
HITTA I 
JÄRNVÄGSARKIVEN 

 
Järnvägsarkiven är placerade i Riksarkivet, Arninge. Förteckningar finns.  
 
Enskilda Järnvägsbolag, ca 200 stycken.  
Förutom protokoll och räkenskaper innehåller de en viktig serie: Handlingar rörande tillkomst och 
utveckling, där man kan finna koncessionshandlingar, bolagsordningar, kontrakt, rättshandlingar m.m. 
Serien Övriga handlingar innehåller mestadels tryck: tidtabeller, taxor och reglementen. Luckor i serierna 
är ofta förekommande. 
 
Ritningar till enskilda järnvägar.  
En stor ritningssamling finns, uppdelad på: Koncessionsritningar, stationsbyggnader, bandelar, bangårdar, 
broar och maskinritningar.  
 
SJ:s föregångare.  
Chefen för statens järnvägsbyggnader 1855-1862, Styrelsen för statens järnvägstrafik 1863-1888, 
Styrelsen för statens järnvägsbyggnader 1863-1882. 
Arkiven efter de nedlagda stambanorna finns  även. De innehåller till största delen räkenskaper.  
 
Statens Järnvägar.  
Kungliga järnvägsstyrelsen 1888-1962, Statens järnvägar (SJ) 1963- 2000.  
SJ:s arkiv 1963-2000 är uppdelat på en mängd olika avdelningar som avspeglar organisationen och dess 
för ändringar. Varje avdelning utgör ett delarkiv med en egen arkivförteckning. SJ:s regionala enheters 
arkiv förvaras samtliga f.n. i Göteborgs Landsarkiv. Vad beträffar personalhandlingar förvaras största 
delen i Göteborgs Landsarkiv, men personalakter för personal som avgått från SJ under perioden 
1993/94-2000 förvaras i Arninge. 
  
Ritningar till Statens järnv ägar.  
En stor ritningssamling finns, innehållande bl.a. maskinritningar.  
 
Andra arkiv som innehåller handlingar rörande enskilda järnvägar:  
I Arninge.  
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen (VoV), Järnvägsbyrån var 1883- 1888 tillsynsmyndighet för Statens 
järnvägsbyggnader. I Järnvägs-byråns arkiv finns akter rörande de enskilda järnvägsbolagen, t.ex. 
koncessionshandlingar. Den omedelbara tillsynen av järnvägarna utövades av Väg- och vattenbygg-
nadsdistrikten, vilkas arkiv också innehåller handlingar och ritningar över enskilda järnvägar. Riksgälds-
kontoret (RGK 6980-89) innehåller handlingar rörande statliga lån och bidrag som järnvägsbolagen kunde 
beviljas. Järnvägsrådet och Överrevisorerna för SJ är två mindre arkiv som även förvaras i Arninge.  
I Marieberg.  
Koncessionsärenden handlades i Civildepartementet t.o.m. 30/6 1920 och därefter i Kommunikations-
departementet. I det senares C-byrå finns den s.k. järnvägsliggaren med register, innehållande 
beslutdatum för alla järnvägsbolag perioden 1853-1963.  
Kommerskollegium, Elektriska byrån innehåller handlingar rörande elektrifieringen av järnvägarna.  
Ett 40-tal järnvägskommittééers arkiv förvaras också i Marieberg.  
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