Protokoll, från besiktning ev
St ookholm-Saltsjöns Järnvägs
säkerhetsanläggning den SI
november 1938.

Sedan Järnvägsbolaget Stockholm-Saltsjön till Kungl. vägooh vattenbyggnadsstyrelsen anmält, att den signal- ooh säker
hetsanläggnIng, som omfattar elektrisk llnjeblookerlng ev bansträekan Stookholm-Saltsjöbaden jämte signal- oeh säkerhetsanläggnlngar vid samtliga driftplatser, blookposter ooh vägkors
ningar oeh till vars anläggande Kungl. styrelsen genom skrivel
se till Järnvägsbolaget den 27 juni 1935 medgivit tillstånd,
numera vore 1 huvudsak färdig samt anhållit om godkännande av
samma anläggning, har underteoknad järnvägsInspektör företagit
bealktnlng av denaamma, varvid närvoro förutom underteoknadt
från Kungl. väg- ooh
vattenbyggnadsatyrelaent Byråcheferna von Segebaden oeh
Ljungberg samt byråIngenjören
Xhrlln,
från Järnvägsbolagett

Verkställande direktören Lindgren,
banlngenjören Andersson samt bola
gets kontrollantsr 4 anläggningen
förste byråIngenjören Hård oeh ci
vilingenjören Beck-Fries.

Vid besiktningen företeddest
1.

Kungl. väg- oeh vettenbyggnadsstyrelsens skrivelse t l U

Järnvägsbolaget den £7 Juni 1930 med tillstånd till utförande
vid Saltsjöbanan av en säkerhetsanläggning enligt CTL-systemet.
2

.

Kungl. vig* oeh vattenbyggnadsstyrelsens skrivelse den £1

december 1936 till järnvägsbolaget med trafiktillstånd för bansträokan Slussen-Stadsgården.
3.

Kungl. Hajtts resolution den £ Juli 1937 med tillstånd till

anordnande av automatiska ftllbomnar vid vlsea vägkorsningar på
Saltsjöbanan.

4.

Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens skrivelse till

JlniTlgiboligtl den 29 december 19S7 med tillstånd ett tege de»
len Stookholm-Slckle ev eäkerheteanlftggnlngen i bruk oeh 1 mån
ev färdigställande under vissa villkor jämväl övriga deler ev
denseoae.
6.

Ritningar oeh beskrivningar & enläggningen.
Anläggningen består ev en fr&n ett eentreletillverk 1 sta

tionshuset vid Neglinge manövrerad elektrisk signal- oeh säker
hetsanordning Jämte elektrisk linjeblookerlng, varigenom samt
liga driftpletsers oeh blookposters huvudsignaler samt alla t&gsp&rsväxlar avståndsmanövreras ooh blockeras, så att t&gvägarna
kunna såväl läggas aom klargöras fr&n nämnda oentraIställverk
utan att manuellt biträde härtill erfordras & andra platser.
Sedan t&gväg fr&n centralen är lagd ooh bestämd, fällaa oeh
lyftas de vid banana vägkorsningar 1 plan befintliga vägbommarna
automatiskt av tåget.

Undantag härifrån utgöra vägbommarna vid

Stadsgården 1 Stockholm, som fällas av tågklareraren vid Sluesen,
samt vägbommarna vid Henrlksdal, vilka fällas av brovakten vid
Danvlksbron.

Samtliga dessa vägbommar lyftas dook automatiskt,

när tåg passerat korsningen.
Samtliga vägbommar äro intagna i linjebloekerlngen på så
aätt, att körsignal för tåg ej kan visas fr&n den blocksträokan
skyddande huvudsignalen, om vägbom

vid en & sträckan befintlig

vägkorsning ej är fälld oeh vägen helt avstängd för vägfarande.
Anordningar för lokal fällning oeh lyftning av de automatiska
vägbommarna finnas.
I centralställverket i Neglinge är anordnat manöverbord,
omfattande illuminerad sp&rplan, varå finnas kontrollampor för
tågvägar, vägkorsningar oeh tågena lägen samt manöverrattar för
tågvägarnas läggande ooh blockering.

Rattarna, en för varje

trafikplats, hava 7 olika lägen, därav 4 för olika bestämda tågvägar (två infarts- oeh två utfartstågvägar), en för lokalmanövre
ring av platsens tågspårsväxlar oeh signaler, en för absolut

stopp»tftIlning st platsens alls signaler, samt en för proT st
anläggningen.

S& snart bestämd tågväg & manöverbordet blivit

genom manöTarrattans ställande lagd, utfözaa alla till denna tig*
Tåga klargörande erforderliga omställningar automatiskt såaom st
växlar ooh signaler samt fällandet av vägbommar, varefter riktig*
hsten av utförandet likaledes automatiskt repeteras till oentral*
ställverket genom ljudsignal, samtidigt som resp. kontrollampor
tändas eller släckas å manöverbordet.

I oentralställverket hava

sålunda sammanförts alla manöverorgan ooh kontrollanerdningar,
som erfordras för en oentralmanöTrering av järnvägens tågledning,
utan att därför som regel behöver anlitas bistånd av lokala ar*
betakrafter å de olika trafikplatserna eller vid vägkorsningarna.
Anläggningen är i sin helhat utförd av L.U.Xriossons signal*
aktiebolag enligt ett av detta bolag patentskyddat system, benämnt
CTL-systemet, ooh utgör den första enligt detta system.

Anlägg*

ningens planering ooh utförande har stått under kontroll från
järnvägsbolagets sida genom förste byråingenjören 1 Kungl. Järn
vägsstyrelsen Ture Hård.
Tid besiktningen iakttogs, att samtliga organ tillhörande
anläggningen fungerade på ett med dem avsett, programenllgt sätt.
Under den provdrift, som under sommaren ägt rum, vartefter de oli
ka delarna färdigställts ooh införlivats med oentralställverket,
hade ej heller några prinoiplella felaktigheter iakttagits, ej
heller några större fel i anordningarna uppkommit.
Tissa anordningar 1 samband med ändringar vid Igelboda ooh
Heglinge stationer hade vid besiktningen ej slutförts.

Dessa

anordningar Inverka dook loke på den slutförda anläggningen.

Xär

arbetena med desamma slutförts, skola desamma anmälas till Kungl.
styrelsen för särskild besiktning ooh godkännande.
All personal vid Järnvägen har delgivits instruktion med
beskrivning över anläggningen i ooh med densammes lbruktagande.
Tissa ändringar ooh tillägg 1 Järnvägens säkerhetsordnlng,
erforderliga för anläggningens rationella utnyttjande, hava av
Kungl. väg* ooh vattenbyggnadsstyrelsen tidigare fastställts ge-

noa Kungl. styrelsens skrivelse 4111 Järnvägsbolaget don 16 aoj
1088.
Pt låtande
Stockholm-Salt sj öns Järnvägs säkerhetsanläggnlng enligt
CTL-syeteoet, som nu kr 1 huvudsek färdig hor bofunnits 1 troflksikart oklok oeh kon därför godkännas.

Do rootorondo anord

ningarna vid Igolboda ooh Neglinge Inverka leko p& doo ttförda
anläggningen, oen skola, sodan desaama färdigställts, anmälas
t111 Kungl. styrelsen för särskilt godkännande.
Antooknlngar oa driftstörningar berörande anliggnlngoa okola
Journallsorae aod antooknlngar s&väl oa tid för folota uppkoast
soa dooo avhjälpande samt oa folote orsak ooh eventuellt vidtag
na åtgärder till förhindrande av upprepande.

Dessa uppgifter

skola hållas tillgängliga för inspektionsförrättare eller be
siktningsman.
Stockholm den 8 februari 198b
L.Vald. Stahle

