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Instruktion
för

begagnande av växel- och signalsäkerhets- 
anläggningen vid Malmö, fastställd av 

Kungl. Järnvägsstyrelsen den 18 
september 1914.

Härtill bankonstruktiousbyråns ritning' 
Litt. C. n:r 2891.

Växel- och signalsäkerhetsanläggningen 
hestår av:

en tvåvingad in f  artssignal, sema
fo r  A 1'-, uppställd invid ingångsspåret från 
A.rlöv c:a 130 meter framför växeln n:r 3; ocb 
förbunden med en 500 meter längre ut upp
satt försignal, för signalering till tåg, som 
ankomma från Arlöv, och visas med sema
foren körsignal med en vinge för tåg till per
sonbangården, och med två vingar för tåg till 
godsbangården;

en envingad ut fartssignal, sema
fo r  jB, uppställd invid utfartsspåret från 
personbangården, 100 meter innanför växeln 
n:r 5 a för signalering till tåg, som från person
bangården skola avgå till Arlöv;

Bestånds
delar.



en envingad ut fartssignal, sema
fo r  C, uppställd invid utfartsspåret från 
godsbangården i jämbredd med förenämnda 
semafor B, för signalering till tåg, som från 
godsbangården skola avgå till Arlöv;

en manöversignal Ö, uppställd i 
närbeten av förenämnda semafor C, angivande 
huruvida växling från godsbangården österut 
är tillåten eller förbjuden;

en envingad in f  artssignal, sema
for D , uppställd invid ingångsspåret från 
Arlöv, e:a 170 meter utanför växeln n:r 30 b, 
för signalering till tåg, som ankomma från Ar
löv och skola intagas å spår I, III, IV, V, 
IX  eller X ;

en envingad infartssignal, sema
for  JE, uppställd invid Malmö- Simrishamns 
järnvägs ingångsspår och förbunden med en 
300 meter längre ut uppsatt försignal, för 
signalering till tåg, som å nämnda spår an
komma från Ostervärn och skola intagas å 
spår V II eller V III;

en envingad infartssignal, sema
for F, uppställd invid S. J. ingångsspår 
från Ostervärn i jämbredd med förenämnda 
semafor B och förbunden med en 300 meter 
längre ut uppsatt försignal, för signalering 
till tåg, som å nämnda spår ankomma från 
Ostervärn och skola intagas å spår I, III, IX  
eller X ;

följande signaler, uppställda å signal- 
och gångbron i nedan nämnd ordning från 
söder räknat:

en envingad infartsvägsignal, se
mafor G, för signalering till tåg, som å 
Malmö—Simrishamns järnvägs spår ankomma 
från Ostervärn och skola intagas å spår V II;

en infartsvägsignal och utfarts- 
signal, semafor FL!I med en vinge på var
dera sidan om masten, för signalering till tåg, 
som å Malmö —Simrishamns järnvägs spår 
ankomma från Ostervärn och skola intagas å 
spår VIII, och till tåg, som från spår V II 
skola avgå till Ostervärn å Malmö —Simris
hamns järnvägs spår;

en manöversignal Ö m , angivande 
huruvida växling från spår V II österut är till
låten eller förbjuden;

en infartsväg signal och utfarts- 
signal, semafor L /K  med en vinge på 
vardera sidan om masten, för signalering till 
tåg, som ankomma från Arlöv eller från Öster
värn å S. J. spår och skola intagas å spår 
IX , och till tåg, som från spår V III skola 
avgå till Ostervärn å Malmö—Simrishamns 
järnvägs spår;

en manöversignal Ö rm , angivande 
huruvida växling från spår V III österut är 
tillåten eller förbjuden;

en infartsvägsignal och utfarts- 
signal, semafor 31/2? med en vinge på 
vardera sidan om masten, för signalering till 
tåg, som ankomma från Arlöv eller från Öster
värn å S. J. spår och skola intagas å spår X , 
och till tåg, som .från spår IX  skola avgå till 
Arlöv eller till Ostervärn å S. J. spår;

en manöversignal Ö j x ,  angivande



huruvida växling från spär IX  österut är till
låten eller förbjuden;

en envlngad utfartssignal, sema
for O, för signalering till tåg, som .från spår 
X  skola avgå till Arlöv eller till Östervärn 
å S. J. spår;

_ en manöversignal Öx, angivande hu
ruvida växling från spår X  österut är tillåten 
eller förbjuden;

en infartsväg signal och utfarts- 
signal semafor JP/Q med en vinge på 
vardera sidan om masten, för signalering till 
tåg, som ankomma från Arlöv eller från Öster
värn å S. J. spår oeh skola intagas å spår I, 
och till tåg, som från spår I skola avgå till 
Arlöv eller till Östervärn å S. J. spår;

en manövérsignal Öz, angivande huru
vida växling från spår I österut är tillåten eller 
förbjuden;

en envlngad utfartssignal, sema
fo r  11, för signalering till tåg, som från spår
II  skola avgå till Arlöv;

en manövérsignal Öu, angivande 
huruvida växling från spår II  österut är till
låten eller förbjuden;

en envlngad utfartssignal, sema
fo r  TJ, för signalering till tågj som.från spår
III skola avgå till Arlöv eller till Östervärn 
å S. J. spår;

en manövérsignal angivande
huruvida växling från spår III är tillåten eller 
förbjuden;

en infartsvägsignal oeh utfarts
signal semafor S /Y  med en vinge på var
dera sidan om masten för signalering till tåg, 
som ankomma från Arlöv eller från Östervärn 
å S. J. spår och skola intagas å spår III och 
till tåg, som från spår IV  skola avgå till Arlöv 
eller till Östervärn å S. J. spår;

en manövérsignal Öir, angivande 
huruvida växling från spår IV  är tillåten eller 
förbjuden;

en envlngad infartsvägsignal se
m afor T  för signalering till tåg, som an
komma från Arlöv och skola intagas å spår 
I V ; samt

en envlngad -infartsvägsignal se
mafor IV för signalering till tåg, som an
komma från Arlöv och skola intagas å spår V ;

en envlngad utfartssignal, sema
fo r  X , uppställd invid växeln n:r 97, för 
signalering till tåg, som från spår V eller V I 
skola avgå till Arlöv;

en manövérsignal ö r n ,  uppställd 
15 m. väster om förenämnda semafor X , an
givande huruvida växling från spår V och VI 
österut är tillåten eller förbjuden;

ställverk I ,  anordnat i särskilt hus i 
närheten av signal- och gångbron för manö
vrering av å nämnda bro uppsatta semaforer 
och manöversignaler ävensom semafor X  och 
manöversignalen öv/vi samt för såväl växel- 
och spårspärromläggning som växelförregling;

Ställverk I I ,  anordnat i särskilt hus vid 
bangårdens östra ände ( invid infartsspåret från



Ställverk I.

Arlöv, för manövrering av förenämnda sema
forer A 1'3, B och C och manöversignalen O 
samt för växelomläggning;

stallverit I I I , anordnat i särskilt hus 
invid S. J. infartsspår från Östervärn, för 
manövrering av förenämnda semaforer D, B 
och F samt för växelomläggning och växel- 
förregling; samt

elektriska blockapparater å ställ
verken, vid stationshuset och å plattformen 
mellan spåren III  och IY.

Ställverk I  är sammansatt av:
17 signalhävstänger i förbindelse med se

maforerna G, H/I, L/K,*M/N, O, P/Q, R, U, 
S/Y, T, W  och X ,

9 signalhävstänger i förbindelse med ma
növersignalerna Ovii, Ovm, öix, Ös. Oi, Oji, 
Öm, Öiv och Öv, vi>

35 växelhävstänger för central omlägg
ning av växlarna n:r 2, 95, 97, 99, 4, 8, 
89 a/b, 89 c/d, 91 a/b, 91 c/d, 87 a, 87 b, 81a, 
81 b, 73 a/b, 73 c/d, 10. 85, 6. 83 a/b, 83 c/d, 
57, 79, 75, 61 a/b, 61 c/d, 71 a, 71 b, 14, 69 a, 
69 b, 12, 67, 59 a och 59 b,

5 spårspärrhävstanger för central omlägg
ning av spårspärrarna Sp I, Sp III, Sp IY, 
Sp V  och Sp Y l,

2 förreglingshävstänger för förregling av 
de endast lokalt omläggbara växlarna n:r 77 c/d 
och 63 c/d, samt

13 tågvägshävstänger.

Ställverkets blockapparat har 8 stations- 
blockfält i förbindelse med ställverk III, 1 
tågvägsförreglingsfält i förbindelse med block-

apparaten vid stationshuset, 1 tågvägsförreg
lingsfält i förbindelse med blockapparaten å 
plattformen mellan spåren III och IY, 3 tåg
vägsförreglingsfält (likströmsblockfält) i för
bindelse med var sin rälskontakt och isole
rade räl, utlagda i utfartsspåren till Arlöv 
och Östervärn, samt 1 utfartslinjeblockfält i 
förbindelse med ställverk II.

Ställverk I I  är sammansatt av: Ställverk ll.

2 signalhävstänger i förbindelse med se
mafor A 1 - och tillhörande försignal samt med 
förreglingshjulet vid växeln n:r 3,

2 signalhävstänger i förbindelse med se
maforerna B och C,

1 signalhävstång i förbindelse med ma
növersignalen Ö och med förreglingshjulet 
vid växeln n:r 17,

7 växelhävstänger för central omläggning 
av växlarna n:r 13 a/b, 13 c/d, 100, 5 a, 5 b,
3 och 1, samt

2 tågvägshävstänger.
Ställverkets blockapparat har 1 infarts- 

och 1 utfartslinjeblockfält i förbindelse med 
blockapparaten vid blockpost Sjölunda, 1 in- 
fartslinjeblockfält i förbindelse med ställverk 
I och i utfartslinjeblockfält i förbindelse med 
ställverk III.

Infartslinjeblockfältens blockspärrar äro 
förbundna med rälskontakter A l/2 och B, ut
lagda i ingångsspåret frän Arlöv framför 
växeln n:r 3 resp. i utfartsspåret till Arlöv 
i närheten av växeln n:r 5 b.

Ställverk I I I  är sammansatt av: Ställverk III.

1 signalhävstång i förbindelse med sema
for D,

1 signalhävstång i förbindelse med sema
for E och tillhörande försignal,
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Blockappara
ten vid sta
tionshuset.

Blockappara
ten å platt

formen mellan 
spåren III och 

IV.

Tågvägar.

1 signalhävstång i förbindelse med sema
for F och tillhörande försignal,

7 växelhävstänger för central omläggning 
av växlarna n:r 20, (15, 28, 30 a, 30 b, 32 a b 
och 32 c/d,

1 förreglingshävstång för kontrollförreg- 
ling av växeln n:r 28, samt

5 tägvägshävstänger.
Ställverkets blockapparat har 8 stations- 

blockfält i förbindelse med ställverk I, 2 tåg- 
vägsförreglingsfält i förbindelse med block
apparaten vid stationshuset, 1 tågvägsförreg- 
lingsfält i förbindelse med blockappäraten å 
plattformen mellan spåren III och IV, 1 
infartslinjeblockfält i förbindelse med ställverk 
II samt 1 signalförreglingsfält.

Infartsliujoblockfältets blockspärr är för
bunden med en i ingångsspåret från Arlöv i 
närheten av växeln n:r 30 utlagd rälskontakt D.

Blockapparaten vid stationshuset har 3 
blockfält för frigivning av tågvägsförreglingar 
i ställverk I och ställverk III.

Blockapparaten å plattformen mellan spå
ren I I I  och I V  har 2 blockfält för frigivning 
av tågvägsförreglingar i ställverk I och ställ
verk III.

Be ifrågakommande tågvägarna äro:

Vicl blockapparaten vid stationshuset:
dp, dl, dm — från Arlöv till spår I, IX eller

eg, eh — » Östervärn å M. S. J. spår till
spår V II eller VIII, 

fp, il, fm  — » » å S. J. spår till spår
I, IX  eller X .

Vid blockapparaten å plattformen mellan 
spåren I I I  och I V :

ds, dt, dw — från Arlöv till spår III, IV eller
V,

f s  — från Ostervärn å S. J. spår till spår III.

Vid ställverk I :

dp — från Arlöv till spår I,
ds — » ~ » » III,
dt — ». » » ;> IV,
dw — » » » . » v ,
dl ' — >> »r » » IX ,
dm — » » ’/> » X,
eg — Ostervärn å M. 8. -J. spår till 

spår VII,
eh — » » » M. S. J. spår till 

spår VIII, *
fs — X> » » S. J.spår till spår III,
f a — » » » » » » » I ,
fl — » i » » » » » IX ,
fm — » » * » » » X ,
7-1 — » spår I till Arlöv,
r — » » II » f>
uA — » » III »
yA — » » IV » »
X — » » V eller VI till Arlöv,
nA — » 8 i X  till Arlöv,
oA — » » X  » »
q T — » » I » Ostervärn å S. J. spår,
nT — » » IX  » » » > »
oT — » » X  » » » » »
uT — » III » » » » »
yT — » » IV  * » » » »
i — * » VII » » » M. S. J. 

spår och
k — » VIII » M. S. J.

spår.
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Tåg vägs
tabeller.

Vid ställverk I I :
a1 — från Arlöv till personbangården, 
al — » » » godsbangården,
b — » personbangården till Arlöv och
c — > godsbangården till Arlöv.

Vid ställverk I I I :  
d — från Arlöv,
e — » Östervärn å M. S. J. spår,
f s  — från Östervärn å 8. J. spår till spår III. 
fp, fl, fm  — från Östervärn å 8. J. spår till 

spår I, I X  eller X ,
qA, r, uA, ty A , x  — från spår I, II, III, IV ,

V eller VI till Arlöv,
nA , oA — från spår IX  eller X  till Arlöv, 
q T, nT, oT — från spår I,; IX  eller X  till 

Östervärn å S. J. spår, och 
uT, yT  — från spår III eller IV till Öster

värn å 8. J. spår.

Vid apparaternas handhavande för de ifråga- 
kommande tågvägarna skola bifogade tågvägs- 
tabeller lända till efterrättelse.

Tågvägstabeller.

Blockapparaten vid stationshuset.



Blockappara
ten vid sta
tionshuset.

Blockappara
ten vid sta
tionshuset.

Blockappara
ten vid sta
tionshuset.
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Tågväg dp, dl eller dm,
från Arlöv till spår I, IX  och X  resp.

Frigivningavblockfältet dp/dl/dm — block- 
fönstret dp/dl/dm blir vitt — från ställverk I 
avvaktas.

Tåget skall hava inkommit och stannat 
å stationen.

Blocktryckknappen dp/dl/dm nedtryckes, och 
induktorsveven Tcringvricles 6 ä 8  varv, var
vid blockfönstret dp/dl/dm blir rött. Häri
genom frigives tågvägsförreglingen dp/dl/dm 
vid ställverk I.

Tågväg eg eller eh,
från Östervärn å M. S. J. spår till spår VII 

och VIII resp.

Frigivning av blockfältet e — blockfönstret 
e blir vitt — från ställverk III  avvaktas.

Tåget skall hava inkommit och stannat 
å stationen.

Blocktryckknappen e nedtryckes, och induk- 
torsveven kringvrides 6 å 8 varv, varvid 
blockfönstret e blir rött. Härigenom f r i 
gives tågvägsförreglingen e vid ställverk III.

Tågväg fp, il eller fm,
från Östervärn å S. J. spår till spår I, IX  

och X  resp.

Frigivning av blockfältet fp/fl/fm — block
fönstret fp/fl/fm blir vitt — från ställverk III 
avvaktas.

Tåget skall hava inkommit och stannat 
å stationen.

Blocktryckknappen fp/fl/fm nedtryckes, och 
induktorsveven kringvrides 6 å 8 varv, 
varvid blockfönstret fp/fl/fm blir rött. Häri
genom frigives tågvägsförreglingen fp/fl/fm 
vid ställverk III.



Tågvägstabeller.

Blockapparaten å plattformen 
mellan spåren III och IV.



Blockappara
ten ä platt

formen mellan 
spåren III och 

IV.

Blockappara
ten å platt

formen mellan 
spåren III och 

IV.

Tågväg ds, dt eller aw,

från Arlöv till spår III, IV och V  resp.

Frigivning av blockfältet ds/dt/dw •— 
blockfönstret ds/dt/dw blir vitt — från ställverk 
I avvaktas.

Tåget skall hava inkommit och stannat 
å stationen.

Blocktryckknappen ds/dt/dw nedtryckes, och 
induMorsveven kringvrides 6 ä 8 varv, var
vid blockfönstret ds/dt/dw blir rött. Häri
genomfrigives tågväg sförreglingen ds/dt¡dir 
vid ställverk I.

Tågväg fs,

från Östervärn å S. J. spår till spår III.

Frigivning av blockfältet fs — block- 
fönstret fs blir vitt — från ställverk III av
vaktas.

Tåget skall hava inkommit och stannat 
å resp. spår.

Blocktryckknappen f s  nedtryckes och in- 
duktorsveven kringvrides G å 8 varv, var
vid blockfönstret f s  blir rött. Härigenom 
frigives tågvägsförreglingen f s  vid ställ
verk III.

Tågvägstabeller.

Ställverk I.
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Tågväg dp, 

från Arlöv till spår I.

1

Lystringssignal — en lång ringning å J 
klockan d — given från ställverk III, av
vaktas.
t. Ringtryckknappen d intryckes, och induk-

torsveven kringvriden 3 varv, varigenom  ̂
svarssignal gives till ställverk III.
Yäxelhävstängerna 91 a/b, 87 b, 81 b,

73 ad), 61 a/b, 61c d, 71b, 14, 69 b, 12, 67 oeb 
59 b samt signalbävstången Oj skola intaga 
normallägen.

Växlarna n:r 77 c d och 63 c/d skola 
ligga i pluslägen. j
2. Växelhävstängerna 8, 87a och 73 c/d samt 

förreglingshävstängerna 7 7 c/d ocli 63 c d 
omläggas nedåt.

3. Tågvägshävstången dw/dp omställes i rikt- I 
ningen dp.

4. Blocktryckknappen till tågvägsförreglings- 
fältet dp/dl/dm nedtryckes, och induktors- 
veven kringvrides 6 ä 8 varv, varvid block
fönstret dp/dl/dm blir vitt.

5. Signalhävstången P  omlägges nedåt.
0. Blocktryckknappen d nedtryckes, och in- 

duktorsveven kringvrides 6 å 8 varv, var
vid blockfönstret d blir vitt. Härigenom 
lämnas till ställverk I I I  »medgivande» 
fö r  tågs framgående å tågvägen d.
Tåget skall bava i sin helhet passerat 

växeln n:r 8 eller dessförinnan stannat.
7. Signalhävstången P  återföres till normal

läge.
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8. Ringtryckknappen d intryckes, och induk-
torsveven kringvrides 3 varv, varigenom 
lystringssignal gives till ställverk III .
»Avspärrning» av tågvägen d — block

fönstret d blir rött — från ställverk III  
avvaktas.

Utlösning av tågvägsförreglingen dp/dl/dm 
— blockfönstret dp dl dm blir rött — från 
blockapparaten vid stationshuset avvaktas.
9. Tågvägshävstången dw/dp åter ställes till 

normalställning.

Tågväg ds,

från Arlöv till spår III.

Lystringssignal — en lång ringning å 
klockan d — given från ställverk III, av
vaktas.
1. Ringtryckknappen d intryckes, och induk- 

torsveven kringvrides 3 varv, varigenom 
svarssignal gives till ställverk III.
Växelhävstängerna 8, 89 c/d, 81 b, 73 a/b, 

61a b, 61 c/d, 71b, 14, 69 b, 12, 67..och 59b 
samt signalkävstängerna On och Om skola 
intaga normallägen.

Växlarna n:r 77 c d och 63 c/d skola 
ligga i pluslägen.
2. Yäxelhävstängerna 91 a/b, 91 c/d och 87 b 

samt förreglingshävstängerna 77 c/d och 
63 c/d omläggas nedåt.

3. Tågvägshävstången ds/dt omställes i rikt
ningen ds.

4. Blocktryckknappen till tågvägsförreglings- 
fältet ds/dt/dw nedtryckes, och induktors-

Ställverk t.



Ställverk I

veven kringvrides 6 ä 8 varv, varvid block- 
fönstret ds/dt/dw blir vitt.

5. Signalhävstången S omlägges nedåt.
6. Blocktryckknappen d nedtryckes, och induk- 

torsveven kringvrides 6 å 8 varv, varvid 
blockfönstret d blir vitt. Härigenom läm
nas till ställverk I I I  »medgivande» fö r  
tågs framgående å tågvägen d.
Tåget skall kava i sin helhet passerat 

växlarna n:r 91a/b eller dessförinnan stannat.
7. Signalhävstången S återföres till normal

läge.
8. Ringtryckknappen d intryckes, och induk- 

torsveven kringvrides 3 varv, varigenom 
lystringssignal gives till ställverk III.
»Avspärrning» av tågvägen d — block- 

fönstret d blir rött — från ställverk III av
vaktas.

Utlösning av tågvägsförreglingen ds/dt/dw 
— blockfönstret ds/dt/dw blir rött — från 
blockapparaten vid plattformen mellan spå
ren I I I—IV  avvaktas.
9. Tågvägshävstången ds/dt åter ställes till 

normalställning.

Tägväg dt,

från Arlöv till spår IV.

Lystringssignal — en lång ringning å 
klockan d — given från ställverk III, av
vaktas.
1. Ringtryckknappen d intryckes, och induk- 

torsveven kringvrides 3 varv, varigenom 
svarssignal gives till ställverk III.

Växelbävstängerna 4, 89 a/b, 89 c/d, 81 b, 
73 a/b, 61 a/b, 71 b, 69 b och 59 b, samt signal
hävstängerna Oiv och Ov/vi skola intaga 
normallägen.

Växlarna n:r 77 c/d och 63 c/d skola ligga 
i pluslägen.
2. Växelhävstängerna 95, 91 a/b, 87 a, 61 c/d, 

14 och 12, förreglingshävstängerna 77 c/d 
och 63 c/d samt spår spärrhävstängerna 
Sp I, Sp III , Sp I V  och Sp V omläggas 
nedåt.

3. Tågvägshävstången ds/dt omställes i rikt
ningen dt.

4. Blocktryckknappen till tågvägsförreglings- 
fältet ds/dtidw nedtryckes, och induktors- 
veven kringvrides 6 å 8 varv, varvid block
fönstret ds/dt/div blir vitt.

5. Signalhävstången T omlägges nedåt.

6. Blocktryckknappen d nedtryckes, och in- 
induktorsveven kringvrides 6 ä 8 varv, 
varvid blockfönstret d blir vitt. Härige
nom lämnas till ställverk I I I »medgivande» 
fö r  tågs framgående å tågvägen d.
Tåget skall hava i sin helhet passerat 

växeln n:r 95 eller dessförinnan stannat.
7. Signalhävstången T återföres till normal

läge.
8. Ringtryckknappen d intryckes, och induk- 

torsveven kringvrides 3 varv, varigenom 
lystringssignal gives till ställverk III.
»Avspärrning» av tågvägen d — block

fönstret d blir rött — från ställverk III  av
vaktas.
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Utlösning av tågvägsförreglingen ds/dt/dw 
— blockfönstret ds/dt/dw blir rött — från 
blockapparaten å plattformen mellan spåren 
III  och IV  avvaktas.
9. Tågvägshävstången ds/dt återställes till 

normalställning.

Tågväg dw,

från Arlöv till spår V.

Lystringssignal — en lång ringning å 
klockan d — given från ställverk III, av
vaktas.
1. Bingtryckknappen d intryckes, och induJc- 

torsveven kringvrides 3 varv, varigenom 
svarssignal gives till ställverk III.
Växelhävstängerna 2, 95, 97, 4, 89 a/b, 

89 c/d, 81 b, 73 a/b, 61 a b,. 71 b, 69 b och 59 b 
samt signalhävstängerna Orv och Öv/vi skola 
intaga normallägen.

Växlarna n;r 77 c d och 63 c/d skola 
ligga i pluslägen.
2. Växelhävstängerna 91 a/b, 87 a, 61c/d, 

14 och 12, förreglingshävstängerna 77 c/d 
och 63 c/d samt spår spärrhävstängerna 
Sp I, Sp III , Sp I V  ocli Sp V  omläggas 
nedåt.

3. Tågvägshävstången dw/dp omställes i  rikt
ningen dw.

4. Blocktryckknappen till tågvägsförreglings- 
fältet ds/dt/dw nedtryckes, och induktors- 
veven kringvrides 6 ä 8 varv, varvid block
fönstret ds/dt/dtv blir vitt.

5. Signalhävstången W  omlägges nedåt.

6. Blocktryckknappen d nedtryckes, och in- 
duktorsveven kringvrides 6 ä 8 varv, var
vid blockfönstret d blir vitt. Härigenom 
lämnas till ställverk I I I  »medgivande» 
för  tågs framgående å tågvägen å.
Tåget skall hava i sin helhet passerat 

växeln n:r 97 eller dessförinnan stannat.
7. Signalhävstången W  återföres till normal

läge.
8. Bingtryckknappen d intryckes, och induk- 

torsveven kringvrides 3 varv, varigenom 
lystringssignal gives till ställverk III.
»Avspärrning» av tågvägen d — block

fönstret d blir rött — från ställverk III  av
vaktas.

Utlösning av tågvägsförreglingen ds/dt/dw 
— blockfönstret ds/dt/dw blir rött — från 
blockapparaten å plattformen mellan spåren 
III och IV avvaktas.
9. Tågvägshävstången dw/dp återställes till 

normalställning.

Tägväg dl,
från Arlöv till spår IX.

Lystringssignal — en lång ringning å Ställverk I. 
klockan d — given från ställverk III, av
vaktas.
1. Bingtryckknappen d intryckes, och induk- 

torsveven kringvrides 3 varv, varigenom 
svarssignal gives till ställverk III. 
Växelhävstängerna 91 a/b, 87 a, 75, 71a,

14, 69 b och 12 samt signalhävstängerna ÖIX 
och Ox skola intaga normallägen.

Växlarna n:r 63 c/d skola ligga i plus
lägen.



2. Växclhävstängerna 8, 73 a/b, 73 eld, 10 
85, 57 och 71b samt förreglingshävstången 
63 c/d omläggas nedåt.

3. Tågvägshävstången dm/dl omställes i  rikt
ningen dl.

4. Blocktryckkn appen till tågv ägs förr  eglings- 
fältet dp/dl/dm nedtryckes, och induktors- 
veven kringvrides 6 ä 8 varv, varvid block
fönstret dp/dl/dm blir vitt.

5. Signalhävstången L  omlägges nedåt,
6. Blocktryckknappen d nedtryckes, och in- 

duktorsveven kringvrides 6 å 8 varv, var
vid blockfönstret d blir vitt. Härigenom 
lämnas till ställverk I I I »medgivande» fö r  
tågs framgående å tågvägen d,
Tåget skall kava i sin helhet passerat 

växeln n:r 10 eller dessförinnan stannat.
7. Signalhävstången L  återföres till normal

läge.
8. Bingtryckknappen d intryckes, och induk- 

torsveven kringvrides 3 varv, varigenom 
lystringssignal gives till ställverk III.
»Avspärrning» av tågvägen d — block

fönstret d blir rött — från ställverk III av
vaktas.

Utlösning avtågvägsförreglingen dp/dl dm 
— blockfönstret dp/dl/dm blir rött — från 
blockapparaten vid stationshuset avvaktas.
9. Tågvägshävstången dm/dl åter ställes till 

normalställning.

Tägväg dm,

från Arlöv till spår X.

Lystringssignal — en lång ringning å 
klockan d — given från ställverk III, av
vaktas.
1. Bingtryckknappen d intryckes, och induk- 

torsveven kringvrides 3 varv, varigenom 
svarssignal gives till ställverk III.
Yäxelhävstängerna 91 a/b, 87 a. 10, 85, 

Ib, 71 a, 14, 69 b och 12 samt signalhävstån
gen Ox skola intaga normallägen.

Växlarna n:r 63 c/d skola ligga i plus
lägen.
2 Växelhävstängerna 8, 73 a/b, 73 c/d och 

71b samt förreglingshävstången 63 c/d om
läggas nedåt.

3. Tågvägshävstången dm/dl omställes i  rikt
ningen dm.

4. Blocktryckknappen till tågvägsförreglings- 
fältet dp/dl/dm nedtryckes, och induktors- 
veven kringvrides 6 å 8 varv, varvid block
fönstret dp/dl/dm blir vitt.

5. Signalhävstången M  omlägges nedåt.
6. Blocktryckknappen d nedtryckes, och in- 

duktorsveven kringvrides 6 ä 8 varv, var
vid blockfönstret cl blir vitt. Härigenom 
lämnas till ställverk I I I »medgivande» fö r  
tågs framgående å tågvägen d.
Tåget skall hava i sin helhet passerat 

växeln n:r 85 eller dessförinnan stannat.
7. Signalhävstången M  återföres till normal

läge.

1
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8. lUngtryckknappen d intryckes, och induk- 
torsveven kringvrides 3 varv, varigenom 
lystringssignal gives till ställverk III .
»Avspärrnings av tågvägen d —■ block

fönstret d blir rött — från ställverk III av
vaktas.

Utlösning av tågvägsförreglingen dp/dl/dm 
— blockfönstret dp/dl/dm blir rött — från 
blockapparaten vid stationshuset avvaktas.
9. Tågvägshävstången dm ¡dl åtcrställes till 

normalställning.

Tågväg eg,

från Östervärn å M. S. J. spår till 
spår VII.

Lystringssignal -—• en lång ringning å 
klockan e — given från ställverk III, av
vaktas.
1. lUngtryckknappen e intryckes, och induk- 

torsveven kringvrides 3 varv, varigenom 
svarssignal gives till ställverk III.
Växelhävstängerna 6, 83 a, b och 79 samt 

signalhävstängerna OVII och övm skola in
taga normallägen.
2. Växelhävstången 83 ejd och spårspärrhäv- 

stången Sp V I omläggas nedåt.
3. Tågvägshävstången eg/eh omställes i  rikt

ningen eg.
4. Signalhävstången G omlägges nedåt.
5. Bloclctryckknappen e nedtryckes, och in- 

duktorsveven kringvrides 6 ä 8 varv, var
vid blockfönstret e blir vitt. Härigenom 
lämnas till ställverk I I I  »medgivande» 
fö r  tågs framgående å tågvägen e.

Tåget skall hava i sin helhet passerat 
växeln n:r 6 eller dessförinnan stannat.
6. Signalhävstången G återföres till normal

läge.
7. lUngtryckknappen e intryckes, och induk- 

torsveven kringvrides 3 varv, varigenom 
lystringssignal gives till ställverk III.
»Avspärrning» av tågvägen e — block

fönstret e blir rött — från ställverk III av
vaktas.
8. Tågvägshävstången eg/eh återställes till 

normalställning.

Tågväg eh,
från Östervärn å M. S. J. spår till 

spår VIII.
Lystringssignal — en lång ringning å 

klockan e — given från ställverk III, av
vaktas.
1. lUngtryckknappen e intryckes, och induk- 

torsveven kringvrides 3 varv, varigenom 
svarssignal gives till ställverk III.
Växelhävstängerna 83 a/b, 83 c/d och 79 

samt signalhävstången Oym skola intaga nor
mallägen.
2. Växelhävstången 6 omlägges nedåt.
3. Tågvägshävstången eg/eh omställes i  rikt

ningen eh.
4. Signalhävstången H  omlägges nedåt.
5. Blocktryckknappen e nedtryckes, och induk- 

torsveven kringvrides 6 ä 8 varv, varvid 
blockfönstret e blir vitt. Härigenom läm
nas till ställverk I I I  »medgivande» fö r  
tågs framgående å tågvägen e.

Ställverk /.
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Tåget skall hava i sin helhet passerat 
växlarna n:r 83 a/b eller dessförinnan 
stannat.
6. Signalhävstången H  återföres till normal

läge.

7. Ringtryckknappen e intryckes, och induk- 
torsveven kringvrides 3 varv, varigenom 
lystringssignal gives till ställverk III.
»Avspärrning» av tågvägeu e — block

fönstret e blir rött — från ställverk III av
vaktas.
8. Tågvägshävstången eg/eh återställes till nor

malställning.

Tågväg fs,

från Östervärn å S. J. spår till spår III.

Lystringssignal — en lång ringning å 
klockan fs — given från ställverk III, av
vaktas.
1. Ringtryckknappen f s  intryckes, och indulc- 

torsveven kringvrides 3 varv, varigenom 
svarssignal gives till ställverk III.
Växelhävstängerna 8, 89 c/d, 81 b, 73a/b, 

73c/d, 10, 83 a/b, 61 a/b, .71b, 69b och 59 b 
samt signalhävstängerna Öi, On, Öm, Öix och 
Os skola intaga normallägen.

Växlarna n:r 77 c/d och 63 c/d skola 
ligga i pluslägen.
2, Växelhävstängerna 91 a/b, 91 c/d, 87 b, 75, 

12, 67 och 59 a samt förreglingshävstän
gerna 77 c/d och 63 c/d omläggas nedåt.

3. Tågvägshävstången fs/uT omställes i rikt
ningen fs.

4. Signalhävstången S omlägges nedåt.
5. Blocktryckknappen f s  nedtryckes, och in- 

duktorsveven kringvrides 6 å 8 varv, var
vid blockfönstret f s  blir vitt. Härigenom 
lämnas till ställverk I I I »medgivande» för  
tågs framgående å tågvägen fs.
Tåget skall hava i sin helhet passerat 

växlarna n:r 91 a/b eller dessförinnan stannat.
6. Signalhävstången S återföres till normal

läge.
7. Ringtryckknappen f s  intryckes, och induk- 

torsveven kringvrides 3 varv, varigenom 
lystringssignal gives till ställverk III.
»Avspärrning av tågvägen fs — block

fönstret fs blir rött — från ställverk III  av
vaktas.
8. Tågvägshävstången fs/u T återställes till nor

malställning.

Tågväg fp,

från Östervärn å S. J. spår till spår I.
Lystringssignal — en lång ringning å 

klockan fp,fl,fm — given från ställverk III, 
avvaktas.
1. Ringtryckknappen fp .flfm  intryckes, och 

induktorsveven kringvrides 3 varv, vari
genom svarssignal gives till ställverk III.
Växelhävstängerna 8, 81 b, 73 a/b, 73 c/d, 

10, 83 a/b, 61 a/b, 71b, 69 b, 12,.67 och 59.b 
samt signalhävstängerna Öi, ÖIX, och Öx 
skola intaga normallägen.

Ställverk I.
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Växlarna n:r 77 c/d och 63 c/d skola ligga 
i pluslägen.
2. Växelhävstängerna 87b, 75 och 59 a samt 

förreglingshävstängerna 77c/d och 63 c/d 
omläggas nedåt.

3. Tågvägshävstången fp/fl omställes i rikt
ningen fp .

4. Signalhävstången F  omlägges nedåt.
5. Blocktryckknappen fp , fl, fm  nedtryckes, 

och induMorsveven kringvrides 6 å 8 varv, 
varvid blockfönstret fp,fl,fm  blir vitt. 
Härigenom lämnas till ställverk I I I  »med
givande» fö r  tågs f  ramgående å tågvägen fp.
Tåget skall hava i sin helhet passerat 

växeln n:r 8 eller dessförinnan stannat.
6. Signalhävstången P  äterföres till normal

läge.
Bingtryckknappen fp.fl fm  intryckes, och 
induMorsveven kringvrides 3 varv, var
igenom lystringssignal gives till ställverkin.
»Avspärrning» av tågvägen fp — block

fönstret fp,fl,fm blir rött — från ställverk 
III avvaktas.
8. Tågvägshävstången fp/fl återställes till nor

malställning.

Tågväg fl,

från Östervärn å S. J. spår till spår IX.

Lystringssignal — en lång ringning å‘ 
klockan fp,fl,fm — given från ställverk i l l ,  
avvaktas.

1. Ringtryckknappen fp fl, fm intryckes, och 
induMorsveven kringvrides 3 varv, var
igenom svarssignal gives till ställverk III.
Växelhävstängerna 10, 85, 83 a/b, 57,79, 

75, 61 a/b och 59 a samt signalhävstången Oix 
skola intaga normallägen.
2. Tågvägshävstången fp/fl omställes i rikt

ningen fl.
3. Signalhävstången L omlägges nedåt.
4. Blocktryckknappen fp,fl,fm. nedtryckes, 

och induMorsveven kringvrides 6 å 8 varv, 
varvid blockfönstret fp fl.fm  blir vitt. 
Härigenom lämnas till ställverk I I I »med
givande» fö r  tågs framgående å tåg- 
vägen fl.
Tåget skall hava i sin helhet passerat 

växeln n:r 10 eller dessförinnan stannat.
5. Signalhävstången L  äterföres till normal

läge.
6. Bingtryckknappen fpfl.fm  intryckes, och 

induMorsveven kringvrides 3 varv, var
igenom lystringssignal gives till ställverk 
III.
»Avspärrning» av tågvägen fl — block

fönstret fp,fl,fm blir rött — från ställverk 
III avvaktas.
7. Tågvägshävstången fp/fl återställes till nor

malställning.

Tågväg fm,
från Östervärn å S. J. spår till spår X.

Lystringssignal — en lång ringning å 
klockan fp,fl,fm — given från ställverk III, 
avvaktas.

Ställverk /.



1. Ringtryckknappen fp,fl,fm  intryckes, och 
induktorsveven Jcringvrides 3 varv, var
igenom svarssignal gives till ställverk III.
Växelhävstängerna 73 a/b, 10, 85, 83a/b, 

61 a/b, 71 b, 69 b, 12 och 59 b samt signal
hävstängerna Oix och Ox skola intaga nor
mallägen.

Växlarna n:r 63 c/d skola ligga i plus
lägen.
2. Växelhävstängerna 8, 73 c/d, 75 och 59 a 

samtförregling shävstång en 63 c/d omläggas 
nedåt.

3. Tågväg snäv stång en oT/fm omställes i  rikt
ningen fm.

4. Signalhävstången 31 omlägges nedåt.
5. /Blocktryckknappen fp,fl,fm  nedtryckes, och 

induktorsveven kringvrides 6 å 8 varv, 
varvid blockfönstret fp,fl,fm  blir vitt. 
Härigenom lämnas till ställverk I I I »med
givande» fö r  tågs framgående å tågvägen 
fm.
Tåget skall hava i sin helhet passerat 

växeln n:r 85 eller dessförinnau stannat.
6. Signalhävstången 31 återföres till normal

läge.
7. .Ringtryckknappen fp fl.fm  intryckes, och 

induktorsveven kringvrides 3 varv, var
igenom lystringssignal gives till ställverk 
III.
»Avspärrning» av tågvägen fm — block

fönstret fp,fl,fm blir rött — från ställverk 
III  avvaktas.
8. Tågväg shävstång en oT/fm återställes till 

normalställning.

Tågväg qA,

från spår I till Arlöv.
1. Ringtryckknappen qA,r,uA,yA,x intryckes, 

och induktorsveven kringvrides 3 varv, 
varigenom lystringssignal gives till ställ
verk I I I
Svarssignal — en lång ringning å klockan 

qA,r,uA,yA,x — given från ställverk III, av
vaktas.

Växelhävstängerna 91 a/b, 87a, 81a, 61 c/d 
71a, 14, 69 b, 67 och 59 b samt signalhäv
stången Öi skola intaga normallägen.

Växlarna n:r 77 c/d och 63 c/d skola 
ligga i pluslägen.
2. Växelhävstängerna 8, 89 a/b, 81 b, 73 c/d 

och 71 b samt förreglingshävstängerna 
77 c/d och 63 c/d omläggas nedåt.
»Medgivande» — blockfönstret qA,r,uA, 

yA,x blir vitt —• från ställverk III avvaktas.
3. Tågvägshävstången qA/r omställes i rikt

ningen qA.
4. Blocktryckknappen till tågvägsförreglings- 

fältet. qA/r/uA/yA/x/nA/oA nedtryckes, 
varvid blockfönstret qA/r/uAlyA/x/nAloA 
blir vitt.

b. Signalhävstången Q omlägges nedåt.
6. Ringtryckknappen qA/r/uA/yA/x/nA/oA 

intryckes, och induktorsveven kringvrides 
3 varv, då tåget avgår, varigenom lyst
ringssignal gives till ställverk II.
Tåget skall hava i sin helhet passerat 

växeln n:r 69 b.

Ställverk I.
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7. Signalhävstången Q återföres till normal- 
lage.

8. Blocktryckknappen q A r/uA/yA/x nA/oA 
nedtryclces, och induktorsveven kringvrid.es 
6 ä 8 varv, varvid utfartslinjeblockfältets 
qA/r/uA/yA/x/nA/oA. blockfönster blir rött, 
och »anmälan» göres titt ställverk 1!.

Utlösning av tågvägsförreglingen qA/r/ 
uA/yA/x nA/oA — blockfönstret gA r/uA/yA/ 
x/nA/oA blir rött vid tågets passerande av 
tillhörande rälskontakt och isolerad räl qA/ 
r/uA/yA/x/nA oA — avvaktas.

9. Tågvägshävstången qA/r återställes till 
norm al ställning.
Lystringssignal — en lång ringning å 

klockan qA,r,uA,yA,x — given från ställverk 
III, avvaktas.
10. Blocktryckknappen qA,r,uA.,yA,x nedtryc

kes, och induktorsveven kringvrides 6 å 8 
Varv, varvid blockfönstret qA,r,uA,yA,x 
blir rött. Härigenom verkställes »avspärr
ning» av tåg väg en q A.
»Återgivande» — ntfartslinjeblockfältets 

qA/r/uA/yA/x/nA o A blockföuster blir vitt 
— från ställverk II avvaktas.

Tågväg r,

från spår II till Arlöv.

1. Ringtryckknappen qA,r,uA,yA,x intryc- 
kes, och induktorsveven kringvrides 3 
varv, varigenom lystringssignal gives titt 
ställverk III.

Svarssignal — en lång ringning å kloc
kan q A,r,uA,yA,x given från ställverk III, 
avvaktas.

Växelhävstängerna 89a/b, 91a/b, 91c/d, 
87 b, 81b, 61 c/d, 71a, 14 och 69 b samt 
signalhävstängerna Oi, On och Om skola 
intaga normallägen.

Växlarna n:r 77c/d och 63c; d skola ligga 
i pluslägen.
2. Växelhävstängerna 4 och 89 c/d, förreg- 

lingshävstängema 7 7c/d och 63c/d samt 
spår spärrhävstång en Sp V omläggas nedåt.
»Medgivande» -— blockfönstret qA,r,uA, 

yA,x blir vitt — från ställverk III avvaktas.
3. Tågvägshävstången qA/r omställes i  rikt

ningen r.
4. Blocktryckknappen till tågvägsförreglings- 

fältet qA/r/uA/yA/x/nÄ/oA nedtryckes, var
vid blockfönstret qA/v/uA/gA/x/nA/oA blir 
vitt.

5. Signalhävstången 11 omlägges nedåt.
6. JRingtryckknappen qA /r/uA/yA/x/nA/oA 

intryckes, och induktorsveven kringvrides 3 
varv, dä tåget avgår, varigenom lystrings
signal gives till ställverk II.
Tåget skall häva i sin helhet passerat 

växeln n:r 69 b.
7. Signalhävstången 11 återföres till normal

läge.
8. Blocktryckknappen qA/r/uA/gA/x/nA/oA. 

nedtryckes, och induktorsveven kringvrides 
6 å 8 varv, varvid ntfartslinjeblockfältets 
qA/r/uAiyA/xjnA/oA blockfönster blir rött, 
och »anmälan» göres till ställverk II.



Ställverk I.

Utlösning av tågvägsförreglingen qA/r/ 
uA /yA/x/nA/oA — blockfönstret qA/r/uA/ 
yA /x/nA /oA  blir rött vid tågets passerande 
av tillhörande rälskontakt och isolerad räl 
q A. r/u A / y A /x / n A/o A  avvaktas.
9. Tågv äg shävstång en qA/r återslälles till nor

malställning.
Lystringssignal — en lång ringning ft 

klockan qA,r,uA,yA,x — given från ställverk 
III avvaktas.
10. Blocktryckknappen qA,r,uA,yA,x nedtryc- 

Jces, och induktorsveven kringvrides 6 å 8 
varv, varvid blockfönstret qA,r,aA,yA,x 
blir rött. Härigenom verkställes »avspärr
ning'» av tågvägen r.
»Återgivande» — utfartslinjeblockfältets 

q A r uA v A x uA o A blockfönster blir vitt — 
från ställverk II avvaktas.

Tägväg uA,

från spår III till Arlöv.
1. Ringtryckknappen qA,r,uA,yA,x intryckes, 

och induktorsveven kringvrides 3 varv, var
igenom lystringssignal gives till ställverk 
III.
Svarssignal — en lång ringning å klockan 

qA,r,uA,yA,x — given från ställverk III, av
vaktas.

Växelhävstängerna 89 a/b, 91 a b, 87 b, 
81b, 61 c/d. 71a, 14 och_ 69 b samt signalhäv
stängerna öi, Ön och Öm skola intaga nor- 
niallägeu.

Växlarna n:r 77 c/d och 63 c d skola 
ligga i pluslägen.

2. Växelhävstängerna 4, 89 c/d och 91c/d,för- 
reglingshävstängerna 77c/d och 63c/d samt 
spårspärrhävstången Sp V omläggas nedåt.
»Medgivande» — blockfönstret qA,r,uA, 

yA,x blir vitt — från ställverk III avvaktas.
3. Tågvägshcivstången nA/uA omställes i rikt

ningen uA.
4. Blocktryckknappen till tågvägsförreglings- 

fältet qA/rluAlyA/xInA/oA nedtryekes,var
vid blockfönstret qAIrjuA/yA/xjiiA/oA blir 
vitt.

ft. Signalhävstången U omlägges nedåt.
6. Ring tryckkn appen qA/r/uA /yA/x/nA /  o A  in

tryckes, och induktorsveven kringvrides 3 
varv, då tåget afgår, varigenom lystrings
signal gives till ställverk II.
Tåget skall hava i sin helhet passerat 

växeln n:r 69 b.
7. Signalhävstången U återföres till normal

läge.
8. Blocktryckknappen qA/rluA/yA/xjnAloA-

nedtryckes, och induktorsveven kringvrides 
6 ä 8 varv, varvid utfartslinjeblockfältets 
qA/r/uA/yA/x/nA/oA blockfönster blir rött, 
och »anmälan» g öres till ställverk II. 
Utlösning av tågvägsförreglingen qA/r/

uA/yA/x/nA/oA — blockfönstret qA r/uA/yA/ 
x/nÅ/oA blir rött vid tågets passerande av 
tillhörande rälskontakt och isolerad räl qA/ 
r/uA yA/x/nA oA — avvaktas.
9. Tågvägshävstången nA/uA återställes till

normalställning.
Lystringssignal — en lång ringning å 

klockan qA,r,uA,yA,x — given från ställ
verk III, avvaktas.



Ställverk I.

10. Blocktryckknappen qA,r,uA,yA,x nedtryc
kes, och induktorsveven kringvrides 6 å 8 
varv, varvid blockfönstret qA,r,uA,yA,x blir 
rött. Härigenom verkställes »avspärrning» 
av tågvägen uA.
»Återgivande» — utfartslinjeblockfältets 

qA/r/uA/yA x/nA/oA blockföuster blir vitt 
— från ställverk II avvaktas.

Tågväg yA,
från spår IV till Arlöv.

1. Bingtryckknappen qA,r,uA,yA,x intryckes, 
och induktorsveven tcringvrides 3 varv, 
varigenom lystringssiqnal qives till ställ
verk III.
Svarssignal — en lång ringning å klockan 

qA,r,uA,yA,x — given från ställverk III, av
vaktas.

Växelhävstängerna 4, 8!) a/b, 89 c/d, 81 b, 
61 c/d, 71a, 14 och 69 b, samt signalhäv
stängerna Öi, Ön> Öm, Öjy och Öy/vi skola 
intaga normalliigen.

Växlarna n:r 77 c d och 63 c/d skola ligga 
i pluslägen.
2. Växelhävstången 95, förregiingshävstän- 

gerna 77 c/d och 63 c/d samt spår spärr
hävstängerna Sp I, Sp III, Sp 1 V och 
Sp V omläggas nedåt.
»Medgivande» — blockfönstret qA,r,uA, 

yA,x blir vitt — från ställverk III avvaktas.
3. Tägvägshävstången yA y T  omställes i  rikt

ningen yA.
Blocktryckknappen till tågvägsförreglings- 
fältet qAjrfuA/y A/x/nA oA nedtryckes, var-

4.

vid blockfönstret qA/r/uA/yA/x/nA/oA blir 
vitt.

5. Signalhävstången Y  omlägges nedåt.

6. Bingtryckknappen qA r, uA/yA/x/nA/oA 
intryckes och induktorsveven tcringvrides 3 
varv, då tåget avgår, varigenom lystrings- 
signal gives till ställverk II.
Tåget skall hava i sin helhet passerat 

växeln n:r 69 b.
7. Si gnedhävstång en Y  återföres till normal

läge.
8. Blocktryckknappen qA/r/uA/y Aj'x/nA/oA 

nedtryckes, och induktorsveven kringvrides 
6 å 8 varv, varvid utfartslinjeblockfiiltets 
qA/r/uA/yA/x/nA/oA. blockfönster blir rött, 
och »anmälan» göres till ställverk II.
Utlösning av tågvägsförreglingen qA/r 

uA vA x nA oA — blockfönstret qA/r.uA/ 
yA/x/nA oA blir rött vid tågets passerande 
av tillhörande rälskontakt och isolerad räl 
qA/r/uA/yA/x/nA oA •—• avvaktas.
9. Tägvägshävstången yA/yT åter ställes till 

normailställning.
Lystringssignal — en lång ringning å 

klockan qA,r,uÄ,yA,x — given från ställverk 
III avvaktas.
10. Blocktryckknappen qA,r,uA,yA,x nedtryc

kes, och induktorsveven kringvrides 6 å 
8 varv, varvid blockfönstret qA,r,uA,yA,x 
blir rött. Härigenom verkställes »avspärr
ning» av tågvägen yA.
»Återgivande» — utfartslinjeblockfältets 

qA r uA/yA/x nA oA blockfönster blir vitt 
— från ställverk II avvaktas.



Tågväg x,

från spår V eller VI till Arlöv.

Ställverk I. 1. Ring tryckknappen jA ,r,uA ,yA ,x intnjckes, 
och induktorsveven kringvrides 3 varv, 
varigenom lystringssignal gives till ställ
verk III.
Svarssignal — en lång ringning å kloc

kan qA,r,uA,yA,x — given från ställverk I l f  
avvaktas.

Växelhävstängerna 2, 95, 99, 4, 89 a/b, 
89 c/d, 81b, 61 c/d,.. 71a, 14 och 69 b samt 
signalhävstängerna Öx, Ön, Öm, Öiv och Öv/vi 
skola intaga normallägen.

Växlarna n:r 77 c/d och 63 c/d skola 
ligga i pluslägen.
2. Förreglingshävstänperna 77 c/d och 63 c/d 

samt spårspärrhävstängerna Sp I, Sp III, 
Sp I V  och Sp V  omläggas nedåt.
»Medgivande» — blockfönstret qA,r,uA, 

yA,x blir vitt — från ställverk III avvaktas.
3. Tågvägshävstången x/oA omställes i rikt

ningen x.
4. Blocktryckknappen till tågvcigsförreglings- 

fältet qA/v/uA/gA/x/nA/oA nedtryckes, var
vid blockfönstret qA/r/uA/yA/x/nA/oA blir 
vitt.

5. Signalhävstången X  omlägges nedåt.
6. B ingtryckknappen q A /r/uA jyA /x/nA/oA in- 

tryckes, och induktorsveven kringvrides 3 
varv, då tåget avgår, varigenom lystrings-

. signal gives till ställverk II.
Tåget skall hava i sin helhet passerat 

växeln n:r 69 b.

7. Signalhävstången X  återföres till normal
läge.

8. Blocktryckknappen qA/v/uA/gA/x/nA/oA 
nedtryckes, och induktorsveven kringvrides 
6 å 8 varv, varvid utfarfslinjeblockfäitets 
qA/v/uA/gA/x/nA/oA blockfönster blir rött, 
och »anmälan» göres till ställverk II.
Utlösning av tågvägsförreglingen qA/r/ 

uA/yA x/nA/oA — blockfönstret qA/r/uA/ 
vA/x/nA/oA blir rött vid tågets passerande 
av tillhörande rälskontakt och isolerad räl 
qA/r/uA/yA/x/nA/oA —- avvaktas.
9. Tågvägshävstången x/oA återställes till nor

malställning.
Lystringssignal —• en lång ringning å 

klockan qA,r,uA,yA,x given från ställverk 
III, avvaktas.
10. Blocktryckknappen qA,r,uA,yA,x nedtryc

kes, och induktorsveven kringvrides 6 å 8 
varv, varvid blockfönstret qA,r,uA,yA,x 
blir rött. Härigenom verkställes »avspärr
ning'» av tågvägen x.
»Återgivande» •— utfartslinjeblockfältets 

qA/r uA/yA/x/nA/oA blockfönster blir vitt 
— från ställverk II avvaktas.

Tågväg nA,
från spår IX  till Arlöv.

1. Ringtryckknappen nA,oA intryckes, och 
induktorsveven kringvrides 3 varv, varige
nom lystringssignal gives till ställverk III.
Svarssignal —• en lång ringning å kloc

kan nA,oA — given från ställverk III, av
vaktas.

Ställverk I.



Växelhävstängerna 91 a b, 87 a, 75, 14, 
69 a och 12 samt signalhävstängerna ÖIX 
och Ox skola intaga normallägen.

Växlarna n:r 63 c/d skola ligga i plus
lägen.
2. Växelhävstängerna 8, 89 a/b, 81 a,73a/b, 

73 c/d, 10, S5, 57, 71 a och 69 h samt 
förreglingshävstången 63 c!d omläggas 
nedåt.
»Medgivande» — blockfönstret. nA,oA, 

blir vitt — från ställverk III avvaktas.
3. Tågvägshävstången nA/uA omställes i rikt

ningen nA.
4. Block tryckknappen till tågvägsförreglings- 

fältet qÄ/rJnA/y A/x/nA/oA nedtryckes, var
vid blockfönstret qA/r/uA/yA/x/nA/oA blir 
vitt.

5. Signalhävstången N  omlägges nedåt.
6. llingtryckknappen qA/r/uA/y A/x/nA/oA in- 

tryckes, och induktorsveven kringvrides 3 
varv, då tåget avgår, varigenom lystrings- 
signal gives till ställverk II.
Tåget skall hava i sin helhet passerat 

växeln n:r 69 h.
7 . - Signalhävstången N  återföres till normal

läge.
8. Blocktryckknappen qA/r/uA/yA/x/nA/oA 

nedtryckes, och induktorsveven kringvrides 
6 ä 8 varv, varvid utfartslinjeblockfältets 
q A /r/uA y A:/x/ nA/o A blockfönster blir rött 
och »anmälan» göres till ställverk II.
Utlösning av tågvägsförreglingen qA/r 

uA/yA/x/nA/oA — blockfönstret qA/r/uA 
yA /x/nA /oA  blir rött vid tågets passerande

av tillhörande rälskontakt och isolerad räl 
qA/r/uA yA x/nA/oA — avvaktas.
9. Tågvägshävstången nA/uA återställes till 

normalställning.
Lystringssignal — en lång ringning å 

klockan nA,oA — given från ställverk III, 
avvaktas.
10. Blocktryckknappen nA,oA nedtryckes, och 

induktorsveven kringvrides 6 ä 8 varv, 
varvid blockfönstret nA,oA blir rött. 
Härigenom verkställes »avspärrning» av tåg
vägen nA.
»Återgivande» — utfartslinjeblockfältets 

qA/r uA/vA x/nA oA blockfönster blir vitt 
— från ställverk II avvaktas.

Tagväg oA,

från spår X  till Arlöv.

1. Ilingtryckknappen nA,oA intryckes och ställverk i. 
induktorsveven kringvrides 3 varv, vari
genom lystringssignal gives till ställverk
III.
Svarssignal — en lång ringning å kloc

kan nA.oA — given från ställverk III, av
vaktas.

Växel hävstängerna 91 a/b, 87 a, 10, 85,
75, 14, 69 a och 12 samt signalhävstången 
Öx skola intaga normallägen.

Växlarna n:r 63 c d skola ligga i plus
lägen.
2. Växelhävstängerna 8, 89 a/b, 81 a, 73 a/b,



73 c/d, 71 a och 69 b samt förreglings- 
hävstången 63 c/d omläggas nedåt.

»Medgivande» — blockfönstret nA,oA 
blir vitt —• från ställverk III avvaktas.
3. Tågvägshävstången ,x/oA omställes i rikt

ningen o A.
4. Blocktryckknappen till tågvägsförreglings- 

fciltet qA/v/uA/gA/x/nA/oA nedtryckes, var
vid' blockfönstret qA/r/uA/yA/x/nA/oA blir 
vitt.

5. Signalhävstången 0  omlägges nedåt.
6. Pungtryckknappen qA/v/uA/gA/x/nA/oA 

intryckes, och induktorsveven kringvrides 3 
varv, då tåget avgår, varigenom lystrings- 
signal g i res till ställverk 11.
Tåget skall hava i sin helhet passerat 

växeln n:r 69 b.
7. Signalhävstången 0  återföres till normal

läge.
8. /Blocktryckknappen qA.fr/uAly A/x/n A/o A 

nedtryckes, och induktorsveven kringvrides 
6 å 8 varv, varvid utfartsl injeblockftil tets 
qA./r/uA/yA/x/nA/oA blockfönster blir rött 
och »anmälan» g öres till ställverk II.
Utlösning av tågvägsförreglingen qA/r/ 

uA vA/x nA/oA — blockfönstret qA/r uA/ 
yA, x/nA/oA blir rött vid tågets passerande 
av tillhörande rälskontakt och isolerad jäl 
qA/r/uA/yA/x, nA/oA — avvaktas.
9. Tågvägshävstången x/oA återställes till 

normalställning.
Lystringssignal — en lång ringning å 

klockan nA,oA —- given från ställverk III 
avvaktas.

10. Blocktryckknappen nA,oA nedtryckes, och 
induktorsveven kringvrides 6 å 8 varv, 
varvid blockfönstret nA,oA blir rött. 
Härigenom verkställes »avspärrning» av 
tågvägen oA.
»Återgivande» — utfartslinjeblockfältets 

qA/r/uA/yA/x/nA/oA blockfönster blir -vitt 
— från ställverk II avvaktas.

Tågväg qT,

från spår I till Östervärn å S. J. spår.

1. Bingtryekknappen q T ,n T ,oT  intryckes, 
och induktorsveven kringvrides 3 varv, var
igenom lystringssignal gives till ställverk 
III.
Svarssignal — en lång ringning å kloc

kan qT,nT,oT — gixen från ställverk III, 
avvaktas.

Växelhävstängerna 8, 81 b, 73a/b, 73 c d, 
10, 83 a/b, 61 a/b, 71b, 69 b, 67 och 59b, 
samt signalhävstängerna Oj, Ön, Öm, Öjx 
och Öx skola intaga normallägen.

Växlarna n:r 77 c/d och 63 c/d skola 
ligga i pluslägen.
2. Växelhävstängerna 87b, 75 och 59a samt. 

förreglingshävstängerna 77 c/d och 63 c/d 
omläggas nedåt.
»Medgivande» — blockfönstret qT,nT, 

oT blir vitt — från ställverk III avvaktas.
3. Tågvägshävstången qT/nT omställes i rikt

ningen qT.

Ställverk I.



Ställverk I.

4. Blocktryckknappen till tågvägsförreglings- 
fältet q Tjn T  jo T! u T/y T nedtryckes, varvid 
blockfönstret q T/n T/o T ju Tjy f  blir vitt.

5. Signalhävstången Q omlägges nedåt.
Tåget skall hava i sin helhet passerat 

växeln n:r 75.
6. Signalhävstången Q återföres till normal

läge.
Utlösning av tågvägsförreglingen qT/nT/ 

oT/uT/yT — blockfönstret qT/nT/oT uT/yT 
blir rött vid tågets passerande av tillhörande 
rälskontakt och isolerad räl qT, nT/oT/uT/yT 
— avvaktas.
7. Tågvägshävstången q T n T äterställes till 

normalställning.
Lystringssignal — en lång ringning å 

klockan qT,nT,oT — given från ställverk 
III, avvaktas.
8. Blocktryckknappen qT.nT,oT nedtryckes, 

och induktörsveven kringvrides 6 å 8 varv, 
varvid blockfönstret q'2\nT,oT blir rött. 
Härigenom verkställes »avspärrning» av 
tågvägen qT.

Tågväg nT,

från spår IX  till Östervärn å S. J. spår.

1. Bingtryckknappen qT,nT,oT intryckes, 
och induktörsveven kringvrides 3 varv, 
varigenom lystringssignal gives till ställ
verk III.
Svarssignal — en lång ringning å kloc

kan qT,nT,oT — given från ställverk III, 
avvaktas.

Växelhävstängerna 10, 85, 83 a b, 57,79, 
75, 61 a/b och 59 a samt signalhävstången 
Ojx skola intaga normallägen.

»Medgivande» — blockfönstret qT.nT. 
oT blir vitt, — från ställverk III, avvaktas.
2. Tågvägshävstången qT/nT omställes i  rikt

ningen nT.
3. Blocktryckknappen till tågvägsförreglings- 

fältet q T u T o T uTfyT nedtryckes, varvid 
blockfönstret q Tjn T/o T  ju Tjy T blir vitt.

4. Signalhävstången N  omlägges nedåt.
Tåget skall hava i sin helhet passerat 

växeln n:r 75.
5. Signalhävstången H återföres till normal

läge.
Utlösning av tågvägsförreglingen qT/nT/ 

oT/uT/yT — blockfönstret qT/nT/oT uT yT 
blir rött vid tågets passerande av tillhörande 
rälskontakt och isolerad räl qT nT oT/uT/yT 
— avvaktas.
6. Tågvägshävstången qT/nT äterställes till 

normalställning.
Lystringssignal — en lång ringning å 

klockan qT,nT,oT — given från ställverk 
III, avvaktas.
7. Blocktryckknappen qT.nT,oT nedtryckes, 

och induktörsveven kringvrides 6 å 8 varv 
varvid blockfönstret qT.nT, o T  blir rött. 
Härigenom verkställes »avspärrning» av 
tåg vägen nT.



Ställverk I

Tågväg oT,

från spår X  till Östervärn å S. J. spår.

1. Itingtrycklcnappen q T.nT.oT intryekes, 
och induktorsveven kringvrides 3 varv, 
varigenom lystr ing ssignal gives till ställ
verk III.
Svarssignal — en lång ringning å kloc

kan qT,nT,oT •— given från ställverk III, 
avvaktas.

Växelhävstängerna 73 a/b, 10, 85, 83 a b, 
61 a/b, 711), 69 b ̂  och..59b samt signalhäv- 
stäugerna Or, Ö j i , Öjn, ÖIX och Öx skola in
taga normallägen.

Växlarna n:r 63 c/d skola ligga i plus
lägen.
2. Växelhävstängerna 73 c/d, 75 och 59 a 

samt förr egling shävstång en 63 c/d omläggas 
nedåt.
»Medgivande» — blockfönstret qT,nT, 

oT blir vitt —■ från ställverk III, avvaktas.
3. Tågvägshävstången oT/fm omställes i rikt

ningen oT.
4. Il 1 ocktryckknappcn till tågvägsförreglings- 

fältet qTjnT/oT/uT/yT nedtryclces, varvid 
blockfönstret q T/n T/o T  ju T/y T  blir vitt.

5. Signalhävstången O omlägges nedåt.
Tåget skall hava i sin helhet passerat 

växeln n:r 75.
6. Signalhävstången O återföres till normal

läge.

Utlösning av tågvägsförreglingen qT nT 
oT/uT/yT — blockfönstret qT nT/oT/uT/yT 
blir rött vid tågets passerande av tillhörande 
rälskontakt och isolerad räl qT nT, oT/uT/yT 
— avvaktas.
7. Tågvägshävstången oT/fm åter ställes till 

nor malställning.
Lystringssignal en lång ringning å 

klockan qT.nT.oT given från ställverk III, 
avvaktas,
8. Blocktryckknappen qT,nT,oT nedtryckes 

och induktorsveven kringvrides 6 å 8 varv, 
varvid blockfönstret qT,nT,oT blir rött. 
Härigenom verkställes »avspärrning» av 
tågvägen o T.

Tågväg uT,

från spår III till Östervärn å S. J. spår.

1- Itingtrycklcnappen uT.yT intryekes, och Ställverk I. 
induktorsveven kringvrides 3 varv, vari- 
qenom lystringssignal gives till ställverk 
III .
Svarssignal — en lång ringning å kloc

kan uT/yT — given från ställverk III, av
vaktas.

Växelbävstängerna 8, 89 c/d, 81b, 73 a/b,
73 c/d, 10, 83 a b, 61 a/b, 71 b.__ 69 b och
59 b samt signalbävstängerna Oj, Öji, Öm,
O j x  och Öx skola intaga normallägen.

Växlarna n:r 77 c/d och 63 c/d skola 
ligga i pluslägen.

4



2. Växelhävstängerna 91 a/b, 91 e/d, 87 b, 
75, 12, 67 och 59 a samt förreglingshäv
stängerna 77 c/d och 63 c/d omläggas 
nedåt.
»Medgivande» -— blockfönstret uT/yT 

blir vitt — från ställverk III avvaktas.
3. Tågvägshävstången fs/uT omställes i  rikt

ningen uT.
4. Blocktryckknappen till tågvägsförreglings- 

fältet qT/nT/oT/uT/yT nedtryckes, varvid 
blockfönstret qT/nT/oT/uT/yT blir vitt.

5. Signalhävstången U omlägges nedåt.
Tåget skall hava i sin helhet passerat 

växeln n:r 75.
6. Signalhävstången U återföres till normal

läge.
Utlösning av tågvägsförreglingen qT uT/ 

oT/uT/yT — blockfönstret qT/nT/oT/uT yT 
blir rött vid tågets passerande av tillhörande 
rälskontakt och isolerad räl qT/nT/oT/uT/yT 
— avvaktas.
7. Tågvägshävstången fs/uT återställes till 

normalställning.
Lystringssignal — en lång ringning- å 

klockan uT,yT — given från ställverk III, 
avvaktas.
8. Blocktryckknappen uT ,yT  nedtryckes och 

induktorsveven kringvrides 6 å 8 varv, var
vid blockfönstret u f ,y T  blir rött. Häri
genom verkställes »avspärrning» av tåg
vägen uT.

Tågväg yT,
från spår IV till Östervärn å S. J. spår.
1. Bingtryckknappen u T ,jT  intryckes, och 

induktorsveven kringvrides 3 varv, var
igenom lystringssignal gives till ställverk 
III.
Svarssignal — en lång ringning å klockan 

uT, yT — given från ställverk III, avvaktas.
Växelhävstängerna 4, 8, 89a b, 89c/d, 81b, 

10, 83a/b och 69b samt manöversignalerna Öj, 
öiij C) iii, Ojy, Öy/vi, Öix och Öx skola in
taga norm allägen.

Växlarna n:r 77 c/d och 63 c/d skola 
ligga i pluslägen.
2. Växelhävstängerna 95, 91 a/b, 75, 61 a/'b, 

61 c/d, 14 och 59 b, förr  egling shävstänger na 
77 c/d och 63 dd samt spår spärrhävstän
gerna Spl, S p ill, S pIV  och SpV om
läggas nedåt.
»Medgivande» -— blockfönstret uT, yT blir 

vitt — från ställverk III avvaktas.
3. Tågvägshävstången yA/yT omställes i  rikt

ningen yT.
4. Blocktryckknappen till tåg v äg sförr egling s- 

fältet qT/nT/oT/uT/yT nedtryckes, varvid 
blockfönstret q T/u T/o T/n Tjy T blir vitt.

5. Signalhävstången Y  omlägges nedåt.
Tåget skall hava i sin helhet passerat

växeln n:r 75.
6. Signalhävstången Y  återföres till nor

malläge.
Utlösning av tågvägsförreglingen qT/nT/ 

oT/uT/yT — blockfönstret qT/nT/oT/uT/yT 
blir rött vid tågets passerande av tillhörande

Ställverk I.



Ställverk I.

rälskontakt och isolerad räl qT/nT/oT/uT/yT 
-— avvaktas.
7. Tågvägshävstången yA/yT återställes till 

normalställning.
Lystringssignal — en lång ringning 

å klockan uT,yT — given från ställverk III, 
avvaktas.
8. Blocktryckknappen uT,yT nedtryclces, och 

induktorsveven kringvrides 6 ä 8 varv, 
varvid Uockfönstret uT,yT blir rött. 
Härigenom verkställes »avspärrning» av 
tågvägen y l .

Tågväg i,
från spår VII till Östervärn å M. S. J. spår.

Växelhävstängerna 6, 83a/b och 79 samt 
signalhävstängerna Ovii och Övm skola intaga 
normallägen.
1. Växelhävstången 83 c/d och spårspärrhäv- 

stången S pV I omläggas nedåt.
2. Tågvägshävstången i/k omställes i riktnin

gen i.
3. Blocktryckknappen till tågvägsförreglings- 

fältet i/k nedtryclces, varvid blockfönstret 
i/k blir vitt.

4. Signalhävstången I  omlägges nedåt.
Tåget skall hava i sin helhet passerat 

växlarna n:r 83 c/d.
5. Signalhävstången I  återföres till normal

läge.
Utlösning av tågvägsförreglingen i/k — 

blockfönstret i/k blir rött vid tågets passe

rande av tillhörande rälskontakt och isolerad 
räl i/k — avvaktas.
6. Tågvägshävstången i/k återställes till nor

malställning.

Tågväg k,
från spår VIII till Östervärn å M. S. J. spår.

Växelhävstängerna 83 a/b, 83 c/d och 79 
samt signalhävstången Oyni skola intaga nor
mallägen.
1. Växelhävstången 6 omlägges nedåt.
2. Tågvägshävstången i/k omställes i rikt

ningen k.
3. Blocktryckknappen till tågvägs förreglings- 

fältet i/k nedtryckes, varvid blockfönstret 
i/k blir vitt.

4. Signalhävstången K  omlägges nedåt.
Tåget skall hava i sin helhet passerat 

växlarna n:r 83 c/d.
5. Signalhävstången K  återföres till normal

läge.
Utlösning av tågvägsförreglingen i/k — 

blockfönstret i/k blir rött vid tågets passe
rande av tillhörande rälskontakt och isolerad 
räl i/k — avvaktas.
6. Tågvägshävstången i/k återställes till nor- 

malställning.

Ställverk I.



Tågvägstabeller.

Ställverk II.



Tågväg a1,

från Arlöv till personbangården.

Ställverk II. Lystringssignal — en lång ringning å
klockan A 1'2 — given från blockpost Sjö
lunda, avvaktas.
1. Ringtryckknappen A 1 intryckes, och in duk- 

torsveven kringvrides 3 varv, varigenom 
lystringssignal gives till ställverk III.
Växelhävstängerna 100, 5 a, 3 och 1 

skola intaga normallägen.
2. Tågväg shävstången a1 ¡a- omställes i rikt

ningen a1.
3. Signalhävstången A 1 omlägges nedåt. 

»Anmälan» — infartslinjeblockfältets
A 1 blockfönster och blockspärrfönster bliva 
röda — från .blockpost Sjölunda avvaktas.

JBlockspärrutlösning — infartslinjeblock
fältets A 1 2 blockspärrfönster blir vitt vid 
tågets passerande av tillhörande rälskontakt 
A 1/2 — avvaktas.

Tåget skall hava i sin helhet passerat 
växeln n:r 3.
4. Signalhävstången A 1 återföres till normal

läge.
5. Blocktryckknappen A 1 nedtryckes, och in- 

duktorsveven kringvrides 6 å 8 varv, var
vid utfartslinjeblockfältets A 1 blockfönster

. blir rött och »anmälarn g öres till ställverk 
III .

6. Blocktryckknappen JA 2 nedtryckes, och in- 
* duktorsveven kringvrides 6 å 8 varv, varvid

infartslinjeblockfältets A 112 blockfönster blir

vitt och »återgivande* lämnas till block- 
post Sjölunda.

7. Tågväg shävstång en a] 'ar åter ställes till 
normalställning.
»Återgivande» utfartslinjeblockfältets 

A 1 blockfönster blir vitt — från ställverk III 
avvaktas.

Tågväg a",

från Arlöv till godsbangården.

Lystringssignal — en lång ringning å 
klockan A 1 2 — given från bloekpost Sjö
lunda, avvaktas.

Växeln n:r 17 skall ligga i plusläge. 
Växelhävstängerna 100 och 1 samt sig

nalhävstången 0  skola intaga normallägen.
1. Växelhävstängerna 13 a/b, 13 c/d, 5 a och 

3 omläggas neclåt.
2. Tågvägshävstången a'¡ar omställes i rikt

ningen a-.
3. Signalhävstången A - omlägges nedåt. 

»Anmälan» — infartslinjeblockfältets
A1/2 blockfönster och blockspärrfönster bliva 
röda — från blockpost Sjölunda avvaktas.

Blockspärrutlösning — infartslinjeblock
fältets A 1,2 blockspärrfönster blir vitt vid 
tågets passerande av tillhörande rälskontakt 
A 172 — avvaktas.

Tåget skall hava i sin helhet passerat 
växeln n:r 17.
4. Signalhävstången A 2 återföres till normal

läge.

Ställverk II.



5. Blocktryckknappen A 1/2 nedtrycJces, och in- 
duktorsveven kringvrides 6 å 8 varv, var
vid infartsUnjeblockfältets A 1’2 blockfönster 
blir vitt och »återgivande» lämnas till 
blockpost Sjölunda.

b. Tågvägshävstången al/ar återställes till nor
malställning.

Tågväg b,

från personbangården till Arlöv.
Ställverk II. Lystringssignal — en lång ringning å

klockan B — given från ställverk I, av
vaktas.

Växelhävstängerna 13 a/b, 100, 5 b, 3 och 
1 skola intaga normallägen.
1. Tågvägshävstången b/c omställes i rikt

ningen b.
2. Signalhävstången JB omlägges nedåt.

»Anmälan» — infartsUnjeblockfältets 
B blockfönster och blockspärrfönster bliva 
röda — från ställverk I avvaktas.
3. Tingtryckknappen B/C intryckes, och in- 

duktorsveven kringvrides 3 varv, då tåget 
synes eller höres, varigenom lystringssignal 
gives till blockpost Sjölunda.
Blockspärrutlösning — infartslinjeblock- 

fältets B blockspärrfönster blir vitt vid tågets 
passerande av tillhörande rälskontakt B —
avvaktas.

Tåget skall hava i sin helhet passerat 
växeln n:r 5b.
4. Signalhävstången B  återföres till normal

läge.

5. Blocktryckknappen B/C nedtryckes, och in- 
duktorsveven kringvrides 6 å 8 varv, var
vid utfartslinjeblockfältets B/C block
fönster blir rött och »anmälan» göres till 
blockpost Sjölunda.

6. Blocktryckknappen B  nedtryckes, och in- 
duktorsveven kringvrides 6 ä 8 varv, varvid 
infartsUnjeblockfältets B  blockfönster blir 
vitt, och »återgivande» lämnas till ställ
verk I.

7. Tågvägshävstången b/c återställes till nor
malställning.
»Återgivande» — utfartslinjeblockfältets 

B/C blockfönster blir vitt — från blockpost 
Sjölunda avvaktas.

Tågväg c,
från godsbangården till Arlöv.

Växeln n:r 17 skall ligga i plusläge. 
Växelhävstängerna 100, 5 a, 3 och 1 samt 

signalhävstången 0  skola intaga normallägen.
1. Växelhävstängerna 13a/b och 5b om

läggas nedåt.
2. Tågvägshävstången b/c omställes i  rikt

ningen c.
3. Signalhävstången C omlägges nedåt.
4. /Ringtryckknappen B/C intryckes, och induk- 

torsveven kringvrides 3 varv, då tåget 
avgår, varigenom lystringssignal gives till 
blockpost Sjölunda.
Tåget skall hava i sin helhet passerat 

växeln n:r 5 b.

Ställverk II.



5. Signalhävstången C återföres till normal
läge.

6. Blocktryckknappen B/C nedtryckes, och in- 
duktorsveven kringvrides 6 å 8 varv, var
vid utfartslinjeblocfcfältets B/ C blockfönster 
blir rött, och »anmälan» göres till bloclc- 
post Sjölunda.

7. Tågvägshävstången b/c återställes till nor
malställning.
»Återgivande» — utfartslinjeblockfältets 

B/C blockfönster blir vitt — från block
post Sjölunda avvaktas. Tågvägstabeller.

Ställverk III.



Tågväg d, 

från Arlöv.

Ställverk III. Lystringssignal — en lång ringning å 
klockan D — given från ställverk II, avvaktas.
1. Ilingtryckknappen d intryckes, och induk- 

torsveven kr inger ides 3 varv, varigenom 
lystringssignal gives till ställverk I.
Svarssignal — en lång ringning å kloc

kan d — given från ställverk I, avvaktas.
Växelhävstängerna 28, 30 a och 32 c/d 

skola intaga normallägen.
2. Förreglingshävstången 28 omlägges nedåt.

»Medgivande» — blockfönstret d blir vitt
— från ställverk I avvaktas.
3. Tågvägshävstången d omställes i  riktnin

gen d.
4. Signalhävstången D  omlägges nedåt.

»Anmälan» — infartslinjeblockfältets D 
blockfönster och blockspärrfönster bliva röda
— från ställverk II avvaktas.

Blockspärrutlösning — infartslinjeblock
fältets D blockspärrfönster blir vitt vid tågets 
passerande av tillhörande rälskontakt D — 
avvaktas.
5. Signalhävstången I )  återföres till normal

läge.
6. Blocktryckknappen I) nedtryckes, och induk- 

torsveven kringvrides 6 ä 8 varv, varvid 
infartslinjeblockfältets I) blockfönster blir 
vitt och signalförreglingsfältets I) block- 
fönster blir rött samt »återgivanden läm
nas till ställverk II.

Tåget skall hava i sin helhet passerat 
växeln n:r 30 a.
7. Tågvägshävstången d återställes till nor

malställning.
Lystringssignal — en lång ringning å 

klockan d — given från ställverk I, avvaktas.
8. Blocktryckknappen d nedtryckes, och in- 

duktorsveven kringvrides 6' å 8 varv, var
vid blockfönstret d blir rött, och signal
förreglingsfältets I) blockfönster blir vitt. 
Härigenom verkställes »avspärrning» av 
tågvägen d.

Tågväg e,

från Östervärn å M. S. J. spår.

1. Bingtryckknappen e intryckes och indnk- ställverk III. 
torsveven kringvrides 3 varv, varigenom 
lystringssignal gives till ställverk I.
Svarssignal — en lång ringning å kloc

kan e — given från ställverk I, avvaktas.
»Medgivande» — blockfönstret e blir vitt 

— från ställverk I avvaktas.
2. Tågvägshävstången e omställes i riktnin

gen e.
3. Blocktryckknappen till tå gv ägs fö r  regi ings- 

fältet e nedtryckes, och induktorsveven 
kringvrides 6 å 8 varv, varvid blockfön
stret e blir vitt.

4. Signalhävstången E  omlägges nedåt.
Tåget skall bava i sin helhet passerat 

semafor E.



5. Signalhävstången E  återföres till normal
läge.
Utlösning av tågvägsförreglingen e — 

blockfönstret e blir rött — från blockapparaten 
vid stationshuset avvaktas.
6. Tågvägshävstången e återställes till normal

ställning.
Lystringssignal — en lång ringning å 

klockan e — given från ställverk I, avvaktas.
7. BlocktryckknCippen e nedtryckes, och induk- 

torsveven kringvrides 6 å 8 varv, varmd 
blockfönstret e blir rött. Härigenom verk
ställes »avspärrning» av tågvägen e. ■

Tägväg fs,

från Östervärn å S. J. spår till spår III.

Ställverk m. 1. Ilingtryckknappen f s  intryckes, och induk
torsveven kringvrides 3 varv, varigenom, 
lystringssignal gives till ställverk I.
Svarssignal — en lång ringning å kloc

kan fs — given från ställverk I, avvaktas.
Växelhävstängerna 20, 65 och 32c/d skola 

intaga normallägen.
»Medgivande» — blockfönstret fs blir 

vitt —• från ställverk I avvaktas.
2. Tågvägshävstången uT,yT/fs omställes i 

riktningen fs.
3. Blocktryckknappen till tågvägsförreglings- 

fältet f s  nedtryckes och induktorsveven 
kringvrides 6 å 8 varv, varvid blockfön
stret f s  blir vitt.

4. Signalhävstången F  omlägges nedåt.

Tåget skall hava i sin helhet passerat 
växeln n:r 20.
5. Signalhävstången F  åt te r f  öres till normalläge.

Utlösning av tågvägsförreglingen fs — 
blockfönstret fs blir rött — från blockappa
raten å plattformen mellan spåren III och 
IV  avvaktas.
6. Tågvägshävstången u T,y T/fs återställes 

till normalställning.
Lystringssignal — en lång ringning å 

klockan fs — given från ställverk I, avvaktas.
7. Blocktryckknappen f s  nedtryckes, och in

duktorsveven kringvrides 6 å 8 varv, varvid 
blockfönstret f s  blir rött. Härigenom verk
ställes »avspärrning» av tågvägen fs .

Tågväg fp, fl eller fm,
från Östervärn å S. J. spår till spår I,

IX  och X  resp.
1. Ilingtryckknappen fp,fl fm  intryckes, och Ställverk III. 

induktorsveven kringvrides 3 varv, vari
genom lystringssignal gives till ställverk I.
Svarssignal — en lång ringning å kloc

kan fp.fl,fm — given från ställverk I, av
vaktas.

Växelhävstängerna 20 och 65 skola in
taga normallägen.

»Medgivande» — blockfönstret fp,fl,fm 
blir vitt — från ställverk I avvaktas.
2. Tågvägshävstången q T, n T, o T/fp , f l  fm  om

ställes i riktningen fp ,fl fm .
3. Blocktryckknappen till tåg v ägsförr eglings- 

fältet fplfllfm nedtryckes och induktors-



veven Jcringvrid.es 6 å 8 varv, varvid block- 
fönstret fpIfllfm blir vitt.

4. Signalhävstången F  omlägges nedåt.
Tåget skall hava i sin helhet passerat 

växeln n:r 20.
5. Signalhävstången F  åt er föres till normal

läge.
Utlösning av tågvägsförregliugen fp/fl 

fm — blockfönstret fp/fl/fm blir rött — från 
blockapparaten vid stationshuset avvaktas.
6. Tågvägshävstången q T.n T,o T/fpflfm  åter- 

ställes till normalställning.
Lystringssignal —• en lång ringning å 

klockan fp,fl,fm — given från ställverk I, 
avvaktas.
7. Blocktryckknappen fp ,fl fm  nedtryckes, och 

indulctorsveven kringvrides 6 ä 8 varv, var
vid blockfönstret fp,fl,fm  blir rött. Häri
genom verkställes »avspärrning» av tåg- 
vägen.

Tågväg qA, r, uA, yA eller x,
från spår I, II, III, IV, V och VI resp., 

till Arlöv.
Ställverk III. Lystringssignal — en lång ringning å 

klockan qA,r,uA,yA,x — given från ställ
verk I, avvaktas.
1. Ringtryckknappen qA,r,uA,yA,x intryckes. 

och indulctorsveven kringvrides 3 varv, 
varigenom svarssignal giveå till ställ
verk I.
Växelhävstängerna 28 och 30 b skola in

taga normallägen.

2. Förreglingshärstången 28 omlägges nedåt.
3. Tågvägshävstången qA,r,uA,yA,x/nA,oA 

omställes i  riktningen qA,r,uA,yA,x.
4. Blocktryckknappen qÄ,r,uA,yA,x nedtryc

kes, och induktorsveven kringvrides 6 å 8 
varv, varvid blockfönstret qA,r,nA,yA,x 
blir vitt. Härigenom lämnas till ställverk 
I  »medgivanden fö r  tågs framgående å 
tågväg qA, r, uA, yA  eller x.
Tåget skall i sin helhet hava passerat 

växeln n:r 28.
5. Ringtryckknappen qA,r,uA,yA,x nedtryc

kes, och induktorsveven kringvrides 3 varv, 
varigenom lystringssignal gives till ställ
verk I.
»Avspärrning» av tågvägarna qA, r, uA, 

yA eller x — blockfönstret qA,r,uA,yA,x 
blir rött — från ställverk I avvaktas.
6. Tågvägshävstången qA,r,uA,yA,x/nA,oA 

åter ställes till normalställning.

Tågväg nA eller oA,

från spår IX  och X  resp., till Arlöv.
Lystringssignal — en lång ringning å 

klockan nA,oA — given från ställverk I, 
avvaktas.
1. Ringtryckknappen nA.oA intryckes, och 

indulctorsveven kringvrides 3 varv, vari
genom svarssignal gives till ställverk I.
Växelhävstängerna 28, 30 b och 32 c d 

skola intaga normallägen.
2. Förregiingshävstången 28 omlägges nedåt.

Stäl/yer.



3. Tågvägshävstången qA,r,uA,yA,x/nA,oA 
om ställes i  riktningen nA,oA.

4. Blocktryckknappen nA,oA nedtryckes, och 
induktorsveven kringvrides 6 å 8 varv, 
varvid blockfönstret nA,oA blir vitt. Här
igenom lämnas till ställverk I »medgivande» 
fö r  tågs framgående å tågväg nA eller oA.
Tåget skall kava i sin kelhet passerat 

växeln n:r 28.
5. Ringtrycktalappen nA,oA intryckes, och 

induktorsveven kringvrides 3 varv, vari
genom lystringssignal gives till ställverk I.
»Avspärrning» av tågvägarna nA eller 

oA — blockfönstret nA,oA blir rött — från 
ställverk I avvaktas.
6. Tågvägshävstången qA,r,uA,yA,x/nA,oA 

återställes till normalställning.

Tågväg qT, nT eller o T,

från spår I, IX  och X  resp., till Östervärn 
å S. J. spår.

Ställverk III. Lystringssignal — en lång ringning å
klockan qT,nT,oT — given från ställverk I, 
avvaktas.
1. Ringtryckknappen qT,n T,o T  intryckes, och 

induktorsveven kringvrides 3 varv, var
igenom svarssignal gives till ställverk I.
Växelhävstängerna 20 ock 65 skola in

taga normallägen.
2. Tågvägshävstången qT,nT,oT/fpflfm om

ställes i riktningen qT,nT,oT.

3. Blocktryckknappen qT,nT,oT nedtryckes, 
och induktorsveven kringvrides 6 å 8 varv, 
varvid blockfönstret q T,n T,o T blir vitt. 
Härigenom lämnas till ställverk I  »med
givande» fö r  tågs framgående å tågväg 
q T, nT  eller o T.
Tåget skall hava i sin kelhet passerat 

växeln n:r 20.
4. Ringtryckknappen qT,nT,oT intryckes, och 

induktorsveven kringvrides 3 varv varige
nom lystringssignal gives till ställverk I.
»Avspärrning» av tågvägarna qT, nT eller 

oT — klockfönstret qT,nT,oT blir rött — från 
ställverk I avvaktas.
5. Tågvägshävstången q'T,nT,oT/fp,fl%fm åter

ställes till normalställning.

Tågväg uT eller yT,

från spår III och IV resp, till Östervärn 
å S. J. spår.

Lystringssignal — en lång ringning å Ställverk III. 
klockan uT,yT — given från ställverk I, 
avvaktas.
1. Ringtryckknappen uT,yT intryckes, och 

induktorsveven kringvrides 3 varv, vari
genom svarssignal gives till ställverk I.
Växelkävstängerna 20, 65 ock 32c/d skola 

intaga normallägen.
2. Tågvägshävstången uT,yT/fs omställes i 

riktningen uT,yT.



3. Blocktryckknappen u Ty/ T nedtryckes, och 
induktorsveven kringvrides 6 ä 8 varv, 
varvid hl ock fönstret u T,y T  blir vitt. Här
igenom lämnas till ställverk I  »medgi
vande», fö r  tågs framgående å tågväg uT  
eller yT.
Tåget skall hava i sin helhet passerat 

växel n:r 20.
4. Ringtryckknappen uT,yT intryckes, och 

induktorsveven kringvrides 3 varv, vari
genom lystringssignal gives till ställverk I.
»Avspärrning» av tågvägarna uT eller 

yT — blockfönstret uT,yT blir rött — från 
ställverk I avvaktas.
5. Tågvägshävstången uT,yT/fs återställes 

till normalställning.


