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Till

Kungl. Järnvägsstyrelsen.

Ang. dragkraft.

I Kungl. Järnvägsstyrelsens skrivelse den 13 februari 1943

till Kungl. Maj;t angående fortsatt elektrifiering angives behovet ^
av elek.trolok för därvid kalkylerade linjer till 50 lok. För lin

jerna Östersund-Storlien och Yarberg-Uddevalla, vilkas elektrifie

ring i första hand föreslås, utgör det beräknade lokbehovet 21 B,

1  F, 5 H och 2 ö lok, eller tillsammans 29 lok.

I Järnvägsstyrelsens skrivelse till Kungl. Maj:t den 29 janu

ari 1941 angående fortsatt elektrifiering angives, att för då till

elektrifiering föreslagna linjer lok erfordras av standardtyperna

D och H, men angives dessutom att detta behov eventuellt skulle kom-

m-att tillgodoses geftom foköverfl^t-faaing' Jrän ele^nrierade

linjer efter han^so]^ effektivare och modernare lok insättas å des

sa. Något motsvarande angives ej i skrivelsen den I3 februari 1943,

men vad som anfördes 1941 äger dock samma giltighet nu.

I och för den utredning om dragkraftsmateriel, som jag för

närvarande omhänderhar, föreligger nu från linjen en första uppgift

å dragkraftsbehovet, beräknat efter 1938 års trafik,
:wm -y

I nedanstående sammanställning angives dels lämnade uppgif

ter om hehov av elektrolok utom av de typer, som normalt användas

endast å malmbanan, dels uppgift om tillgång och emotsebara lokle

veranser.

Behovet inbegriper även lok för linjerna Hälsingborg-Hässle

holm och Hälsingborg-Eslöv.

Behov efter 1938
års trafik

Dg Dsr Dk Bgs F M Habc Uabc Öabcd S :a

162 69 56 9 24 15 107 75 33 550

Tillgånfe 1/3 1943

Best.men ej lev.

t/5 ö5 74
6

10 3
10

75
2

60 25 487
18

Anslag disp.för 12 2 14

Summa 175 65 80 10 15 10 77 60 27 519
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Man torde få förutsätta, att från linjen anmält behov är upp

taget på säkra sidan och att närmare bearbetning av uppgifterna

kommer att medföra vissa justeringar ifråga om såväl antalet enhe

ter som fördelningen på olika typer. Men även om så blir fallet,

så synes det vara uppenbart, att några fler D-lok ej nu böra nyan-

skaffas utan i stället M- och i"-lok. Särskilt av militära skäl

kan ifrågasättas att för linjen Långsele-Boden hålla relativt rik

ligt med M-lok, vilka i vissa tåg böra kunna användas även å lin

jen Ånge-Långsele samt Östersund-Storlien,

Kostnadskalkylerna för de i skrivelsen till Kungl, Maj:t den

13 februari 1943 för elektrifiering föreslagna linjerna upptaga

självfallet kostnad endast för de loktyper, som beräknats behöv

liga för linjerna ifråga.

Om nu riksdagen beviljar anslag för banelektrifiering, torde

väl lok få beställas relativt snart. Men om då enligt vad ovan an

förts M- och K-lok böra anskaffas i stället för D-lok, så erfordras

härtill särskilt tillskott av kapital, motsvarande prisskillnaden

mellan berörda loktyper; det torde väl röra sig om cirka 0,3 milj,

kir per Xök , ~ ^

Jag har med förestående velat fästa uppmärksamheten på detta

förhållande, så att frågan om kapitalanskaffningen må kunna ordnas

i tid. Stockholm den 9 mars 1943.

H. Bager.

Bestyrkes
å tjänstens vägnar.
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