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Med stöd av dala till Kungl. Väg- ooh vattenbyggnads
styrelsen inkommet protokoll med utlåtande don 5 september
1944 Ovar besiktning av Eder nyanlagda dubbelspåriga spårvägslinje med sträökning från viadukten väster oa Alvik till Is1andstorget i Ängby inoa Stockholms stad, vilkan spårvägslinJe anlagts enligt Kungl. Maj:ta beslut d^n 26 mej 1944, dala
tillståndsbevis från Statens elektriska inspektion don 5 sep
tember 1944 avseende drifttillstånd för kontaktledningsanlägg
ningen dels ock av under hand lämnat medgivande av Kungl. sty
relsens brobyrå att trafikera brobyggnaderna har kungl. Vägooh vettenbyggnadsstyrelsen för sin del funnit skäl medgiva
¿der att taga ovan nämnda dubbelspåriga spårvägsanläggnlng 1
bruk under villkor,
att hSgsta tillåtna hastigheten loks får överstiga 70
km par timma msd dan inskränkning, som angivas i protokollet;
att vid Ängby- ooh Nookobybanornae mötespunkt, före den
1 juli 1945, anordnas dels en skyddsväxel med stlokspår ooh
stoppbook Jämto sedvanlig grusfyllning framför denna book för
ingående spirats anslutning från Nookeby, dels ook automa
tiskt tågstopp i förbindelse med befintlig signal för ingående
spåret från Ängby;
att spårvägsbolaget utfärdar instruktion för tryggande
av trafiksäkerheten vid banornas mötespunkt till dess ovan
nämnda skyddsväxel ooh tågstopp anordnats;

ooh att 1 Övrigt de villkor uppfyllas,

som angivas

i ovan Déanda protokoll*
Därest fflr säkerställande av tågans g*ng A linjen
blook s t r å o k o r Jämta signalanordningar erfordras,

skola si

dana omgiande anlftggas*
Besikt n i n g s p r o t o k o l l e t bil&gges*
¿t o e k b o l m den £7 september 1944*
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Till
Aktiebolaget Stockholms Spårvägar,
Stockholm.

Med stöd av dela till Kungl. väg- och vattenbyggnads
styrelsen Inkommet protokoll med utlåtande den 5 september
1944 över besiktning av Eder nyanlagda dubbelspåriga spårvägslinje med sträckning från viadukten väster om Alvik till Islandstorget i Ängby Inom Stockholms stad, vilken spårvägslinje anlagts enligt Kungl. Maj:ts beslut den 26 maj 1944,

dels

tillståndsbevis från Statens elektriska inspektion den 5 sep
tember 1944 avseende drifttillstånd för kontaktledningsanläggnlngen dels ock av under hand lämnat medgivande av Kungl.

sty

relsens brobyrå att trafikera brobyggnaderna har Kungl. Vägoch vattenbyggnadsstyrelsen för sin del funnit skäl medgiva
Eder att taga ovan nämnda dubbelspåriga spårvägsanläggning i
bruk under villkor,
att högsta tillåtna hastigheten icke får överstiga 70
km per timme med den inskränkning, som angives i protokollet;
att vid Angby- ooh Nockebybanornas mötespunkt,

före den

1 juli 1945, anordnas dels en skyddsväxel med stickspår och
stoppbock jämte sedvanlig grusfyllning framför denna book för
ingående sjårets anslutning från Nockeby, dels ock automa
tiskt tågstopp i förbindelse med befintlig signal för Ingående
spåret från Ängby;
att spårvägsbolaget utfärdar instruktion för tryggande
av trafiksäkerheten vid banornas mötespunkt till dess ovan
nämnda skyddsväxel ooh tågstopp anordnats;
ooh att i övrigt de villkor uppfyllas,

som angivas i ovan

nännda protokoll.
Därest för säkerställande av tågens gång å linjen b l o c k 
sträckor Jämte signalanordningar erfordras,
ende anläggas.
Besiktningsprotokollet bllägges.

Einar Fredrikson

skola sådana o m g å 

