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Signalbilder, hästighetsnedsättningar m m 
L = lokdraget tåg ("övriga tåg" i säo § 69: 2 b) 
S = motorvagnståg av bromsgrupp S samt 

rälsbusståg av klass A. 
B ~ rälsbusståg av klass B. 
På sidotågväg är sth 40, om ej annat angives. 

1 2 3 

534.544 Hässleholm (Hm) 
534.520 (130 m) 

534.650 (405 m) 

535.213 (171 m) 

Sth 70 genom oförreglade växlar framför sta
tionshusen. 

Sth S 100, L 90 över hela huvudtågvägen i 
övrigt t o m yttersta växlarna. 

Vänsterspår 

Htv: ut sp 3*1 
Sidtv: ut sp 2 via 3 1 

ut sp 1, 4—8. 
Högerspår 

Htv: ut sp 4 f°X 
Sidtv: ut sp 1, 2 via 3, 3, 5—8 få 
Sth 40 inom stationsområdet vid högerspårs
drift. 

A-signal från spår 3. 
Skyddssektionen är normalt spänningsförande 

och saknar då skyddssektionsmärke. Sådant 
uppsattes dock, när skyddssektionen göres 
spänningslös, varom särskild order icke erhål-
les (undantag från säo § 11). 

535.240 S. Hässleholm 
(Söhm) blp 

535.274 
538.161 

539.530 Tormestorp 
(Tmtp) blp 

540.136 
540.148 Tormestorp 

(Tmp) hlp 
544.809 Sandåkra (Sdå) 

hlp 
545.605 Lunnahöja 

(Luh) blp 

545.608 
546.808 Norra Mellby 

(Nmy) hp 

Vänsterspår 1 (kan även visa grönt blinkande 
sken). 

Högerspår få 
Signalerna äro beroende av fällbommarna vid 
Stattena och de kontrollera ljud- och ljussig
nalerna vid vägkorsningen Finjasjön. 

Vägkorsning Stattena. Fällbommar. 
Vägkorsning Finjasjön. Ljud- och ljussignaler. 

Vänsterspår *1 (kan även visa grönt blinkande 
sken), förreglar växel och spårspärr vid Sand
åkra hlp. 

Högerspår^ll, förreglar växel och spårspärr vid 

Tormestorp hlp. 
Signalerna kontrollera ljud- och ljussignalerna 

vid vägkorsningen Tormestorp. 
Vägkorsning Tormestorp. Ljud- och ljussignaler. 
Växel i uppspåret. 
Växel i nedspåret. 

Vänsterspår *1. Högerspår få 
Signalerna kontrollera ljud- och ljussignaler
na vid vägkorsningen Lunnahöja. 

Vägkorsning Lunnahöja. Ljud- och ljussignaler. 
Påstigningsmärke. 

Ändringstryck nr 6 till del A, 

Linjebeskrivning. 
Driftplatser, signalbilder, hästighetsnedsättningar m. m. 

Bansträckan Hässleholm—Malmö C . 
Tåg med udda nummer. 

Automatisk linjeblockering för såväl vänster- som högerspårsdrift. 
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T å g med udda nummer H m — M . 
Automatisk linjeblockering för såväl vänster- som högerspårsdrift. 

1 2 3 

549.630 

549.913 Sösdala (Sö) 

550.059 

15.4 

Vägkorsning Sösdala norra- Fällbommar. 
Infartssignalen från vänsterspår samt dvärg
signalen för infart från högerspår är beroen
de av fällbommarna. 

Vänsterspår 

Htv: in *t sp 2 ut *1 
Sidtv: in ^ sp 3. 
Sidotågvägslykta. 
Utfartsförsignal. 

Högerspår 
Htv: in få sp 1 ut få 
Sidtv: in få sp 2 ut få 

sp 3 ut få 
Sth 40 inom stationsområdet vid högerspårs
drift. 

A-signal från spår 2. 
Vägkorsning Sösdala södra. Fällbommar. 

Infartssignalen från vänsterspår samt dvärg
signalen för infart från högerspår är beroen
de av fällbommarna. 

550.465 S. Sösdala (Sösd) 
blp 

Vänsterspår 1. Högerspår få 

554.496 

554.854 Tjörnarp (Tö) 

555.036 

5.0 
Vägkorsning Tjörnarp norra. Fällbommar. 
Vänsterspår 

Htv: in sp 3. 

Sidtv: in ^ sp 2. 
sp 1 ut. 

Sidotågvägslykta. 
Infartssignalen försedd med försignal till 
dvärgsignalen för utfart från spår 3 och till 
S. Tjörnarp blp. 

Högerspår 

Htv: in sp 4 ut få 
Sidtv: in sp 1—3 ut få 
Sth 40 inom stationsområdet vid högerspårs
drift. 

A-signal med fördröjd tandning från spår 3. 
Vägkorsning Tjörnarp södra. Fällbommar. 

555.350 S. Tjörnarp 
(Sötö) blp 

557.161 
557.244 Karlarpsby 

(Kaby) hp 
559.100 Rörum (Röum) 

blp 

560.275 

560.339 Frostavallen 
(Fsv) hp 

Vänsterspår *1 (kan även visa grönt blinkande 
sken). 

Högerspår få 
Signalerna kontrollera ljud- och ljussignaler
na vid vägkorsningen Karlarpsby. 

Vägkorsning Karlarpsby. Ljud- och ljussignaler. 
Påstigningsmärke. 

Vänsterspår "1. Högerspår få 

Signalerna kontrollera ljud- och ljussignalerna 

vid vägkorsningen Sjunnerup. 
Vägkorsning Sjunnerup. Ljud- och ljussignaler. 
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Tåg med udda nummer H m — M . 
Automatisk linjeblockering för såväl vänster- som högerspårsdrift. 

1 2 3 

563.906 

564.165 Höör (Hö) 

564.604 

9.3 

Vägkorsning Höör norra. Fällbommar. 

Infartssignalen från vänsterspår samt dvärg
signalen för infart från högerspår är beroende 
av fällbommarna vid Höör norra. 

Vänsterspår 

Htv: in 1 sp 1 ut 1 
Sidtv: in ^ sp 3 

Sidotågvägslykta. 

Utfartsförsignal. 

Högerspår 

Htv: in få sp 2 

Sidtv: in få sp 3 

sp 2—5 ut få (till tågvägar hörande 
dvärgsignal). 

Sth 40 inom stationsområdet vid högerspårs-
trafik. 

Vägkorsning Åkersberg. Fällbommar. Utfarts
signalen från sp 1 beroende av fällbommarna. 
Dvärgsignalerna för utfart visar få mot väns
terspår först sedan bommarna blivit fällda. 

564.700 S. Höör (Söhö) 

blp 

568.600 Magiasäte (Mse) 
hp 

569.231 Ormanäs (Orm) 
blp 

569.280 

570.481 

571.569 

571.684 Sjöholmen (Shn) 

Vänsterspår *1 (kan även visa grönt blinkande 
sken). 

Högerspår få 

Påstigningsmärke. 

Vänsterspår *J . Högerspår få 

Signalerna kontrollera ljud- och ljussignalerna 
vid vägkorsningarna Ormanäs, Henninge och 
Sjöholmen samt förregla växlar och spår
spärrar vid Sjöholmen. 

Vägkorsning Ormanäs. Ljud- och ljussignaler. 

Vägkorsning Henninge. Ljud- och ljussignaler. 

Vägkorsning Sjöholmen. Ljud- och ljussignaler. 

Växlar i såväl ned- som uppspåret. 

Ändringstryck nr 6 till del A, 
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Tåg med udda nummer H m — M . 
Automatisk linjeblockering för såväl vänster- som högerspårsdrift. 

1 2 3 

573.795 

574.416 Stehag (Sg) 10.3 

Vägkorsning Rönneholm. Fällbommar. 
Infartssignalen är beroende av bommarna. 

Vänsterspår 

Htv: in *t| sp 3 ut *t| 
Sidtv: in ^ | sp 2 ut 1̂  

in ^ | sp 1 ut 

Högerspår 

Htv: in |*1 sp 2 ut |*1 
Sidtv: in | ^ sp 3 ut *f| 

in sp 1 ut ff°l 
Sidotågvägslykta på infarts- och utfartsförsig-

nalerna. 

Utfartsförsignal vid infart från såväl vänster-
som högerspår. 

Infartssignalerna visa vid infart till spåren 2 
och 3 försignalbild med grönt blinkljus och 
därunder gult fast sken, när utfartssignalen 
visar kör med två sken (växelkurva i utfarts-
tågvägen). 

A-signal med fördröjd tandning från spår 3. 

574.940 S. Stehag (Sösg) 
blp 

577.703 

578.341 Bosarp (Bos) hlp 

579.080 Bosarp (Bosp) 
blp 

582.560 

1 

Vänsterspår *1 (kan även visa grönt blinkande 
sken). 

Högerspår få, förreglar växel och spårspärr vid 

Bosarp hlp. 

Signalerna kontrollera ljud- och ljussignalerna 
vid vägkorsningen Bosarp. 

Vägkorsning Bosarp. Ljud- och ljussignaler. 

Växel i uppspåret. 

Vänsterspår *t. Högerspår få 

Vägkorsning Onsjövägen. Fällbommar. Försig
nal, som kan visa rött sken, är beroende av 
bommarna. 
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Tåg med jämna nummer M — H m . 
Automatisk linjeblockering för såväl vänster- som högerspårsdrift. 

1 2 3 

564.604 

564.165 Höör (Hö) 

563.906 

10.3 

Vägkorsning Åkersberg. Fällbommar. Infarts
signalen från vänsterspår samt dvärgsignalen 
för infart från högerspår är beroende av fäll-
bommarna vid Åkersberg. 
Vänsterspår 

Htv: in *1 sp 2 ut *1 
Sidtv: in ^ sp 3 
Sidotågvägslykta. 4 

Utfartsförsignal. 
Högerspår 

Htv: in få sp 1 

Sidtv: in få sp 2 
sp 1—5 ut få (till tågvägen hörande 

dvärgsignal) 
Sth 40 inom stationsområdet vid högerspårs-
trafik. 

A-signal från spår 2. 
Vägkorsning Höör norra. Fällbommar. 
Utfartssignalen från sp 2 till vänsterspår bero
ende av fällbommarna vid Höör norra. 

563.390 N. Höör (Nrhö) 
blp 

560.339 Frostavallen 

(Fsv) hp 
560.275 
559.325 Rörum (Röum) 

blp 

557.244 Karlarpsby 
(Kaby) hp 

557.161 

Vänsterspår *1 (kan även visa grönt blinkande 
sken) Högerspår få 
Signalerna kontrollera ljud- och ljussigna
lerna vid vägkorsningen Sjunnerup. 

Vägkorsning Sjunnerup. Ljud- och ljussignaler. 

Vänsterspår Högerspår få 

Signalerna kontrollera ljud- och ljussignaler
na vid vägkorsningen Karlarpsby. 

Vägkorsning Karlarpsby. Ljud- och ljussignaler. 

555.036 

554.854 Tjörnarp (Tö) 

554.496 

9.3 

Vägkorsning Tjörnarp södra. Fällbommar. 
Vänsterspår 

Htv: in 1 sp 4. 

Sidtv: in ^ sp 2. 

sp 1 ut 
Sidotågvägslykta. 
Infartssignalen försedd med försignal till 
dvärgsignal för utfart från spår 4 och till 
N . Tjörnarp blp. 

Högerspår 

Htv: in sp 3 ut /o°l 
Sidtv: in sp 2 ut få 
Sth 40 inom stationsområdet vid högerspårs
drift. 

A-signal med fördröjd tandning från spår 4. 
Vägkorsning Tjörnarp norra. Fällbommar. 

Ändringstryck nr 6 till del A, 


