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T i l l
Kungl» Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen#

Kung l»  Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen har i  skrivelse 
de n f~22T~augu stT~ 19 2 meddelat Göteborgs Spårvägs st y re lsé 
l'A13j3TåM under vis sa v illkor att på dubbe lspårslin jen 
Långedrag-Stadsgränsen å Saltholmen- Göteborgs järnväg 
framföra spårvagnar i  persontrafik med en största hastig
het av 40 km i timmen på egen banvall och 30 km i timmen 
på rännskenspår i  gata, varvid dock vid passerandet av 
vägkorsningar vid Hinsholmen, gyr k eb ac ka väge n och Stadsgränsen 
samt i  kurvor i  vigno i  sk ens pär med radie av 30 0 meter oc h 
därunder hastigheten ej får översitga 20 km i timmen»

Med anledning härav får spårvägs st yre Isen under när slut ande 
av bilagda ritning n:o 2760 framhålla, att förutvarande 
bestämmelser inneburo tillstånd för järnvägen att framföra 
vagnarna med 30 km:s hastighet i  de å ritningen med nso 1,2 
och 3 markerade kurvorna# Kjirvorna 1 och 2 skola enligt 
koncessionsrit ningen hava en radie av 300 "nu Verkställda 
kontrollmätningar visa, att radien för spårets innersträng 
i  kurvan n:o 1 är c sa 286 m och i  kurvan n:o 2 c:a 288 m#
Skall icke t i digare t_illåtna hastigheten av 30 km i  timmen 
enligt de nya bestämmelserna behova~~nedsättas t i l l  20 km, 
erfordras en omläggning av bägge kurvorna, varvid även 
stolparna behöva flyttas. Kostnaden för dessa båda arbeten 
uppgår t i l l  c sa 4 «000 kr#

Beträffande kurvan n:o 3 må anföras, att utbytet av vignol- 
räls mot rännskenor å den del av kurvan, som för^narvärähde 
'ar Irelagd med vignölräls, skulle draga en kostnad av c sa 
11#000 kr.

Lå under de aderton år , järnvägen varit i  trafik , några 
olyckstillbud å nämnda kurvor ej inträffat på grund av för  
stor körhastighet med nu gällande bestämmelser om 30 kmss 
hastighet, finner spårvägsstyrelsen det önskvärt, om sagda 
hastighetsbestämmelser finge bibehållas för kurvorna i  fråga 
ocli får med anledning därav göra en hemställan hos Kungl»
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att dess beslut måtte ändras 
i  ovannämnda avseende#

Göteborg den 9 oktober 192 5#

På styrelsens över Göteborgs Spårvägar vägnars


