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AnhåUes att / svatsskrlvelaa angivas ovan-
st&anda dlarlanummer och / adressen

t^råns namn»

il-

Den 2/2 X943

Till

Byråchefen Shr.

ånhålles om meddelande htmirida följande specialTagnar med last

kunna framföras (utlandet) Hälsingborg P — Göteborg — Hallsberg ~ Boden C

Biksgränsen (Narvik):

SS-vagn Köln 4706: 4 axUr 28 t lastföxmäga

vagnens vikt 19|8 t, 12 t axeltiyok}

SS-vagn Köln 3399» 4 axlar 33 t lastförmåga

vagnens vikt 19>3 t, 13»1 t axeltiyok.
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P&tecladng

å Bkr ftån T.O., Tgbnr 3100/42, den 24.12.1942

tvskrlft betr. Trsmeport von schwerem Schlessgerät naoh Narvik.
KONS WlBNVlGSSTYRB ISEN

Sodstrafikbyrån
Översändas Bro Bbr

med anhållan om uttalande ang. befordringsmöj ligdiatema å svensk färja Ssg-Trf

samt å linjen Trf-M-Rgn.
Gbr 29/12 42

Bagnar Trolla.

Transport S^saii^-TjselJabatK 1 å SJ tågfärja Jean endast medgivas den lät

tare vagnen, med 14 tona axeltryok. Vagnen placeras å "36 m styrbordssträokan".
Såsom transportväg i övrigt förutsättas linjen Trelleborg P-Malmö-4Jjölby-

Hallsberg-Krylbo-Yännäs-Boden-Hiksgränsen. Med hänsyn till spåröverbyggnadens

och broamas bärförmåga intet hinder för framförande av de båda vagnarna i gods

tåg Bmd högst 60 km i timmen dock med följande förbehåll.
Kopplingsförbehållt .,

i HnjflTi Tr«llpl|iorg P-Yännäs kunna da båda vagnarna vara hopkopplade och fä
•  placeras direkt efter lok, om den lättare vagnen, med I4 tons axeltryok, placeras

före den tyngre vagnen-med 17,1 tons axeltryokj i motsatt fall skiljas de båda
vagnarna från lok med minst 1 st 2—axlig vagn.

k linjen T[äffiä8iBod^_ skola minst 7 st 2-asliga vagnar placeras dels mel

lan de båda transporterade vagnarna ooh dels mellan lok och den näimaste av de

båda ifrågavarande vägnaina.

k linjen Jo^ea-jgiksgränäsfl intet förbehåll.
Hastigjietsförbehåll:

Yid passerande av broarna över 0»*° Vnwal vid Motala, Strömaholms kanal

vid Yästanfors och Dine älv nedsatt hastigjiet « 40 km/timj å broarna över Yindel-
äiven. Sksllefte älv ooh Gäddträskälven nedsatt hastigjiet = 30

Bbrsp d. 5/1 1943. Bbrb d. 4/I 1945.
Karl Ätilberg Leopold Abel

Äter till Bro Gbr med hänvisning till ovanstående. Kungi.jämvägsetyrel-
Stooldiolm den 3/1 1943. sen Godstrafikbyrån

H.Sandström Inkom den 3.jan.l943
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