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T ill K ungl. Järnvägsstyrelsen

Den 22 oktober 1943 beslöt järnvägsstyrelsen att tillsätta en delegation med upp
gift att granska arbetsuppgifter och arbetsformer rörande signal- och säkerhetsväsendet inom SJ. Delegationen, som själv skulle utse sin sekreterare, bestämdes skola
bestå av fyra personer. Dessa blevo distriktschefen E. Schütz, numera regerings
rådet Th. Thelander, byrådirektören T . Hård och signalingenjören F. Ekberg. O rd
förandeskapet uppdrogs åt Schütz. Till sin sekreterare utvalde delegationen numera
överingenjören Å. Karsberg.
Delegationen, som antog benämningen ” SJ signaldelegation” , föreslog i sitt den 30
juni 1944 avgivna betänkande bland annat, att en expertkommitté skulle tillsättas
med uppgift att i tekniskt avseende studera signal- och säkerhetsväsendet vid SJ.
Kommittén skulle därvid ägna speciellt intresse åt standardisering av signal- och
säkerhetsanläggningar för små och medelstora stationer och av apparatkonstruk
tioner. Kommittén skulle dessutom om möjligt göra upp ett långsiktigt arbetspro
gram för utbyggnad av signal- och säkerhetsanläggningar vid SJ. Beträffande kom
mitténs sammansättning framhöll delegationen, att i kommittén borde ingå repre
sentanter för signalteknisk och elektroteknisk sakkunskap inom SJ, för avancerad SJ
utomstående elektroteknisk expertis samt för SJ trafikavdelning.
Den 24 november 1944 beslöt järnvägsstyrelsen att i enlighet med signaldelega
tionens förslag tillsätta en expertkommitté, vilken erhöll namnet ” 1944 års signal
kommitté” . Kommittén skulle verka väsentligen enligt signaldelegationens förslag.
Den skulle dessutom ägna spårledningarna vid SJ vederbörlig uppmärksamhet. Till
ordinarie ledamöter av kommittén kallades såsom representanter för signalteknisk
och elektroteknisk sakkunskap inom SJ ovannämnda herrar Ekberg, Hård, Kars
berg och Thelander samt numera avdelningsdirektören R. Edenius, såsom represen
tant för SJ utomstående elektroteknisk sakkunskap professorn emeritus vid Kungl.
Tekniska Högskolan E. Alm samt såsom representant för trafikavdelningen vid SJ
överinspektören för säkerhetstjänsten F. Culmsee. Thelander utsågs till kommitténs
ordförande och Karsberg till dess sekreterare. Till adjungerade ledamöter av kom
mittén kallades i januari 1945 numera byrådirektörerna O. Helmer och T . Lundberg.
I avseende på den ordinarie sammansättningen av kommittén ha till dags dato
följande förändringar ägt rum.
Den 1 april 1946 inträdde nyutnämnde överinspektören för säkerhetstjänsten T.
Smedberg i kommittén såsom ersättare för Culmsee, vilken dock, trots uppnådd pen
sionsålder, kvarstod som ledamot av kommittén intill den 15 november 1947- Vid

sistnämnda tidpunkt inträdde numera överinspektören B. U lf i kommittén, i vilken
han kvarstod till den 27 september 1950, då han på egen begäran lämnade den
samma. Den 1 april 1951 utsågs numera signalingenjören B. Lejdström att vara le
damot av kommittén och att avlösa Karsberg såsom sekreterare. Den sistnämnde be
höll likväl sitt ledamotskap. Den 15 juni 1953 slutligen ersattes Hård och Smedberg,
som då hade avgått ur SJ tjänst, av sina efterträdare, ovannämnda herrar Lundberg
och Ulf. Den sistnämnde återinträdde sålunda i kommittén.
För specialstudium av spårledningsproblemet fann kommittén det lämpligt att
inrätta ett särskilt s. k. spårledningsutskott. Den 20 januari 1945 beslöt kommittén
att till medlemmar av utskottet utse herrar Alm, Edenius, Helmer, Hård, Kars
berg och Lundberg.
För särskild utredning av vissa andra frågor ha följande personer varit tillkallade,
nämligen telegrafingenjören P. Parding och numera stationsinspektoren E. H. Björk
lund för behandling av frågan om anordnande av spårledningar, automatisk tågvägsförregling och utfartssignaler på stationer, numera telegrafingenjören A. Petersén för
diskussion av frågan om akustisk tågankomstsignalering, trafikinspektören A. Winberg för överläggningar rörande ställverks- och linjeblockeringsfrågor samt byrå
direktören S. Svensson för matematisk behandling av spårledningsproblemet.
Kommittén har haft förmånen att få samarbeta icke blott med de nu nämnda ex
perterna utan även med andra sakkunniga personer såväl inom som utom statsbaneföretaget. En uppräkning skulle föra alltför långt. Kommittén vill emellertid särskilt
framhålla det synnerligen värdefulla bistånd, som lämnats av chefen för Kungl. Sjöfartsstyrelsens jordmagnetiska sektion, fil. dr N. Ambolt, liksom det utvecklingsfrämjande intresse, varmed kommitténs delvis mycket komplicerade undersökningar
omfattats av representanter för ett antal svenska företag och institutioner såsom
Svenska AB Gasaccumulator, Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, AB Ecliptic,
AB Elektrolux, L. M. Ericssons Signalbolag, Kungl. Tekniska Högskolan och Tele
verket. Kommittén står sålunda i tacksamhetsskuld till ett stort antal medarbetare,
vilkas kunskaper, erfarenheter och tekniska resurser utgjort en ovärderlig tillgång.
Kommittén har hittills hållit 56 plenarsammanträden samt härutöver ett stort
antal gruppsammanträden. A v plenarsammanträdena ha 10 förenats med studie
besök. V id dessa ha signal- och säkerhetsanläggningar av skilda slag studerats såväl
vid SJ som vid Stockholms Spårvägar, Roslagsbanan samt de norska och danska
statsbanorna. Sommaren 1953 avlade dessutom herrar Thelander och Karsberg ett
besök i Schweiz för att åt kommittén införskaffa uppgifter om bl. a. den därstädes
bedrivna utvecklingen av reläfabrikation och av anordningar för automatiskt tåg
stopp, varvid Schweizerische Bundesbahnen, Integra A G i Wallisellen och Hasler AG
i Bern besöktes. Även för de på detta sätt inhämtade upplysningarna känner sig kom
mittén stå i tacksamhetsskuld till vederbörande.
Föreliggande skrift, som utgör en första del av kommitténs betänkande, har ägnats
åt det vittomfattande spårledningsproblemet. Orsaken till att kommittén skjutit detta

i förgrunden framgår av efterföljande redogörelse för kommitténs uppdrag. Det fram
går även av denna redogörelse, att behandlingen av problemet blivit tidskrävande på
grund av dess komplicerade natur, det delvis outforskade sammanhang, i vilket det
måst infogas, samt tvånget att utarbeta och utprova nykonstruktioner.
Detta delbetänkande har ingående behandlats av kommittén in pleno. Det utgör
ett samlat uttryck för den mening, åt vilken kommittén vid slutjusteringen velat
giva enhälligt uttryck.
Delbetänkandet har i avseende på de tekniska bilagorna utarbetats dels och till
övervägande delen av professor Alm, biträdd av ingenjörer på järnvägsstyrelsens
elektrotekniska byrå, dels av herrar Lejdström och S. Svensson. Uppgiften att sam
manställa utredningsresultaten har påvilat Karsberg, som därvid samarbetat med
sistnämnda båda herrar. Karsberg har härvid bl. a. genomfört den analys av störningskombinationerna, varpå kommitténs slutliga ställningstagande grundats.
I ett planerat andra delbetänkande ämnar kommittén behandla frågor, samhörande
dels med utförandet av säkerhetsanläggningar för små och medelstora bangårdar,
dels — i den mån kommittén anser detta påkallat — med automatisk tågkontroll.
Då kommittén, enligt förutsättningarna för dess tillkomst, skall fungera icke blott så
som ett tillfälligt utredningsorgan utan även som en rådgivande institution, är kom
mittén emellertid beredd att till behandling upptaga också andra säkerhetsfrågor, om
och när en sådan ytterligare insats av kommittén skulle anses lämplig.
Stockholm den 20 augusti 1956.
T h . Thelander
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