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Beservmatning av malmbanans kontaktledning.

Vid ev. förfall för BtJJÖBoatningen^för malmbanans dri^"''

^rån Porjua^aroesÄtt provisoriskt ordna matning av kontakt
ledningen från Stadsforsens stamlinje om 132 kVi vilken vis

Boden inköper till Vattenfallsstyrelsens transformator i

Notviken. BSrvid avses inmatning av 50 per. 3-fas-ström om

70 5 linor i SJ nuvarande 4-trådiga överförings lednini:

för^ per enfas 80 kV stsröm ooh dennas omformniiag ooh
transformering samt inmatning å kontaktledningen enl, sannic

system som ä SJ övriga linjer genom anordnande av provisoris

ka omfoxnarestätioner s.k. '*upplags plats er". Därjömte erfoid-

ras en provisorisk tzansformatörstation för txensformsrizige i

132/70 kV. Förslag i ärendeér kommer att till K. Maj:t ingivas

gemensamt av Vattenfalls- och Sämvägdstyrelsei^.I och för

kostnademas beräkning anmodas V Dc att snarast låta verk

ställa detaljrekognosering samt vissa kostnadsberäkningar

för anordnandet' av förenämnd transformatorstation samt 6 upp

lagsplatser enl. pedf^tående allm. anvisningar.

1. Samtliga platser skola i möjligaste mån undandragas upp

märksamhet från marken;.^amt^^gga insynsskyddade från luften.
De böra därjämtoj sd vitt möjligt vara belägoa. på minst 800 p.

avstånd från annan anläggning» vilkkn kan beräknas utgöra

begärligt bombmål. Med hänsyn till driftspersonalens arbej:a-
A

ooh bostadsförhållanden böra de ligga i-•nörhoton av ordinEåp»

transformators tat ioner.

2. Transformatorstationen skall beräknas kräva en markyta

om o:a 60 x 60 m. Utflyttningen skall beräknas ske antingen

från järnvägs trepart eller från landsvägstransport å bär

kraftig väg (total vikt av transforma^rninst 70 tc«).
Upplagsplatserna skola beräknas för aggregatuppställning

enl. bifogad Ebr ri.tn^ nr SLéfc^t med aggregatens pla
cering i maskerin^askjul enl. bifogad /^ning ät UT £
<va-

 "



Spänitryame skall jämväl beräknas för uppställnins

1-2 bostadsvagnar. Inalles erfordras s&lunda 100-110 ffl.boil-

sontellt och om möjligt rakt uppställningaspäx, vartill komiier

anslutning till huvudspåret. Anslutningen beräknas ske genoii

spårbaxjiing, varför inläggning av längslipers bör beräknas.

För uppställning beräknas räls av 1^73. .
4. Samtliga platser skola maskeras genom torvtäckning av

VvDTiV m.m. Platserna skola telefonanslutas till befintliga

telefonledningar.

5. Nedanstående platser hava förhandsrekognoseratR,

a) Upplagsplats vid Gtunmelstad

(i Karlsviksspåret)

Aggregaten skola här beräknas direkt anslutna till

132 Kvledningen.

b) Transformatorstation vid km 1151 + 600 å sträckan

Sävast-Boden C,

o) Upplagsplats vid Srans.lö vid km 1176 + 750 å sträckan

Gransjö-Sandträsk.

d) Upplagsplats vid Polcirkeln vid km 1259 + 000 å sträc

kan Iiturjek - Poloirkeln.

e) Upplagsplats vid Gällivare vid km 347 + 000 å sträckai i

Gällivare - läiosakåbbå.

f) Upplagsplats vid Mruna vid km I4IO + 200 å sträckan

Kalixfors - Kiruna C.

g) Upplagsplats vid Abisko vid km 15O3 + 4OO å sträckan

Stordalen - Abisko.

^^Isser över förenämnda platser, uppgjorda vid föihandi

rekognoseringen faifogas.

6. Eostnadsberäkningarm skola omfatta

a) ev. erforderlig marklösen,

b) terrassering, rälsläggning och stängsel (å frän huvud
spåret liggande sida på o:a 60 m avstånd från aggrq-
gatupps t älIni ngen),

o )l maskering.

Kostnader för el.lednitgs-samt telefonmateriel och dess

montage jfnniMsw Cäi iliUO 1111 aBh"uppfUiuiiJL ulijujf be
räknas av styrelsen.

Kostnadsberäkningarna jämte situationsplan i skalan

1/1000,å vilken angives befintliga el-ledningar, vägar samt

terrängbeklädnaden, insändas snarast till styrelsens mtbr.

Skisserna frän förhandsrekognoseringen bifogas därvid.

Reservuppställningsplatsemas läge skall i möjligaste

män hemlighållas. &idamålet med desamma får ej yppas för

obehöriga. Vid förhandlingar med markägare ocdi i öppna skrivjsl-

ser skola de betecknas såsom "upplagsplalisr".
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