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De elektriska försöken i Stockholm, 1905 – 07.  

Detta paper kommer att analysera innovationsprocessen (kunskapsuppbyggnad, 
tekniköverföring och teknikutveckling) inför och under den elektriska försöksdriften i 
Stockholm, åren 1905-07. Dessa försök kom sedermera att ligga till grund för den första 
statliga järnvägselektrifieringen, Riksgränsbanan åren 1910-1917.  

Den svenska staten önskade sedan slutet av 1800-talet att minska den utländska kolimporten, 
som både transport- och industrisektorn var totalt beroende av, och som innebar en allt ökande 
kostnad. Men det fanns även ett säkerhetspolitiskt skäl. Vid utländska konflikter, såsom krig 
eller strejker, kunde nämligen importen påverkas vilket skulle få ödesdigra konsekvenser för 
landet. En lösning var att elektrifiera de svenska stambanorna och använda närliggande 
vattenfall till kraftförsörjningen. 

En första vattenfallsutredning påbörjades 1899 och 1903 anställde Sveriges Järnvägar (SJ) en 
person att ansvara för undersökningar och försök med elektrisk järnvägsdrift. Efter flera 
utredningar och studieresor beslöt SJ att genomföra försöksverksamhet i Stockholm, vilka 
pågick under åren 1905-07. Vid försöken testades en mängd tekniska komponenter och 
system från ett flertal leverantörer. Det var både fast- och rullande materiel som undersöktes, 
såsom lok, kontaktledningar och spänning. För att genomföra försöken i full skala användes 
två järnvägslinjer: Tomteboda – Värtan samt Stockholm – Järva. 

Detta paper kommer sålunda att undersöka vilka tekniska system och komponenter som 
utvaldes till försöksverksamheten och anledningen till varför just dessa valdes, hur försöken 
genomfördes samt vilken teknik som slutligen förordades inför det fortsatta 
elektrifieringsarbetet.
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