
II. Verkningarna för Spårvägens del 
AV TRAFIKINSPEKTÖR R. SEBELIUS 

Ett av de driftsav
brott, som spårvägs- och tråd

kan utsättas för, är 
då aven eller annan anledning 
strömtillförseln från elverket av-

strömavbrott kunna om
fatta antingen en del av tra
fiknätet, beroende någon lo
kal själva led
ningsnätet eller fel på en av el
verkets eller 

- som vid två tillfällen på 
senare tid avbrott hela 

på 
111 ng annat fel 
elverkets huvudledningar. 

och 
av 

strömavbrott medför 

beror i första hand 
på avbrottets varaktighet. Ett 

lokalt 

så mycket, men varar 

ofta mycket stora. 
Omfattar 

blir ofta så att återtillförseln 
av ström icke sker på alla plat
ser 

Vid de två tillfällena i decem
ber, då hela nätet blev strömlöst, 

mellan 
del 

stockningar, till de platser, 
där avbrottet varade längst, sam

ett stort 
vagnar, därigenom uppstod 
motsvarande stora luckor i tra
fiken alla 

Vad dylika händelser betyda 

Som en förberedande åtgärd 
och för att de stör

kan det därvid 
sig göra att vända 

i myc
ket begränsad utsträckning, 

att erforderlig npr'"""", 

alltid 
egentliga trafikreglerin

2I 



lörer, försedda med en omgång 
för resp. 

linje, turerna nya 
nummer, som passa in i tidta

till den tid 
resp. tur 
nen. 

Kontrollörerna därvid 
ta till hur 

Även om denna omloppstid till 
I".I".'O>.U,"',", om-

när 

att proceduren 
måst upprepas på nytt. 

"'VÅÅ<'U'~U" del 
dylik 
göringslistor sönder, och ve

kunna därför icke 
bli avlösta i rätt tid. Att 
måste vålla mycket 
besvär är 
dylikt tillfälle 
undvika. Alla 

att 
kommer i 
men trots alla ansträngningar 
härvidlag man räkna 
att det dröjer å 2 timmar 
innan detta mål är uppnått. 

kan sä
gas, att det är en mycket be-

procedur att upp 
följderna av ett minuters 
strömavbrott. om trafikan
terna i allmänhet ta det hela 

lugnt, därför att ofta 
bli i att se vad 

är det ändock icke att 
en och annan ger 

egen 

dade missnöje. 


