
4/2 1946.

J. 188/46.

Till
Driftschefen,
Trafikförvaltningen-Göteborg-Dalarne-Gävle, 
G ö t e b o r g .

Med anledning av en artikel i Göteborgstidningen den 
23 januari 1946 att BJ skall sköta vagnväxlingen på smfista- 
tioner med hjälp av amerikanska s.k. jeepar, vilka skola 
köras "härs och tvärs över spåren", får jag anhålla om när
mare meddelande huru fordonen komma att utrustas och huru 
Ri ha tänkt Eder bestämmelserna för deras användning, samt 
övriga upplysningar, som kunna vara av intresse.

Stockholm den 4 februari 1946.

Einar Fredrlkson.
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Till
Trefikförvaltningen Göteborg-Dalarne-Gävle, 
Driftsavdelningen,
G ö t e b o r g .

I skrivelser den 17 december 1946 och 30 januari 1947 
har Ni anhållit om tillstånd att använda Icke spårbundet 
växlingsfordon på följande stationer.

Böckefors
Molkorn
Lindfors
Grythyttan
Hällefors
Repbäcken
Mockfjärd
Dala-Floda
Leksand
Sågmyra
Älvdalen.
För utfärdande av tillstånd för nämnda platser skall 

Inspektion äga rum därstädes. Denna kan påbörjas måndagen 
den 28 april 1947. Jag får anhålla om Edert förslag till 
program för resan på sätt Ni anser vara bäst.

Här lämnas början till ett förslag. Då Bäckefors är 
första stationen från Göteborg, dar jag är på söndagen den 
27 april 1946, skulle Jag den 28 t.ex. kunna resa upp över 
Uddevalla till Bäokefors med ankomst dit kl. 11.01. Däri
från reser jag till liellerud med tåg 41. Under mellantiden 
skulle jag kunna hinna få mat i Ed. I Mellerud skulle en



notordressin möta tåg 41 (kl. 14.05) och sedan skulle vi 
per dressin taga stationerna t.o.m. Hällefors.

I Hällefors tages expressen kl. 20.17 till Falun där 
jag övernattar, och degen därpå skulle med dressin fortsät
tas från Falun på något sätt,Ni kunna utfundera.

Jag emotser Edert snaraste svar för planering utav
resan.

Stockholm den 17 april 1S47.

Einar Fredrikson



J. 1931/46 
800/4?
385/47

v s k r l f t :

• rev.
riftsing. O. Johnson, TODO.

Till
Traflkförtaltnlngen Göteborg-Delarne-OSvle, 
G ö t e b o r g .

I skrivelse till Kungl. vög- och vattenbyggnadastyrel- 
sen den 17 december 1946 och 30 Janu«rl 1947 her Nl anhållit 
att fl använde Icke spårhunden växeltraktor på visse platser. 
Wed anledning barav her besiktning skett den 28 och 89 april 
1947 av styrelaens Järnvtå,'.sinspektör 1 närvaro nv driftsin
genjör O. Johnson Jåmte vederbörande trafikinspektörer och 
banlngenjörer på följande stationer:

Bdokefora, cår skydd vid växlar anordnats,
MolloA,
Lindfors,
Flllpstad,
Grythyttan, dar skydd vid växlar anordnats,
¿unne,
Älvdalen, dar skydd vid växlar anordnats,
Leksand, 
kockfjärd och 
Dala Floda.

Ävenledes besiktigades en traktor 1 Bfickefora, märkt 
P 654, en stOrre omärkt 1 Flllpstad och en 1 Älvdalen, märkt 
P 7231. Samtliga saknade skydd för styrkättlngen framför 
passageraresitsen.

Kungl. vag- och vattenbyggnadsstyrelsen får- härmed 
lämna Eder tillstånd att på oven nämnda platser använda leks 
spårbunden växeltraktor sedan densamma försetts med nämnt 
skydrf Ooh på de villkor, sas nedan angivas.3 ’ 
p t t? v Motorfordonet »kall vid användande för växling av Järn
vägsvagnar vara utrustat med av Kungl. väg- och vattenbjgg-



nadsstyreIsen godkänd stöt- och draginrättning, som ken vera 
anbragt å fordonets båda ändar.

Fordonet får inom järnvägsområdet endast framföras 
av person, som fyllt El år och innehar körkort för föran
de av automobll. Fordonsföreren är ansvarig för att Väx- 
lingsarbetet, i vad detsamma på honom ankommer, utföres med 
nödig försiktighet och att fordonet handhaves på avsett 
sätt. Föraren skall besitta de kunskaper i Säo, som er
fordras för personal i vazlingstjänst.

Lokala föreskrifter för växlingens skötande må utfär
das av trafikbefälhsvoren, varvid iakttages att den för 
järnvägen gällande säkerbetsordningcns bestämmelser med av
seende pu tågvögsinspektion och skötande av växlingen iakt
tagas, ävensom att föreskrifterna i personalinstruktionerna 
för dessa tjänster i tillämpliga delar skola vara gällande.

Skall fordonet för växling införes på stationens 
spårområde får detts ske först sedan medgivande därtill in
hämtats av tågexpeditören på stationen och växlingen skall 
vara avslutad och fordonet avställt på av tågexpeditören 
angiven hinderfri plats i god tid före väntat tågs ankomst. 
Fordonet skall vara så anordnat att obehörig förflyttning 
av detsamma efter evstallandet lätt kc/n förhindras, därest 
tågexpeditören anser detta vara erforderligt.

I övrigt skall gälla följande bestämmelser.
Fordonet får icke framföras över oskyddade växel

stag eller andra anläggningar på bangården. Vissa hinder
pålar borttagas och vissa växelstag ändras så att icke nå
gon rörlig del i växlarna skadligt åverkas.

Utöver föraren får på fordonet vid köraing å bangård 
färdas högst en person, varvid denne skall sitta på en för 
denne avsedd stol. jb

Vid dragning av Järnvägsvagnar får fordonet icke fram
föras backgående. d o o  - .-v .JK/

Vid dragning mot på samma spår uppställda vagnar skall 
särskild försiktighet iakttagas. .. :oi; f

Vid skjutning av järnvägsvagnar, mot växel i tåg spår. 
eller v%|^(Jr.spa korsar, bangård sområde t, skall fordonet vara



•a«— nkopplat aed Tagnaroa.
På spår aed större lutning la 8,8 o/oo får aed for» 

donet framföras järnvögsvegnar ondaat oa beaaanade band» 
bromsar finnaa på vagnarna till ett antal svarande emot 
lutningen erforderligt bromstal för en hastighet av £0 km 
per timme.

Tid diatributionakörning utanför bangårdsoarådet ako 
la aotorfordonaförordningens bestämmelser gälla.

Stockholm den 5 maj 1947.
KUNOL. ViO- OCH VATTENBYGÖRADSSTYRELSER 

Jårnvögsavdelningen

Einar Fredrikaon
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TUI
Trafikförvaltningen Göteborg-Dalarne-Gävle, 
G ö t e b o r g .

Härmed översändes räkning på statsverket tillkom
mande ersättning för besiktning i samband med användande 
av loke spårbunden växeltraktor.

Stockholm den 7 maj 1947.
KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYHELSEH 

Järnvägsavdelningen

Einar Fredrikson.

R ä k n i n g .
An Besiktning å Bäckefors, Uolkom, Lindfors, Fillpstad, 

Grythyttan, Sunne, Älvdalen, Leksand, Mockfjänd och 
Dala Floda för växling med s.k. Jeep Kr0nor 172:-

Fördelnlng:
Resekostnad kr 92:/ VI B 2 2 
Dagarvode " 80:- A H  5

kr 172:-


