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Sådan Kungl, llajit don 1. oopt, 1939 förordjxit om förotlirkt förovnrsborodokapo intngnndo

ingav jänivagnatyrelBon don 4< i sarro mSnod undordftnig fmT.otUllning om modol,

närvld bogiirdco dolo 4.730,000 kronor för forcoring av förovaraboredoknpofitgardorna

dolo 3,423,000 kronor, vilka mor eller rnindro dirokt aacmonfelÉngde med niimnda förovnroborod-

akap och de sdcado krav, oom p& grund av IMget kundo förvantoe konns att otUllao pd Jiimva^

garna, .

Il' ovan namndn onalageBummoma ou canrmnlagt 3,423,000 kronor utgjorde afilundot

vorktygautruotning för repamtlonoavdolnlngnr 300.000 I •

■  luftokyddaitg^lrdor 1.300,000 '

fullatUndigando av jamvägatruppernaa utruatnlng 375,000 '

anakaffning av vUndakivor ooh kolclvningoanordningar 300,000

nnekaffning av dmgkraft för reptig 600,000

inatrumantVHgnnr för reaervuppat!lllningoplatner 600.000 ! '"t "

överging till gasgonoiatordrift 250.000

^  förbättringar av linjen Virnano - ̂ atorp 700.000
•  anakaffning av ro3orvtclafonv?lxlar 200.000

De oilunda begärda analagen om aamnanlngt 10,173,000 kronor ha oedemora boviljata

och planerade anakaffningar ooh arbeten !iro alutförda. F«r Jämvägotruppemna behov avoedda

medel ha dock överförta till arméförvaitningen. Genom de oilunda utförda arbetena vid linjen

t Värnamo - Aatorp ha aamtligajraiitoaa ta tioner erhillit möteaopir om 400 ra längd, telefonffirbin-

deloorna utöknta och bnmn föratiirkta i oddan omfattning, alt numera lok av tynästa typ kun

na fmmfärao,

2. I underdlnig fnimotHllnin,: don 13, februari 1940 framhöll otyreloen att elektrifieringen

av linjen .'.nge - Boden ur föravnraeynpiaikt niate g-nomföraa i anablare takt än ooc fömtaotta

i Kungl.VnJ:to propouition till 1940 åra lartimi rikadag, dUreat från förovaraatnbena oida

uppatUlldn trafikkrav pi övre Norrland akulle kunta tillgodooeo. De uruprunglign planoma för

niimnda elektrifiering voro uppgjorda nod hilnayn till, att don olaktrioka driften okulle kun

na upptagps den 1. oktober 1941 till Vännäa ooli den 1, maj 1943 till Boden. I ovan n'inndn

propooition förutentta Kungl.tlaJ :t ett än linconmcare byggnndatempo, ooh nedskar pi grund

härav anolaguä:.'kandot. Kftor hänviinJoloe frin chefon för förövarautuben hndo otyreloen gjort

upp IV arbetoplan, vilken aveig att färdigställa elektrifieringen vid oddan tidpunkt, att

elektriok drift tlculla kunna upp^gas till llellanoel den 1. okt. 1940 eamt till Värmilo don

1. februari 1941 och till Boden don 1. Jaoiari 1942. I aambond härmod upptoga frågan om höj

ning av trafikkapaciteten S linjen Boden - Haparanda. I främata ruranat borde för Undamdlot

förstärkning av opdrSverbyg/jnadanske för rn bjriiknad kootnod av 1.330.000 kronor, vnrJ'imlo

jpdroyatiyron i Koningi ooh Haparanda mdate utvldgaa, oamt vUxol- och aignaloäkortiotannliigpi

ningama koraplotteraa. Totalt boriiknadoa kootnadema för linjen Boden - Haparanda uppgd till

2.000.000 kronor, vnniv dock vlau andel kunde tagao av förnyoluofonda medel, "edolobohovet

uppgavödärför till 1.700.000 kronor. Sedan nämnda medel ställte till atyrelaens förfogande

, vdren 1940 firo ovnn berörda nrboton numera i Imvudaok slutförda.

Den teorstiaka kapncitetaökning, oom dessa arbeten inneburit, kunna vioserligon en-

daot uppokattaa till ur militär synpunkt 3,200 ton por dygn eller 30 o, men måsto ur pink-

tiak synpunkt eägao ligga väsentligt högre, onlr bnmn tidigare ioke vnrlt iignad att upptnga

en intensiv trafik under längre tid.



3. I undordlnlg fmiMtHllnii» den 20. opril 1940 heoiotailde otyrolsén om otl nnolag
ft 300.000 kronor för vtsoa arbeten # llnjon Uddevalla - VHneraboit; - Ilerrljunga,
HHmnda aiboteni vilW» delvia förutoatla redan dd förolagot om föratatlleandet frf-n-

lades, motlvorodea ov det tdlitdrpolltioka l«get. Artotena, vilka avoSso dela atn-
tionautvldgningnr och förotäricnlng av hanani dela förbfittieda telofonförbindolaer

äro numera alutförda, sedan orforderlign medel otöllta till förfognnde,

Ked anledning nv ohofone för föravroatiiben okrivalse den ̂  - -• 1941

angionde ytterligBro ökning ev trcfikknpnnltoton 4 JämvHeomn till 'vpo Ilorrland
har atyrnlson i awnl-tan pi olutgiltict filralag i dotla Hronde dola för nvoikt att
hoo Kungl. fajit heoBtallo om ati nnalag d 1.000.000 kroniw för att tillgodoae de

nircaato behoven av atationsutvidgningar Ä linjer. Bo<5on - Pnpnrrnda - 'Srertomei.

•iels gdtt i författning oo, att nod tillgängliga modal igdngaHtta do arbeten, aoo

under alla fortiflllanden torde,bliva ofrinl:omlign 1 'ivertomed, Earungi ooh Boden

Kict för datadkomrande av erforderlig Böteeplotaer mellan Knrungi ooh 'hrertomed.

4. Utöver ovan angivna luiderddniga franatdllningnr om medel, ho efter hand fram

ställningar gjorts em medel för förovnraborod-iVaipon och luftokyddot. I huvudoak Uro

inom bdda dessa omrdden planerade dtHlrtor genomförda även om viBoo lokropara tioner

dterotd för försvareberedBkapen ooh visen koraplotterininr efter hand erfordrna för

luftföravarot. Do Ätorstdondo lokroparationornn pAvorka dock icke förovareboroduko-

peigid oddant sött, at. daino kan oUgno vara •öroonnd. D^irjSimto tor alyrolaen med
tillgUngliga medol vidtagit ott flortal StgHrder i syfto att tlllgodoso militttrn

önakemdl. Bland deosa mft frniiiidllBB förbliltrndo anordningar vid ott flortal militör-

nöteaplatsar S stambanan genom 'Jvro Worrlond, förbUttrade lastnings- och lonaningr,-

möjlighetor vid vison stationer med stor militör trafik, anskaffning nv gods- ooh

peraonvagmr i betydande omföttning, farböttrlng ov telefonföriindeloerna ooh enord-

mndet ov uilrokilt skyd . för viktigare tolofemväxlar och företarkaranlOggni-gar i

den omfattning modol härför etdtt till förfogande.

Oml'iggnlngnrnr. nv linden .vid inge i syfte att undvika tSgeno vändning livenaom
tengdrdoulvidcningaii där SroA huvudsak betincade av militära skäl, likoom även den
röroalagm oloklrifioringen av linjon OHvlo - Ockelbo, vilken beräknno bliva färdig

nfiata vflr. Stookholr. den 4 . september 1941.




