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Protokoll från inspektion av
Lidingö trafikaktiebolags epårvMg dan
2? oktober loli?*

NKrvarandoi
från norra Lidlngöbanam

Trafikonofen A. Bergman ooh 
iraflitmäataren 8* sand*

Från vMg- och vattenbyggnadsetyreleen» 
JbmvHt;a Inspektören E. Fredrikson ooh

Ingenjören 0. ftanlgren*
Sjqdaaoäiwudot 0*F* Persson hade tlllsUiuoaaoraalt.
Inspektionen* son förrtttades av undortooknad* vkg- 

och vattenby^gnadsatyrelsens jWrnvMgelnaeoktflr, '”»fattade 

såvHl bana som rullande material*

Vid besiktningen gjordes följande erinringar, 
SpArvbgen går i onkelspår en atrtloka förbi Is linge 

station» Trafiken över denna regleras genom en s.k* stafett, 
san vKxlas vid brogrenon* iiörors finnes loke något fastställt 

A it’7? 1 tjUnetgörlngsrogloiMntot* Om systemet skall begagnas i
av don _ . _ . . .____ . . .. .fortsättningen bör därför ttndring eke i reglementet, varom 

anhållan ekall ingivas till vig- ooh vattenbyggnadsetyrolsen* 
En nyligen inträffad kollision på ströokan aktualise

rar emellertid beuovet av att enkolapårsotrkosan snarast ut
byggas med ett andra spår* Kan detta arboto ioao bli utfört 
inom närmaste framtiden* bör t stället automatisk elgnal- 
blookering på etrtekan anordnas* -et nuvarande systemet llr 
loke tillfredsställande ur sKkerbetaeynpunkt vid do tillfäl
len* då tågföljden br oregelbunden.

Nod btnoyn hSrtlll ooh till den dåliga sikten fi enkol- 
spårstrUoksn Hr det nödvtndigt, att föreskriven hastlgheta- 
nodsVttning mellon bro-renen ooh vtxeln öster om N* Kungs» 
vKgens viadukt över banan verkligen iakttagee, varför hao-
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tighetstavla 20 kat/tlm» Okall uppsUttaa JUmvUl vid nUnnda 
vKxel.

X ovaoendo på KkllbonMs hållplats, varå trafiken ny
ligen återupptagits, aedan hållplatsen an lMngre tid varit 
nedlagd, iakttogs, att norra plattformen uprförta 1 ett nytt 
lttge ett atyoke vHster om notavarande plattform på andra al
dan» Anordningen överensstämmer loko med fastställda planen 
men Kr motiverad av att utåtgående tåg loice böra stannas 

omedelbart framför den befintliga stigningen mot DalMngens 
station» bon medför e:.iollertld vissa olBgenheter dMrlgonom 

att trafikanterna taua al^ vu^ till ooh fr&n plattformen 

Svor banvallen» 2tttr de planerade motorvagnarna levererats, 
vilka Uro mindre könsliga för stigningar, bör dMrför platt
formen flyttas fram 1111 korsningen ned fontanavSgen

Hållplatserna vid DalUngen ooh Millbontra Kro belMgna 

intill vKgkorenlngar försodda mod automatiska ljus- ooh ljud
signaler» Plattformarna börs om möjligt dfi flyttas, så att 

tåguppehållet oker efter det vttgen passerats»
Ljussignalerna vid DalKngen böra ffrees mod buttre 

opridnlngallnsor»
VHgeignalanlttggningen vid Kvarnens hållplats ör loko 

författningsenlig 1 det dels andset vissa vt,jer Uro skydda
de ooh dels ondast norrifrån ankommande tåg påverkar signa- 
lex-txa. Ändring aaall göras vid donna korsning»

Asnundemailet var gott» Santliga rUlsokarvar 1 spå
ren, vilka voro starkt nedolacna, hade under året uppbookata. 
Syllutbyte hade verkställts 1 behövlig omfattning»

Rullande materialen föranledde Ingen erinran»
Förslag till beatummelaer angående slopning av vagn

axlar böra gemensamt med oödra Lldlngöbcnan utarbetas ooh 
ingivas till styrelsen för faatstUllelae.

stookholm den 2 novenfoer 19U5»

Einar Fredrikeon. />•


