bager.




