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Nr 2-2020 
 

Det här har hänt. 

Äntligen så kom det, dvs. TRAFIKTILLSTÅNDET till SÅS. 

EU: nya regler och direktiv har effektivt bromsat landets museijärnvägar under en lång tid men för någon 

vecka sedan så godkände Trafikverket tillståndet för SÅS.  

Utan gällande tillstånd får lok och vagnar inte rulla en meter. Detta påverkar även N-lokets ankomst, då 

det inte ens går att hyra in bogserlok med förare från annat bolag, ex. från Green Cargo och bogsera ned 

N-loket från Stockholm.  

Inget trafiktillstånd=inget lok. 

(Eftersom det tidigare har skrivits om trafiktillståndet under en längre tid, så kan det vara bra med en 

förklaring. Man kanske tror att det är väl bara att följa de nya reglerna, men så lätt är det inte. Ni som har 

lite insyn i lagar, regler och författningar vet hur det kan se ut med dessa tjocka pärmar. 

Det har fordrats många och långa omarbetade skrivningar och handlingsplaner. Ett arbete som tagit över 

ett år att färdigställa). 

Nästa steg.  

Nästa steg, det är att få körtillståndet för själva transporten och rätten att köra på trafikverkets spår.   

Loket kommer att bogseras ned en natt. Detta blir sannolikt en natt mellan fredag och lördag.  

Eftersom N-loket inte får köras fortare än 40 km/t så kommer det att ta en bra stund då man dessutom 

kommer att tvingas köra undan på sidospår då och då för att invänta andra snabbare tåg som ska passera 

Där kan man ju då få lov att stå och vänta ganska länge om det skulle vara så att det är flera tåg efter 

varandra som ska åka förbi. 

 

Ankomsten. 

 

N-loket (utställningsloket) planeras att anlända till Katrineholm under natten 

mellan den 17-18 juli. Så är i alla fall planeringen idag. 

Sedan kommer det att invigas av kommunens representant Cecilia Björk. 

Exakt när detta kommer att ske är ännu inte bestämt. 

Förhoppningsvis kan invigningen sändas live via Internet. 

 

N-loket kommer att knuffas in på vändskivan av det bogserande loket. 

Därefter ska växeln läggas om för att loket ska kunna komma in på 

stickspåret som är beläget bredvid lokstallet. På det spåret ska loket nu stå under sommarmånaderna.  

Sedan ang. förflyttningen från vändskivan och in på stickspåret. Det finns ett litet men eller kanske rättare 

sagt ett stort MEN. 

Nu för tiden så finns inte utrymme på andra sidan vändskivan för ett dragande/skjutande lok eftersom 
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den delen av byggnaden numera används till annan verksamhet och  spåren in vid de andra stallarna inte 

längre går att använda.  

Alltså kan vi inte använda bogserloket till detta. Det blir helt enkelt att spotta i nävarna och att använda 

muskelkraft för att dra in loket på stickspåret. 

54 ton lok, några spett och vinsch är det som gäller eller möjligen i bästa fall en spårgående traktor. 

Möjligen går det att koppla en wire till bogserloket då detta backar ut igen från området och samtidigt dra 

in loket på plats med hjälp av wiren?  

Vad händer sedan? 

Först och främst så skall N-loket ”kopplas” upp, vilket innebär att man monterar tillbaka de koppelstänger 

som varit bortmonterade under transporten. 

Det är dessa koppelstänger som förbinder ångcylindern med drivhjulen och de har en hyfsad vikt på ett 

antal hundra kilo, vilket innebär mera muskelarbete och arbete med block och talja.  

 

Efter detta. 

F.n. så finns det i lokstallet tre lok och två vagnar. Dessa står på fyra 

spårplatser, spår 3-6. 

Hyresavtalet med KFAB omfattar spår 3-5 vilket innebär att vi ska tömma 

spår 6. De två vagnarna som nu står i stallet kommer att dras ut och köras 

tillbaka till Stockholm för renovering. Detta ska ske med det vändande 

loket som dragit ned N-loket. 

Senare under sommaren ska vi ordna så att vårt E-lok som nu står på spår 

6 kan dras ut och flyttas till den tomma stallplatsen där personvagnen 

stått. 

Utdragningen av E-loket kan komma att bli lite dramatisk eftersom spår 6 

är i mycket dåligt skick med uppruttna sliprar som ska bära ca. 120 ton.    

Vi hoppas att detta avlöper på bästa sätt.  

 

 

Spårrensning 
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Medlemssituationen 

F.n. är vi 39 fullt betalande medlemmar i föreningen samt ett antal familjemedlemmar. Vår målsättning 

vid starten av  föreningen är att bli 100 medlemmar till årets utgång.  

Då coronakrisen slog till så ställdes alla våra tänkta arrangemang in och därmed mycket av 

medlemsvärvningen. Likaså tog sponsorvärvningen slut då många företag har det svårt under krisen. Vi är 

därför helt beroende av medlemmar och medlemsavgifter för att kunna betala hyra mm. 

Vi tänker nu så här:  

Om var och en av er, de nuvarande medlemmarna, värvar ytterligare en ny medlem så har vi plötsligt 

fördubblat medlemsantalet. Detta borde inte vara någon omöjlighet. 

OBS: fr.o.m. 1 juli halverar vi medlemsavgiften att gälla till och med årets slut. 

Dvs. 100:-/pers. och fullvärdigt medlemskap. Eller 110:- för en person med fullt 

medlemskap samt övriga som familjemedlemmar  
(för alla övriga familjemedlemmar som är skrivna på bostadsadressen).  

 

Hur man blir medlem? 

Swisha till telefonnummer  

Swisha till 12 3497 12 48  ange namn och gärna e-postadress eller bostadsadress och betala enl. nedan. 

Betala in till bankgiro 

Bankgiro 5435-9948 

ange namn och gärna e-postadress och telefon samt adress 

Varför vi vill ha er e-postadress, jo vi vill ju kunna skicka ut information till alla medlemmar. Om vi får en e-

postadress så kan vi kontakta er för adressinformation osv. Likaså om vi får ett telefonnummer. 

Information om alla händelser och aktiviteter kommer att finnas på Facebook och via mail. 

Hälsningar från  

Katrineholms Ånglokssällskap 

E-postadress: 2020kaas@gmail.com 

Hemsidan finns på: anglok.com/katrineholm 

 p.s. 

Läs gärna på hemsidan under rubriken TILLBAKABLICKAR och läs gärna episoden 

OVÄNTAD VÄXLINGSMANÖVER som handlar om N-loket och som ger ett antal 

glada skratt eller varför inte historien om 100 meter rullmunk mm. samt de övriga 

tillbakablickarna ur SÅS historia. 
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