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J 241/47
.maorialanteckningar
förda vid e-rnanträde 4 Stockholm-Iioal-grae JhrnvtSgart fämltninE®1okalor 1 Stockholm den 5 februari 1947 ;mg*ende «ignr.lanlii£3ilaGm

vid korsningen milan SoolagebanaH och epårvtgen i Valhallavugen,

Stockholm.

S&rvarandei
För KunJL. vig,- och v .tteaby^nadso^ralBon:

Järnvägsinspektör K. Fredrikeon,

V&gtrafikinepaktör 0. kber;., och

ByrllnconiSr F. Hagt tan.

För t.veratSihlli.artj.hetet:
('verln,'.'enK5r Th. Thelander, och
L-yrUngeniör T. Lundberg.

. or Stoc^dioln^iQBl.gcns Jimv^ir;
Baninceniör C.*. Lmdln,
zTafikinöpektör i* Svensson, och
Elektroingeniör S. Kullenberg.

För /fctiebolaget Stockholms Spårv^Gar:
vvenaspektör £. Teagblrid,
Avdelningsingeniör S. Årding,
TrfiMnepektör E. Sebelius,
Vej&atadsingsxiicx F. Karlsson, och
SsJtBX-liateLu^a Juöi' •Å.hkerbsxfe.
För 3ignalbol«^et;

Verkställande direktör H. lusul. jiden och
|In£«uiör 3* Klorall.

Fredrikson eom eamankallat till s:«antradet och fuibtiaafirade
' ";ni
,,,r..... ” I
som ordförande, hälsade de närvarande välborna och fr iiCll att eauantrö»
det utlysts f&r att diskutera den nuvarande ed-axlanlä^nlngen och fÄ

SKÄtSgj;.

frsrs hållpunkter l&r upprättande av förel^ till ny, buttre anläggning,
~enär den nuveraide kar®taterate vara 1 vise rån icke tillförlitlig.
Kul lanberg anförde att övergången till IpOO volt spänning undor
•enrwon 194<S på aoelagsbanan med indirekt kcntakttridsu; phäagning (md

bärlina) har gjort att syateraet blivit stolaro v rigcDOa ds t visat sig

att signal.xilbg. nirgGn ibland icke ar/etsr fullt tillftedi ställande,
pä grund sv utt kontakttr-d. och körtrud icke alltid iu*a koujtant au-

litgalag not striknvtu^an därför att knutakttz-åden ur avupäud ued

viktor och signaltrådama :.ad fjädrar* helkorna £ Ua vid ati<x-J.ui>?t

varigenota tåget då ej påverkar signalerat, och sålunda ep’rvä.„en kan fä
klarsignal trots att riocl^.ebun.!ne tåg befinnez- sig på ledniugsoträckcn

för signUanlöggningan. Signalbo 1agets nya förcl g, so» kota ar att fr <läggas vid detta eata mtriide, oynes godtagbart.
Insul andei' anoåg att uradaingen har visat st c felan agentligen
upj.kora-.>it eftez- övez^^an från ftirakt till irgiirekt trådupphw^nlng»

och lastande i att trådup; hängnin ,on ny syntes var

alltför stel ftr

den befintliga signalanläggnlngen.

äkwall bea rev det nya försl get och fra.ihöll at; det gatila för luget

fordrade bestående kontaktvark.au tio 11 aa trålarna och Bt.iisaavtagen till
skillnad fru det nya förslaget, so:, endast fordrade kontakt en ång..
'Jhe lander ned instäm-ande av Lundberg ansåg att den gGiula unli- al .jen icke varit tillfradoställonde utförd. dd uavänd-- ak, av viioetrvr.n;-rin-

cipen, oo £r don norrnala för signal anli^gaix^jar. up.irVLu-.aLi bor.jo Lvon fl
det skyddet att kunna påverka signalerna. Det ifrågasattes ori icke sparr*
ledning vore säkrare.
kerbort_ frxahöll att endast järnvägen bör f& styra signalerna sär—
ekilt med t uiko på att spårvägen har hållplats på b.d-: sidor om koreni..;an.

Itagblad renade att i anis dr ing av dhelar.Jjre yttrande altorn tivförslag bards upprättas och järför-s :ie<* det nu framlagda nya ffJrBlogat.
dn halvtsesyr nu ville spårväg sbo 1 tet icke var -ed ou.

kullenberg upplyste att epårledning-* gnt-ai efrulle bli svår att b>-

spektern och att rälskontakter fun erado osäkert på rjuni v stunt rälsläge
i gatan.

Qrdför

ifrlgasrtte mvmollt stopp ot oprrvagdn, ’å JÄdlagebanans

tågläcnor Cstra station rasp, nngolbsektagat.ns hållpl ts.
„ Jk
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r»t detta atet epårvu^str-aiikan därav skulle bli

lidarrfSi säzskllt so» lihj» i kwrier att få ännu tätare tr*uik än dan aur-

varande.
jB£2jnflr--Mr<W uieä«Dläaet W W» «*t alla tdgubalama stå

gj»io®F*

