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DetaUer fr&n Hoiwa.

1. Tranaportkanaaltat.

San .aHitSra transportkapaoitataa på to norska JSmvägama är f.a#
avBsvttrt lB(pra Bn vaå s&vBl dst gaala aoraka nilltärtldtabellTarkot, son
Bvsn sållande fredstidtaball ger anledning att fQrmoda* Sen frteeta orea»
ken torde vara lold>riet*

TAgfrekveneen 8r f.n. (hänvlening till eobenatiek karta lorges järnvå
gar)

Ii2 Ostfoldbanen 8 tågpar
IO Ojöviksbanan 5 "

li4 (Kongevingerbanen inga nHitärtåglågea inlagda fdr s.k* bevegelee-
traneporter)

vn, Ull, II14-6
III 2-4

III, lUil, IT|2
Ull, IIi6, VI
ni§5, IVil

ITt4

Metlansand - Oslo

lordagutu - Iiarvik

Oslo - Zroadheia

ObIo - Bergen

Elverua - Bttroa - Stören

Trondtaeia - HoajOen
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(inkl. pereontåg lO)

1 april var under någon tid tia transpoxtberedekap intagen för ovan-
etåento frekvenser på linjerna Xkistiaasaad - Oslo ooh Bergsn - Oslo, var
vid asd 12 tia beredskap en något llgre fMcvsns - 4 tlgpor - kuato uppnås
(jik bilaga).

2. ämsjseäsasmx
Blektrlflsringen av Sörlandsbansn fttrdig till Beslondsvatn.
Få Vlåmsbanea (k()rrdal - flåa) år kontakt ledningen viBeerligen klar^

nen ellok eaknas.

Av Veatfoldbaasa (ni2) är stråokan Sldanger - larvik nu onåigrggd till
noraalspflr.

Sörlandsbansns sista del - i^rbsrggaaden Mamdal * Sira odh onlgrggnadea
av Sira - Stavanger till nomalspår - skulle plansnligt slutförts till
årsskiftet, vilket emellertid icke blir aöjligt. Be båda tunnlama vid
Haegebostad (9 ka) ooh Ojrland (7 ka) ligga med 25 stigning från
ngmnlngama mot mitten, varigonoa ångdrift oaOjllggöres genom förgiftnii«s-
risksn, då tunnlama aldrig kunna befrias från rök. Materiel för elektri
fiering saknas.

Från Hattsrsäter har anlagts ett etiokspår till Oardemoen (förutvarande
förlåggningsplats för pansartrp). Ur aasksringsajnvunkt bar härvid trå
den bmrthuggits i så ringa utstråokning, att skogen antändss så gott var
je gång tåg framföres på spåret.

Söder OB ^jrgge stn (10 ka qrdost Möss) anlågges ett stort flygffilt* to-
betsstyrka 500 man*
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