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A.B* Stockholms Spårvägar.
S t o c k h o l m *
-»oe.

Med stöd av till Kungl* väg- och vattenbyggnadeetyreIsen Ingiven rapport angående besiktning av provisorisk
spåranläggning för Ulvsundallnjen vid platsen för nya
vagnhallen vid Ålvik, vilken besiktning den 2k november

19 U2 utförts av biträdande Ingenjören hos styrelsen, ci
vil ingenjören Q* Wahlgren, och sedan från Åder upplysts,
att eriorderllga anslutningar utförts Jämväl för norrs
spåret 1 den omlagda delen, har Kungl* styrelsen funnit
skäl medgivs rder att taga anläggningen 1 bruk med den
för linjen Alv?k-Clvsunds fastställda högsta hastigheten
U-0 km pr timme, varvid skall Iakttagas, förutom de före
skrifter, som framgå av Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyre Isens skri vr lser till Eder den 15 oktober och 2 novem
ber 19 l|2 ,
dels att, så länge signalsystemet å Alvika bangård
Hr ur funktion, växlarna därstädes bevakas sv erforderligt
antal vakter, som havs att leda tågrö r e l a e m a på bangården,
dels ock ett efter bönbefälets beprövande hostigheten
nedsättas över de delar av spåren, där snårläget ännu loke
vunnit nödig stadda«
benan återstående arbeten ollvlt fulloordade ekall
TI1 därom underrätta Kungl* styrelsen*
*/2

Avskrift av benIktnlngsrapporten samt räkning rå
statsverket t?11kommande ersättning för besiktningen blIHggas*
Stockholm den 27 november 19U2*

Axel Velslnger*

Avskrift*
D.N.J. 16U 5A 2 .

K a o p o r %

angående besiktning den 2ii november I9U2 ev provisorisk
apftranläggning för

Ivsundelinjon ov Stockholms spårvägar

vid platsen för nye vegnhallen vid Alvik*

Härvarande för A«¿5* Stockholms epårvögori
trafikchefen E* Magnusson,
överingenjör s* Rlbblng,
banraUstare E* bergatröm*

Vid beelktningen företeddes följande handlingen
1*

ftungl, vttg- och vattenbyggnads«tyrelsens skrivelse

dan 15 oktober 19 h 2 med tillstånd till anläggningens utföran
de enligt ritning nr B 6^95*
2*

ftun&i* vlig* ooh vattenbyggnads«ty relseue SKrlvalae

dan 2 november 191*2 med tillstånd att under vissa villkor
anlägga tven o v Ii nr över srå ren för vcrksk*’rn!ng*

Vid besiktningen inhUatedea ooh iakttogs följande *
Den nya apårenläggningons läge i rlon ooh profil vsr
1 överensotäanolee med godkänd ritning*
Terrasser!nen var helt fullbordad*
3pårläaet var loka helt slutjuatornt, nUrskilt vid
anslutnings växeln vid Alvik*

På grund av inträff ed frost

hade stoppningen under sliporo loke kunnat utföras på full
gott aätt«

Spåret var dook fullt t refikabelt oon förut

sättas, att efterJustering utföras aå fort väderleken med

giver«
ballasten utgjordes av grus, I4.0 cm under sy Ilarnas
överkant*

Ballastens krt-nbrsdd var 6,0 m ooh srfrsvwt&ndst 2,8
ra Jämlikt väg- ooh vattenbyggnsdsstyrelsens skrivelse den

15 oktober 19U2«
För spåret mot Ulvsunda hado 2,7 m avllar begagnats

medan ingående spåret, som skulle vare av mera provisorisk
beskaffenhet hudo underlagts 2,h m ayllar.

Svllavst&ndet

utgjorde 80 om*

Ittilsen vilde JO kg pr m av Domnarveta tillverkning.
Den utgjordes ev vlgnolrKls av finsk typ med 120 am höjd

ooh 100 om basbredd.

Ehuru antagligen avsedd f8r under»

liggaplattor var den nu upplagd direkt på aylleme.

Skarv»

.järnen utgjordes av dubbla

vinkelskarvjärn av 600 om längd

med fyre^l/8" akarvbulter.

SkenlUngden ver 10 m men 1 ut»

gående spåret hade två skarvar av tre svetsats med gas.

Under viadukten över Drottnlngholasvägen hade spåret
utlagts med föreskrivet avstånd, 2,0 m från spfiraltt, till

landfästet.
Anslutningen till utgående spåret vid Alvlke bengård
var utförd ooh signalsystemet brutet.

anslutningen av det Ingående spåret.

Under utförande ver
Likaså var vid Åker-

hielnsgutun anslutningen till utgående spåret klar medan
anslutningen iUr ingående spår ännu återstod,

iltir avsåg

apårvttgabolaget att framdeles inläg-ra en vKxel till förut»
verands norra spåret, som bibehållas aCaom arbetssrår till
vagnhallområdet.
Av befintliga korsningar 1 plan med gator var endaat
den med Akerhielmageten berörd.

Spåren k o m ö att flyttas

ett tjugotal mater söderut 1 gatukorsningen. Z enledning

härav torde de befintliga kryaamärkena för tre tillstötande
gator kunna ersättas med ett dylikt på författningsenligt
avstånd från de nye spåren.
Den 2 november hade apfirvägaboleget erhållit styrel»
sena tillstånd att anlägga två t renano rtvägar övar spåren
den ena oia lUo ooh den andra oia 2U.0 m från Åkerhlelma»
gatan.

Le voro nu anlagda, men belägna 1 stället oia 2li0

resp. 270 m. från samma gata.

Korsningarna voro enligt

gjord föreskrift försedda med författningsenliga kryesmär»
ken ooh hastighetstavlor för ij km nr timme it benen,

tfunfc-

11g order gavs om ett plankvandringen 1 korsningarna skulle
fastspikas bättre vid sylleme, varjämte utstående, fjädren»

de plankandar antingen okulle avsågas eller underpallas.
Staket av trtt hade uppsatts norr om banan från Drottnlngholmsvladuktena landfäste ett tiotal m Österut«

Ett

dylikt ataket ekulle Sven uppsattas söder om banan som avgränanlng mot Drottningholmsvägen.

Detta ataket« aom bor

de sträcka sig frfin en punkt under viaduktens vUstra kant
ooh 25 aeter österut« var nu ersatt av en förstängnlng av
bookar«
Plattforrwm för utgående spåret vid hållplatsen In
vid Akorhlolmsgatan hade ersatta aed en provisorisk trBplattlorm öster om gatukorsningen«

S& snart anslutningen

mot Ingående spåret blev klar« skulle den befintliga norra
plattformen förlängas med en provisorisk trUplattform fram
till Åkerhlolaagatan.
Den elektriska anlHgtwlnwen hade den 21 november be
siktigats av övorattthållarUmbetets elektriska Inspektör«
byråchefen 'fhelander.

Kontakt lednings m a för båda spåren

uppburos av långa utllggare av rör från på spårets norra
alda uppaatta gjutjttmastolper plaoeredo 2,U0 m från spärmltt räknat till stolpens mot spåret vända elda«
Slgnalaystomet vid Alvlk var på grund av omläggningen
satt ur funktion«

Förslag till ändring av signalsystemet

1 anledning av llnjeomläggnlngan har av Kungl. styrelsen
godkänts dan 23 dennas«

lillavidare bevakas anslutnings-

växeln av an särsxlld vakt« som leder tågrörolserna över
växeln«

På grund av dot anförda tllintyrkos« att dan provi
soriska ap&rvägaanläggnlngen för Ulvsundallnjen vid plat
sen för nya vagnhallen vid Alvlk« ehuru loka fullt färdig«
må tagas 1 bruk - norra spåret dook först sedan erforder
liga anslutningar utförts - nod dan för linjen fastställda
högata hastigheten UO km pr timme« varvid förutom da före
skrifter« aom framgå av Kungl. väg- ooh vattenbyggnadsaty-

relsena skrivelser den 15 oktober ooh den 2 november 19U2

h.

skall Iakttagas:
dala att Alviks bangård, så lMnge signalsystemet dkr*
stltdes Ur ur funktion, bevakas av erforderligt antal vak»
ter, som hava att leda t&grörelsema pA bangården
dels ook att efter banbefttlets beprövande hastigheten
nedsfittes över de delar av spåren, dttr spårlaget önnu loke
vunnit nödig stadga*

btookhola dan 2li november 19U2*

0* Wahlgren* /P•

