
Sv. Järnvägsmannaförbundet
avd. 309 i Gävle

Till

avdelningens medlem.mr!

Ked överlämnandet av dessa "miniplanscher",

avsedda som komplement till säo/säok, och

som avdelningsstyrelsen genom tillmötesgå

ende av avd, 331 i Götehorg, lyckats anskaffa,

vill vi uttala den förhoppningen att de skall

vara Dej till hjälp vid studerandet av säo, .

Dlanscherna kan lämpligen förvaras i säok-

pärmer?,»

Styrelsen vill också samtidigt tacka för det

goda samarbetet som förevarit under det gångna
året, och uttrycka den förhoppningen att det

skall fortsätta i framtiden och vill till sist

tillönska Dej en God-Jul och ETT GOTT FfTT ÄR.,

Obs, Du får själv komplettera planscherna

efter de ev. ändringstryck till säo

som utkommer.

Gävle i december 1909.

Gösta TTämlin C.O.Boltzius
Ord föra nde ö t ud i e org•



jPörord till miniatyrkopior på säo-planscher«

Undertecknad har på uppdrag ay styrelsen för SJMP

ard. 331 i Göteborg framställt ovannämnda planscher»

Dessa utgör kopior på en del av det material, som

har använts vid säo-kursema i Göteborg under de

två senaste åren»

strävan har varit att på ett så enkelt sätt

som möjligt göra säo mer åskådligt. Tyvärr har jag

på dessa mini-planscher måst använda mer text än

vad som förekommer på originalen» Anledningen härtill

är, att planscherna nu i mycket stor utsträckning

kommer att användas vid "självstudier"» Min för

hoppning är emellertid, att detta ej kommer att

försvåra dess användning»

Dessa planscher, i sin mycket förenklade framställ

ning, kan helt naturligt icke alltid täcka alla de

situationer, som kan uppstå. DÄRPÖR VILL JAG PÅ

DET ADDVARLIGASTE FRAMHÅLLA, ATT DESSA lOKB PÅ

NÅGOT SÄTT ERSÄTTER EUiBR UPPHÄVER GÄUiAlTDE SÄKER

HETSFÖRESKRIFTER.

M-irt förhoppning är dock att materialet skall bli

till hjälp 1 vårt ansvarsfulla arbete samt att de

dessutom koiamer att få ett positivt mottagande.

Götehprg i s^piember 1969

(Lokf^j^ Gösta w^iaSsSon)



(
S^f 400
art» 45-49»

(  i (
SPÄNNINGSLÖS KONICAKTLBDNIHG, m,m.

E.1 skredvarjx,
Spänningslö st•

Uigsstracka
Spänning återkommer.

Sthi Stopp på mindre
än hälften av fr.var.

str. m. fri sikt
dnck höffst 40 km/tia.

Signal?
//

Stopp vid
närmaste

telefon

Signal:
// //

Avgång från
tbfh.

i^ypiJMÉI

Spänningslöst
Skredvamin^ssträcka

Spänning återkoniaer<

Stopp snarast
möjligt»

Signal:^ Telefon Signal
// ✓/

Avg.fr«
tbfh

Sth: 40 kEi/tlm tills hela
skredv.str. pass. dock: skärp

uppmärks» framåt och bakåt»

®  »ÄPiål O@ vjbuiiJé w►  å^99il
w yijfo. OJ» o g# cii_i» #x »oii-i <5uV • i j.uiöx^ii» S'*-'-« "J-J-iiö-» ^TöTioppxyKTiaj sao 5^0iiucy i:ar

tåg fortsätta först sedan närn^tkl. tmderr.Tpuoc. samt suoo. och dessa eft»avs3Ti,fastställt sth»
^  . Tider för str»ayt»man» vid sp»löshet;te 'i2Erfn „ Totalt a 1 min k, 2^ min
A 1 1 1

KÖrnyckeln
^3nbem«

frsi^lmapp "br"
Tvåbem»
IJittläge
Aterst-knanp "br"

Stoppför
bud, smärke

Elspärr-
skärm

j

"Alltid
nedkopplat"

O

Nedkopplat
då laripan är
släckt.



iiTPAnTS'i?ÅjyAC-3i:3 sluituitkt

Slutnärke

s

Jiinderpåle till slutväxel

'■► ar :

Utfartssign* §
]>/ärssi:-?nal

Spårspärrsifmal

Stopplykta

tågrväffT^

W

T=

3toppbock
▼

t

otations,vräns

ti,

Obs*

Infartstågvä^en. har

sin slutpiml:t vid den

av bredvidstående

exempel, som tlget

först kommer till*

Om tåg, som skall

uppehåll på bevakad

station "missar" in-

fartstågvägens slut

punkt skall signalen •
F A H-A ges^
BAOKA EJy

förrän Tkl kontaktats,.



§ 8:3, fig 3
§ 10 ^ " 47b
Säok 5^: 3»

(

gQRSIGNAIiERIHG TILL HTJVTJDSKtNALBR

Obs» Märktavlorna»
► Block.str« "klar" Fristående forsign.

^ ■! För signals-
►  avstånd

► Block.str» "klar"

► Nästa blocksign. visar stopp
Försignals-
avstånd

y^lock.str. "klar"
Ml \|^ästa blocksign. visar stopp

Försignals-
avstånd

Inf.sign.§► "Klart in"
► FÖreign. t. utf.sign.

BÄärktavlanl ►

Utf .sig]

Obs. Ang» "genomfartståg" ä banstr. med aut. linjeblock. Vid tät tågföljd, då tågen
ofta går på blockstr. "efter varandra", var särskilt uppmärksam på märktavlorna,
lifter "grön blink" i utfartsförsign. ~ i regel kort bromssträcka!



( (
§14:1,§26,§70:7.

(
VÄeGSKrDDSANOEDNINffAE.

Obs. Vid nedsatt sikt; Upprepade'^tåg konuaer'tills
att skenet från v.försign» eller v.sign. kan ses.

W  Obs. Ej "BROTASAVST.to"

(i regel 500 m)

>  ► > ►
Förs ignalsar stånd

Sättes upp för att |
orient. lokps om väg-,
skyddsanordning. jDock,
ed då beroende finns,
i annan signal eller i
sth Över vägen är .
AO 1

Vägförsignal sättes upp '
framför vägskyddsanordn. *
där V.sign. icke kan ses I
på försign.avstånd. Dock |
ed }då beroende finns 1 |
annan signal eller sth
över vägen är 4-0 km/tim. '

Visar V.sign. stopp (order om
felaktig vägskyddsanordn. ej
erh.) skall upprepade "tåg kommer" ges
och tåget om möjligt stoppas för vägkorsn.
"Händer intet" fortsätter tåget utan avg.-
sign. Stannar tåget före vägkorsn. skall
dftima bevakas enl. ^ 26.

VÄGSiaDDSANLAGGUINO FUNGERAR BJ

Order S 10 eller S 7; VAKT POSTAR EJ, TÅGET SKALL STANNA FRAMFÖR VÄGKORSN., och bevakning
skall anordnas enl. §26. (Vakt med SJ-tjänstetecken visar rörlig
stoppsignal mot vägtrafiken.

Order S 11 eller S 7: VAKT POSTAR, (eventuellt flera vakter). Obs. Tåg SKALL kunna stanna
framför vägkorsningen om icke vakt finnes.

Nedsatt .^-.k^ - upprepad^
^ / Tåg kommer 3-4 \t~7/ kommer end.VT^^^^V !2åg kommer
W/ sek. Framf. väg- \\y mellan 06.00-22.00\Vy (Arbete på spår

" / koren.; En sign. \/ Framf. vägkorsn,: \/ behov flera
vid märket, en i En sign. vid märkj. * | sign. (bullrande
sign. mitt emellan ^ mitt emellan. 1

tåg
kommer

m m

Vid nedsatt 3ikt
upprepade "tåg
kommer" tills
vägen passerats.



(

§ 29 blad 1, BANBISPOSITION.

Dvärgsign.
vid utfart

Utgång från stn*

>  1>

e&

Qrder

En stn.str.: TKL

Flera stn.s1a::TL

Planerad b« disp;

enl. del B,Tdäri
intagn. b.diapl
Tillfällig b.di^

Order på SI, (på
SI kan vara angiv
att bedisp skälig
jrh <anl nr i del

n flim-iT\gHTnan

"Särskild"

Biträdet.

tsm.

tam.

Föraren, tsm
villkor hänförs

ens•dragfordon»
Ej manuella
vägökyddsanl.

el« autf sådana
som icke fungera

&t.gä-p^AT fn-pp hant^ifln^

UpiDgift på vagnv.cw bromsv.
Eromsprov»

Kontroll av erh. order.

Flera b.dispshuv.tsm utses

Signal o. bromsapp. på
främsta fordonet, om vagn.
sicjutes (b.disp efter tåg
samt hjälpfordon § 85:4)
Tkl;s medgivande att b.disp^;

I kan börja. (Muntl.)

— . — • —

Stopp

i n j e n

Sth 40 km (särsk. försikt, vid
vissa tillfällen samt resande

medf. b.disp se blad 2 o 5»)

Vägkprsjaing.

Bevakning enl

§ 26.

Högst 2 vut och flera b.disp»
samtidigt. .

På fjb.str. är flera vut s;<.mti-c
tillåtna.

9 v O @ 9 9 9 9

Bommarna be

höver ej fäl
las om manövr

st, är mer än

LOG m från

irägövergången

Stn. på hB.rPs

disp.str.

Infart utan
tillstånd.

Huvudtågvägj
om icke så

'Skall detta

anges på SI.
Kontr. av

växlar o

hinderfri

heten.

Infart t1 n

Medgiv
TUi® g

till infart får

es i förväg.

_ ,a.rt; i tfn fr. tkl
"Klart" från stn.

"Kör" i inf.sign. får
ICKE användas.

På fjst gäller inf.sign^^
(Stoppanm. skall göras.) ̂
Om tkl icke är närvar,

.insp. tsm växl. sant

hinderfrih., varefter
vut intages med försiktj

'het.



§ 29 Blad 2

SARSKIIiD FÖBSIKTIGHBT VIB VAGNUTTAGNINg

I följande fall skall föraren (tsm när föraren ej finns på
det främsta fordonet) Iaktta skso^pt uppmärksamhet och an*» .
svara för att vut kan stanna på mindre än hälften av den

sträcka (siktsträcka), som kan överblickas från det främsta
fordonet:

U

H ialpfordtm

smt- _
strecka

Sttnasio

\8topptmktj
HJSlpbehSvende ilg

*

Vid vtit ned hjSlpfordon anl« § 83*4 och 83sé« Obsl Sth Sr
50 ka/tlny dä motorvagn llil Y rasando skjutas av amrnt hjSlp*
fordon Sn rofttgmon litt Yt (Pny Z hftppel)

bdisp oftar tSg aanasto

Sikt- ^stoppunkt^
sirSeka

Vid bdisp aftar jäg

bdiap sanaste

sikt.

atrScka

bdisp

4(—-
-bdispstHieka

NSr annan bdisp finns pä bdlspstrSckan*

4a

bdisp

'& Slki-
senasta

aträokr

Baifordon

NSr BaifordonafBrars ej underrSitais om bdisp* I detta fallet skall
dessutom **119 kommer^ gas framfor sädana kurvor* skärningar o*d*
dSr sikten Sr skvod*

5. —
NS

bl*slgn

Sikt.

'strScka'

sanasta

vstoppunkty

4^

r vut gätt In pä blockstrSeka* till vilken "kiir" ej visas (enl.
§ Jlti) Obst I detta fallet Sr sth 3O kra/tlm*



§ 29 Blad 3

Resande får endast medfölja vut i följande falli

1.

vut tågmissöde

Vid resandeutvaxl, på den"^
stn.-str. och det spår, där tågiaissöde

2.

Hjälpfordon

Vid vut enl § 83,mom# 4 får resande med
följa det hjälpbeh# tåget, när detta som vu
införs till gränastn# för stationssträckan.

3.

Banstr. med aut. liniebl. t bruk

Hjälpford#(tåg m.res#) Hjälpbeh.tå

Vid vut enl § 83,mom 6 får resande medfölja
efter ti medgiv, vid varje särskilt tillfäll
-hjälpford..som sänds ut för att framföra et
hjälp^fth. tfig

e

Finns resande i motorvagn litt Y med "lok
skada", skall denna tryckluftbromsas eller
ha bemannad handbroms. (Bny 2 koppel)



§ 35:6
72:4

PRiUIÅT TILL TÅa i3D FAST uTi^ErL-VLL

VJiXLIITG UTiUTPvfl STATIONSGIiaiSSN

Infartstågvägens \
slutpunlct förfaller
om Tkl visar framdt

till tåg med fast uppe-
håll, dock ej förbi vidstV.

7AXLIJTG

UTANFÖR

STIUURÅNSiilN:

TKIi.s

TILL3TÅHD

exempel och längst_till
s tationsgränsen•

a, -p

to fH a, iH H

w cfl a
fl c
to M)

00 w

TIDRUNKTS.

AiTGIVSISB

SJP 010.1

art. 12, 31
VÄXLING PÅ PJST.

TBFH växl.-

ledare om ej
annat enl.

del A.

Por växling förbi utf.sign
Icrävs - oavsett om denna

visar "stopp" eller "kör"-
Gärsk. tillstånd av f.itkl

I
När tillstånd till lokalomläggning ges av fjtkl, tänds
ett vitt ljus på lokalställo.ren vid växlarna» Tyvcärr
syns detta ljus svagt, varför full visshet om"tänd
lampa" bör erhållas innan fordon förs från sidotågväg
eller annan tågvåg mot växeln (hinderfrihet för event.

'*la£d"tågväg)



(  c
^  7T:A_S.TC! 0-.^?., Sänk 7l!b.

Pelakttg försignal Felaktig Infartssign. Felaktig utfartssign# Bnstaka blocksignal
kan e,i visa "kör"

Order ; S 10

Genomfartståg skall
stoppas för order-
givning på tidigare
station#

Gäller även felaktig
försignal till
blocksignal#

Kan sign# icke
visa tydligt
stopp skall
signalen
släckas#

Hjälpsignal

medel skall

uppsättas#

Order t S 10

Genomfartståg skall
om möjligt stoppas
för ordergivning på
tidigare station#

Kan sign# icke
visa tydligt
stopp skall
signalen
släckas#

Hjälpaignalmedel
endast på semafor#

Order: SlO på tidigare stn
eller muntl.utanför eller

inne på stn^dock ej muntl
order på felakt#utf•sign#
som förreglar växel eller
rörlig bro på linjen»

Sth: 40 km/tim från sign#
till stn-gränsen#

Avgång skall ges, även
till genomfartståg på aut#
linjeblockering#

Obs# SJC 0:32 där aYg.4S14
fordras för gång förbi utf
sign» i stopp, då linjebl#
är U R bruk#

Obs# Triangel-
formad mark-

tavla =5 kontr#

av växel eller

rörlig bro#

Idn.leblock# 1 bruk

Tfn efter högst
2 min#

Om ej svar _15 ̂ n.

Sth! 50 km dock

stopp på mindre än
hälften av framför

varande sträcka med

fri sikt#

Se även Säck 71:6

l^in.ieblocka ur bruk

Order o S14

Sth! 90 km/tim oav-
isett signalbild»



( (
Vid tfn.upp^e:
Titel

Namn

Tågnummer
Sign.Bet.

VART "GÅR" TBLÖPOiTlCH ?

I I  OBBV.STN

I  BEV.STN, I

På dubbelöp;
upp ell.ned-

apår., „ . _

Pab:
Tfn.beteclm.

Tågnummer
Stn.ell#stn.s1/r.

vT

I

Aut. lin.jebl.

[  0BBV,3TII,

Till närm, gtn*

ftbri

/;•. Wv/Vtt I
y-

b;:v.stk.

T^nnrr.^bev.gt'^

I
~ II-

PJjT.

Till x,)^rtdfTlrl-irerr-.re]^

I



70:8-11.

C  (
STOPP "IHF. o. UTP." OBEY. o. BE?. STIT.

EJ AtlT, LIHJEBLOCKBRINO

// //

TfnI OBEV. STN»

1 Lokf. ombes. 1  10 km^ Tbfh Avg.

1 inspektion
^

ombes. fr.

insp. Tbfh

10 laa 1000 m
►

//
*

Tfn W .BEV. STN.
Event. kÖT-signalfii' till" stQPD

"Tåg- I
_ anpä!^n"i

I Antas tkl ej
I vara närvar.
1 onbes. lokf.
\ Inspektion

10 km Tbfh måste få
klart från
nästa bev. sina.

Tbfh Avg.
ombes. fr.
insp. Tbfh

10 km 1000 m►

ges ej framför stn varifrån tåg skall gå in
på banstr. med aut. linjeblockering i bri;k, ej
heller framf. de stn. där Ddc medgivit undantag



§ 70:

§ 71:

8-11

1,2

STOPP "INP. o. UTP," OBEV. o.

C
BEV. STN,

AUT. LINJEBLOCKERING

Tfn

efter

högst
2 min*

OBEV.STN. TfnI Tfn

efter

högst
2 mini

Sth 3

"mindr(

än

hälftenf'

Om ej
svar

15 min.

Stopp
framf•

växeln

10 loa, Om ej

svar

15 min

10 km^
till ^
bl.sign

Om ej
svar

15 Kin

LOKPn OICBES. INSP, LOICP. OIvlBSS. INSP.

Tfn

"Tåg-
BEY. STN.

Vqtr-< gnftT -h-t Rtnpp

Sth 50^
'faindre

an

hälften'
»

Antas tkl ej
vara ntirvar*

ombes, lokf.

inspektion

10 km Tbfh måste få Tbfh Avg.
klart fr. nästa ombes fr.

bev. stu. insp. Tbfh

10 km _^000 m

x/ Tillstånd samtidigt till två signaler får ges av fraraförvarande" tkl evad det gäller
utfartssign. o. blocksign. men ICKE infartssign. o. utfartssign.



§ 70:8-11
§ 71:1,2

I
LOKP

(  C
VEM SKALL OMBESÖFJA IN3-?SKTI0N ?

"Stopp in och ut"

Obeva stn»

I

lOKF

I
3ev^ stn. TBEH

LOKP Obev» Gtn, Aut« lin.jebl» LOKP

LOKP Bev« stn# Aut* lin.lebl, 7BPH

Mrrn. ̂
^ „ ^ 1^. ^
LOKP Pjst. LOKP



§ 71; 4-.
AUT.

IiinJebiT^i^BruÉ

>

Tfn,efter
hösöt 2 min

Efter tillötånd(fr.framf.v,
faeT.stn)att passT^I.sign
sth=30 ]aji *:

Om inget svar =15 min.

Kontr.av

y-Äxe. iriT
^1^ I m

Tfn, ef tex"
hog^t 2 ̂ ån

Sft.tilist.

o«s»v.=30 kÄ

Tfn,efter
hoj^^^st 2 min

Sft.tillst.,^
O.S.V.=30 i®

Om inget svar=:15 mi Om inget svar=15 min

TKL FÅR ICKE LAI^

TILLiJTÅiro TILL FLERA^

BL0CK3TRACK0H SAK-

.TIDIGT Ui

RIHG ALLTiCFRAtdT" ^ =
STH.EFTiPASS.AV STOPPSIGNAL I

BLOCKSIGN.= STOPP PÅ MINDRE AN

H/iLPTKN AV Pi^ÅTlPSi^lrÅRANDS
HtrSckä"med'fri~sikt''T



(

AUT.LINJSBLOCKERINa.

SJC 0:32,§ 70:6. Linjebl. UR bruk.
Orsaken till varför bl »sign. icke kan visa kor skall vara känd

Stli= 90 km oavsett signalbild» obs dock märktavlorna 70:6)

I
Kontroll"

av

(j) ^

Order = S 14» Tkl som upptäcker behov av att ta linjebl.ur bruk ,kontaktar suoo.
berörda tkl samt ti. Beslut fattas av tågledaren.

Rär linjebl. åter skall tagas i br\ik skall order ges:
S_ll , om hela sträckan åter tages i bruk.......

O 14 ,om endast del av sträckan tages i bruk......

(Muntlig order ang. återupptäckande ay j.in;|ebl»_ får_icke_ges I  I
»  •



SJC 0:52

§ 71:!•

AUT> LINJEBLOOK^^RIira,

IiIHJEBL> U R BRUK. (Order = 3 U)

BiSV. STN. (utf. i stopp) + OBET. STN. (stoppbin o# ut")

A

Bev.stn
^ Sth. QO^ Sth«90

>  _->

B.

Obev.stn»

C=3

L  3Cl. _ . _ .
:SÉ

C

.Bev*stni

I
Avg

S U

40 )sm
^

- - Il
▼

TPN
T

Om ej svar

15 min.
▼

Stopp fra.mf.
växeln. Insp.
m vtw ►

Lolcf. ombes,
insp.

_ _ 10_ -  ̂
TPN

▼

Om ej svar
15 min.

▼

Insp. + IQ km
▼ ■

Lokf. ombes,
insp.

J . _ _ äö. „

Tkl i C får icke lämna tillstånd
till både infart och utfart samtid



HIirDBR FÖR aH;KOMAHTS!I!A&« AUT> LIWJEBL^ I BBUK

»A V C- Å N G 3 L I, R R E J" §

Ex*

i
Hinder = nästa bl*str. är ej fri

Bl AVGÅNG när utf* o* bl.sign. åter
visar "kör".

(såvida ej tkl stoppat eller order-
givn. o*d. skett)

Ex,

Hinder = nästa bl.str. är ej fri eller
ordergivn. skall ske#

Tkl skall "stoppa med rött" samt
visa AVGÅHG när utf. o. bl.sign.
åter visar "kör".

Hinder = nästa bl.str. är ej fri eller
ordergivn. skall ske*

Ex* % Tkl visar "stillahållen röd" -("beredd" fri
lokps.)- tkl "stoppar med rött" sant visar
AVgXitg nar dvärg- & bl.sign. åter visj
"kör"

Ex*

Hinder = nästa bl*str* är ej fri eller
ordergivn. skall ske.

Tkl "stoppar med rött" samt visar
avoAms när stopplyktan slocknat saint||||
utf. o. bl.sign. åter visar "kör".

Visar inf*sign. "två, gröna, sidan" för genomfartståg och
dvärgslgn. eller iitf.sign. i utf.tågs'-. (+ bl. algT.#) "kör"
("klart igenom") skall EJ AVGÅJSG GES*



§ 81.
SNICELSPÅRSDRI3?T A..- B.

^nj^blo_ck^r^n£eu i bruk
02 o

Bev.stnBev.stn
Order = endast 37 till 01

01 i B

MÖTES

KONTR
MÖTES-

KONTR. Ljjf^eJblpckerii^en U_R_b3?uk A-B

AVGÅHGAVGMG

IEi upplåtet för tä^rorelse

Bev.stnBev.stn
Order = S7 till båda tågen
"  SS SU " " "

Möteskontroll enl. tabell i del B eller enl. uppräkn. på S7
Timreseln gäller inte, utom nar det första tåget efter enk.—
sp.driften möter det sista som har gått und-er enk.su.driften

S14 + avg.iordras
förbi event.stopp
i utf.^rtssign.
Sth 40 km "ut".



§ 83 TÅGinSSÖDB (Dubbelspår)

Pinnes blocksignal närmare än
200 m-fcr», placeras bansignal-
tavlan vid dennao

Oa möjligt rött sken framåt#

Lok
mtr«200 mtr*

400 mtr

t
400 mtr

Tbfh ombesörjer att stopp
visas bakåt 400 m (innan
bansign.tavl# har satts ut)

Tbfh begär h.lälpfordon

samt övrig hjälp enligt
S 13 •«•••••

Finns vagnar med eldfarlig'
last eller andra vagnar ned
farlig last ? ? ?

ANVÄUD S 1 3 i



§ 83«7

1.

<■ <
FORDON I^STE IiÄ.:.iNAS KVAR. PÅ LINJEN.

Finns "broms" kvar ?
Ej slutsignal med i
Stopp utanför stn i
Tkl skall underSttas

dragés

"Hämtning" av fordonen. ..

fryckluftbromsen lossas 1
■äGk-iigt antal bandbromsar åt»

Bevakning ordnas

200 m.

Hjälpfordon (sth 40 + särskild försiktighet enl $ 85s4}

:Vl'SAKTA visas 400 m. framfor fordonen i

31. skall utfärdas

Obs I
Bromsprov när fordonen
sammankopplats.



(
BACKNING -FÄ LINJSN,

(

84-. ( för undvikande av fara, för "ny fart",tåget kan icke fortsätta framåt
samt backning p.g»a "missad" dpl) • _

Högst 1000 m

a/ för att taga ny fart
b/ för trafikutbyte vid

dpl som "missats"

1
^ Upprepade "tåg koimaer"

IHlnnniié9mé i A" i i' 1 A ' 4 i*

OBS i vid backning,
Vägövergängar i
Rörliga broar I
Broar,bergskärningar,tunnlar

där arbetande pers,kan finnai
'5vent bandisp bakom taget •

Backning förbi blocksignal^som helt pass)
_Sth lo ^/tim ^ inLLSTÄKDl

[■'RÅi-r IUpprepade "tåg kommer"
fKL.

Backning mot station

Sth 10 km/tim

Upprepade "tåg kommer"
TiOi.

■JÅot Station;

Sågnalgivare skall gå före,med möjlighet att stoppa tåget,t.ex genom "att öppnaraEKS^



010:1 art. 101, 102 STOPP "UTg, o. UTP." samt BL. SIGN, på o. efter PJ3T.

(pjtkl lämnar tillstånd till inf., utf. samt bl» sign.
tillstånd till inf, ooh utf» samtidigt, men väl

utf. o. bl. signal)"^

I

x)

/
Tfn

efter

högst
2 min

Om ej
svar

15 min

Stopp
framf,

växeln

i-JST

10 km

LOKP. OJIBSS. INSP.

Tåganm" |
XX )

Tfn 6
Tåg får ej utan
jiiedg,.
uLfarLösikual

10 km

till*"
stn-

• gräns
lOKP. OJ-IBES. INSP.

Sth 30 km

"mindre än

hälften" .

x) Vid telefonering uppge genast;

Tfn.app. nr.
Tågnr.
Stn eller stn-sträcka

(samtalet bryts, fjtkl ringer upp^

3cx) Tfn efter 10 min. efter "kör" i
inf. sign.
Tfn omgående efter gång förbi "stopp"
i inf. sign. (Konb. med hinderfrihet»
samt slutsign. kontroll)



OlOil art* 108 JTOPPAULI/iLAN PÄ PJST.

Stoppann,
m, knapp

■ 3 sek.
j  PJST I  I

Efter "kör" i inf,sign» och efter att tåg inkommit sä långt att"hinderfrihetslyktan"
slocknat, tryck cirlca 5 sek, på knappen för stoppanmälan om utf, sign, visar stopp,

OBS, Lokföraren ombesörjer detta

I
Stoppania,
per tfn

v
PJST I I

V Om tåg förts förbi stopp i inf, sign., skall föraren efter kontroll att tåget införts
hinderfritt samt att slutsign. medförs, meddela fjtkl detta i telefon.



( (
3JF 010.3

(art 17.2) SIKOJPÖlilUL:

<

m PÄ DRAGPORDON

EX. 1.

Bitr.

\

IIKÄiÄra^ ^ • . . -—iimtä&iiÄ;

EX. 3..

■ ■ -rr-" ■ ■ : ,..

•j^wrt-r^r : .v v;;? •:• ■eii*«




