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Innehåll; I, Sammanfattning av erfarenheterna frän vlntem 1959 - 1940.

II, Behov av vmderhålletransporter;

,  a) för Finlands eget behov
ink. d/7J^9.i=° Ull , , , .

KUNGL järnvägsstyrelsen svenska stridskrafter (4 a 5 förd med motsvarande kårförbandi
M 1L. ITÄ R S Y R^8i, Planerade svenska åtgärder,
O. N*— ö^kvärda finska åtgärder.

V. Ersättande av jvgtransport med Ivgtransport,

I, Sammanfattning av erfareidietema från vintem 1959 - 1940.

Transporterna utfördes dels på Järnväg över Hapewanda - Tomeå,

dels på isvägen Holmsund ~ Vasa,

1, Jämvägamas transportarbete i riktning mot Finland bestämdes

helt av omlastningen i Tomeå, I riktning från Finland till Sverige

f,v,b, Norge bestämdes transportarbetets omfattning utöver förhållan

dena i Tomeå av de hegPånsade möjligheterna att mottaga gods i Norge

samt vid vissa tillfällen av svårigheteriH att framföra tåg pä den

hårt belastade linjen Haparanda-Boden,

I Haparanda kan praktiskt taget högst 4O svenska vagnar omlastas

per dygn motsvarande en godsmängd av i medeltal 480 ton per dygn.

I Tomeå omlastades under ovan nämnd tidsperiod praktiskt taget

högst 70 svenska vagnar per dygn (luider två dygn dock 100 resp. 102;

under dessa dagar ingen finsk export) motsvarande en godsmängd av om

kring 840 ton per dygn.

Orsakerna till det ringa omlastningsarbetet i Tomeå torde främst

ha varit:

bristande tillgång på finska vagnar»

otillräokiiga spårutryramen innan ökning av spårutrymmet i Tomeå
'  komfét till stånd»

möjligen bristande tillgång på van personal»

svåra arbetsförhållanden (snö» ky^» mörkläggning, avbrott på
gfcnd av f]yglarm),

i undantagsfall torde knapp tillgång på svensk dragkraft för vfe-
ling i Tomeå verkat försenande.



Därest traasportenia helt framföras i riktning Sverige - Fir

och endast transport av gods förekommer, blir den sammanlagda onO

ningskapaciteteni Haparanda ooh Tomeå (efterut^^d) nnder i
alltför ogynnsamma väderleksförhållanden högst^^OÖO ton per dyffi.
förutsättning härför är dock att ständig tillgång på vagnar finn«

omlastningsstationerna.

Enligt de taider vintern vunna erfarenheterna har ma,n att räJ

med väsentligt lägre omlastaingskapacitet, därest tranapörter sk<

bägge riktningarna.

2, Vintervägen:Holmsund - Vasa.
f., v-

Vägens från Holmsund till Vasa var 120 km. Av derma s

har vägen till omkirii® 5° km längd gått över de finska öama Bjo

och Eeplot samt fastlandet norr Vasa, Vägen öppnades för trafik

1^/2 och tpjde under den närmaste ̂ ånaden åärefter trafikerats a
kripg 600 fordon. Största tillåtna totalvikt har varit 5 ton, S

lagt torde 1200 - 1500 ton överförts. Hastigheten var maximerad

av Ogynnsanmia smetä^ (snöstorm, SDri

bildningar i isen) blev denna förbindelseled utan större betyde]

Enligt tillgängliga uppgifter lär Zvarken vara isbelagd så,
biltrafik endast omkring vart åttonde år.




