
KJJNGL JiBNYlGSSTniELSEN 
Elektrotekniska byrån 
Signalavdelningen

e} Ut fa.»• I n s t r u k t i o n
för begagnande av växel- och signalsäkerhetsanläggningen vid 
M e l l a n s e l .------------------

Fastställd den
Härtill ritning litt C nr 64.OOO3.

§ 1.
Följande fasta signalmedel finnas:

a) Infartsslgnal G (ljussignal) jämte försi;;nal för tär Trän 
Gottne till infartsslgnal körsignal visas genom ett Vr.t 
grönt sken. Försignalen, som kan visa rött, grönt eller ofär,.>it 
blinkande sken, visar rött blinkande sken, d£ växling skall ä'.t> 
rum vid Gottne grusgrop, varvid huvudsignalen G intager s topp stil 11 
ning.
b) Infartsslgnal A^/2/5 (ljussignal) jämte försignal med sido- 
tågvägslykta samt en under inf artssignalen anbragt dvärgs igribl A m , 

för tåg ooh växlingsrörelse; körsignal visas genom ett faat grönt 
sken till spår III, tå g väg a^. två fasta gröna sken till spär II, 
tågväg a2, ooh tre fasta gröna sken till spår I e.ller IV, tagvng

resp. I samband med körsignal med grönt sken visar dvärg-
signal Am signalbild enligt säo fig 11b. För växlingsrörelse frän 
Gottne grusgrop till ovannämnda spår visar dvärgsignalen körsignal 
enligt fig 11c, varvid infartssignalen visar stopp.
c) Infartsslgnal B1//2//̂  (ljussignal) jämte försignal med sido- 
tågvägslykta för tåg från Anundsjö; körsignal visas genom ett fast 
grönt sken jämte blinkande grönt eller ofärgat sken från utfartsför- 
signal till spår III, tågväg b \  två fasta gröna sken till spår II, 
tågväg b2, ooh tre fasta gröna sken till spår I eller IV, tågväg 
b^I resp. b^IV.
d) Infartssignal C ^ 2 (ljussignal) för tåg från Moliden; körsigna? 
visas genom ett fast grönt sken till spår II, tågväg ĉ  och två 
fasta gröna sken till spår I, tågväg c2.
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e) Utfartsslgnal DIII/IV (ljussignal) för t&g till Gottne; 
körsignal visas genom ett fast grönt sken.
f) Dvärgsignaler DIII ooh DIV för tåg och växlingsrörelse fr;',n 
norra delen av spår III resp. IY mot utfartssignal körsig- 
nal visas enligt säo fig. 11c eller b. Den förra signalbilden viaas 
för växlingsrörelse mot Gottne grusgrop/varvid utfartssignalen vi
sar stopp ooh den senare då utfartåsignalen viser körsignal.
g) Dvärgsignaler El, Eli ooh EIII för tåg och växlingsrörelse 
från spår I, II resp. III mot dvärgsignal DIII; körsignal visa3 
enligt säo fig. 11c eller 11b, den senare signalbilden då utfarts- 
signalen DIIi:/IV visar körsignal ooh dvärgsignalen DIII visar sig- 
nalbild enligt fig. 11b.
h) Dvärgsignaler HI/HII, HIII ooh HIV för tåg från spår T eller 
II, III re»p, IV till Anundsjö; körsignal vises genom signalbilc 
enligt säo fig. 11b.

Samtliga ovannämnda dvärgsignaler utom dvärgsignal Am kunno 
även visa växling tillåten genom signalbild enligt säo fig. 11(1.
i) Dvärgsignal L för växlingsrörelse från lokstallet norr ut; 
växling tillåten visas genom signalbild enligt säo fig. lid.
j) Plattformssignaler E/FI, E/FII, EIII och DIV, visande ett 
fast grönt sken, då tågväg är klargjord från spår I, II, III resp. 
IV mot Gottne, och, beträffande E/FI ooh E/FII, tvé fasta gröna 
sken, då tågväg 'ér klergjord från spår I resp. II mot Loliuen. 
k) Plattfomnsslgnaler HI, HII, HIII ooh HIV, gällande från 
spåren I, II, III resp. IV, visande ett fast grönt sken, då t»g- 
väg är klargjord mot Anundsjö.
1 ) Spårspärrskäm vid spårspärrarna SpII, SpIII, SpIV och 3pV. 
m) Spårspärrskärm i förbindeiie med växel 11a resp. ¿0 , uppställe 
vid spår II resp. I, visande stoppsignal till skydd vid tågrörelse 
från och till 3pår II, då växlarna 11a och 20 intaga minusläge. 

n ) Spårspärrskärm i förbindelse med växel 21, uppställd vid
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spår II, visande stoppsignal till skydd vid tågrörelse genojj) 
växel 21, då denna intager minuslöge.
o) Bomsignalskärm ooh bomslgnallykta vid vägkorsningarna 71

2 1 och V • Fällbommarna V skola vara fällda, innan vederbörlig
signal kan visas för tåg^eller växlingssätt, son skall passera

2korsningen. Fällbommarna V skola vara fällda, innen körsignel 
visas^göf tåg från Moliden. För tåg till Moliden skola V2 vara 
fällda, innan plattformssignalerna E/Fj eller E/Fjj kan visa tv» 
gröna sken.
p) Växellykta vid växel 24.

§ 2.
På ställverksapparaten, som är uppställd i en kur på platt 

formen mellan spåren II och III finnas:
1/22, 3, 5, 24, 4/25 00b

Ställarna, som normalt intaga mittläge, skola vid växelwan
4>an  i * t t  -i •. t., v.: .w|-,rering föras åt vänster, då växel skall omläggas till +läge, och 
åt höger, då växel skall ömläggas till -läge.

Ovanför varje växel- och spårspärrställare finnas dels 
kontrollampor, märka + och angivande växlarnas och spårspärrej 
SpVI lägen, dels kontrollampa, som lyser, då central omläggning 
med ställeren är möjlig, samt en vridomkastare, dock ej för v 
24, varmed medgivande lämnas att omlägga växlarna och spårspärrer 
lokalt. Då lokal omläggning får ske, skall vredet stå vågriJtt.
b) Fällbomsställare V1 och V2.

Vid manövrering av fällbommar föres stäl]aren St vänstert 

då bommarna skola lyftas, och åt höger, då bonmarna skola rollus.

a) Vaxel- och spårspärrställare k "' SmfZ2/27/<§j&ar;
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C

Ovanför varje fällbomsställare finras kontrollampor, märkta 
"upp” resp. "ned", angivande fällbommarnas ställning, samt lion- 
trollampa dels för signel åt banan, dels föjpéignal mot vägen.
c) Tågvägsställare c1/©2, a1/*^. a2/a5IV, g, dIV/dlll, elll/ell, 
el, fil/fl, hl/hll, hlll/hTV, b2/b^iv och bVb5I.
d) _ Tågvägslås C, A, G, D, E, F, H och B för manövrering av 
signalerna C1/2, A^^JpDIIl/IV, DIII, DIV, El, Eli, EIII, E/FI, 
E/FII, HI/II, HIII, HIV och B1̂ 2̂ .

e) Kontrollås k\  K̂  och K'’, samverkande med kontrollås K̂ ,
¥$ och K^ vid växel 1 3, 17 resp, spårspärr SpV.

Kontrollås K^j för medgivande av växling vid Gottne grusgrop, 
samverkande del3 iced kontrollås K^/K^ vi4 växel 102, dels med 
kontrollås K ^  i skåpet vid växel 102,
f) Strömbrytare C, A, G, D, E, H och B, varmed signalerna C ^ 2, 
A1/2/3, Am, G, DIII/IV, DIII, DIV, El, Eli, EIII, EI/II, EIII,
HIV och B^/2/̂ , aå så erfordras, kunna återställas till stopp 
utan att upplåsa tågvägslåset»
g) Strömbrytare OL/HIV, varmed dvärgsignalerna L^och HIV 
manövreras för visande av signalbild enligt säo fig. 11a och lid.
h) Hödtangenter, märkta NT, A, NT B/H, NT C/F och NT D/G, för 
utlösning av tågvägsförregling, då de automatiska anordningarna

överst på ställverksapparaten är en illuminerad spårplan
härför icke fungera.

S,-/*<:V a anordnad, försedd med:
kontrollampor för huvud- och dvärgsignalerna,

. förreglingskontrollampor, anordnade under kontrollamporna
för signalerna k1^2̂ * B1̂ 2̂ , C1//2, G resp. DIV, EIII och HIV, 

fällbomskontrollsmpor, som lysa, då fällbommama V1 resp.
V2v äro fällda,

spårkontrollampor, vilka lysa, då spårledningarna Sg, Sa, SI,
%

S22, S3/5, Slla/b, SI, SII, SIII, SIV, S12, S27, S25, S2/4 resp.
Sb äro fria från fordon,
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kontrollampor1 för de enbart lökalt omläggbara växlarna och 
spårspärrama 11b, lla/20, 10/23, 12/21, 7/SpiI 0°h 6/SpIV, som 
markera växlarnas och spårspärramas lägen,

kontrollampa, som lyser, då växlarna vid Gottne grusgrop äro 
förréglade i plusläge,

röd lampa, som lyser, då växel 24 intager minusläge och 
tågvägsställarna a2/â IV, g och dIV/dlll intaga
normalläge, eller någon av ovannämnda ställare kvarstår i 
omställt läge efter det att tåg framgått,

ir/Hv )<2̂ *yr tågvägarna, anordnade
y l s r f l i  p t  A x f  n DIII och under väx«;

/ t and la-.. uncic t^ren i/IV . sar, att in- eller 
utf artat? gr*gea In ' t. tf.ll Gottne eller Anund sjö är klargjord.

i. ver ia* eller utfartståg-
t " rê D* ‘ti1, i, . 1?"

' lock "g från r tne ooh Moliden, för-
re.jp. 3OOO me ~r

>>nrdna med en YijO metei/från stationshuset placerad rälskontakt, 
XfT-v + ° pi .<#•y vid ställverkskuren.

^  ? aläggbara växlarna
och spårspärrama fin, j lokalställare upx tta vid växlarna 
22, 3» 5» 25 resp. 27. Lokalställarna äro försedda med lampa, som 
lyäer, då lokal manövrering är tillåten.

För lokal manövrering av fä11bommarna V1 finnas ställare 
dels vid vägkorsningen, dels innenför växel 5 vardera försedd 
med lampa, som lyser, då lokal manövrering är tillåten.

Växlarna 11a, 11b, 20, 21, 2 3, 10 och 12 semt spårspärrarnt* 
SpII och SpIV äro endast lokalt 01läggbara men elektriskt för- 
reglingsbara från ställverket. _ ¿.¡r

Vadar na, S‘ , . ^6)....7rlas«s i ' —  —-Vä*©* '7rlas«s i normalläge med kontrollås K /i rars nyckel 
är fastlåst vid spårspärren Spltyî  då denna iiitager normalläge.
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Växlarna 13 och 17 låsas 1 nomalläge med kontrollås K /K 
resp. K^/K^, samverkande med kontrollås K"*" resp. på ställ
verket.

Växel 102 låses i normalläge med kontrollås K^/K^, sam
verkande dels med kontrollås på ställverket och i 
skåpet vid växel 102, dels med kontrollås K?, som låser växel 
101 i normalläge.

Spårspärr SpIII och växel 14 låsas i normalläge med 
kontrollås K2 resp. K̂ , vilka samverka med nyssnämnda kontrollås 
vid växel 13 resp. 1 7.

Spårspärr SpV låses i normalLäge med kontrollås K-*, samver
kande med kontrollås på ställverket.

Spårledningar, som äro anordnade i samtliga tågspår mellan 
infartsväzlama samt mellan dessa växlar och stationsgränsen mot 
Gottne, Anundsjö r̂ sp. Moliden, användas för växelspärrning, 
kontroll av tågvägarnas hinderfrihet, tågvägsutlösning och auto
matisk återställning sv signalerna till stopp samt för att släcka 
skenen i plattformssignalerna.

För tågvägsutlösning i samverkan med spårledningar finns 
rälskontakter anordnade framför växlarna 1 och 2 vid vägkors
ningen V2 resp. vid infartssignalen .

§ 3.
För de olika tågvägarna skola växlar, spårspärrar och 

kontrollåsen på ställverket intaga på tågvägsskyltarna angivna 
lägen.

§ 4*
Tågvägsinspektionen enligt § 55:3:a må för in- och utfarts- 

tågvägar anses verkställd, då vederbörande tågvägsindikeringslam- 
pa på spårplanen är tänd. I § 5 5 * 3 föreskriven kontroll av att 
tågväg är hinderfri kontrolleras med hjälp av på spårplanen an- 
orndade spårkontrollampor.
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Vid signalering för tåg skall ställverket användas enligt 
följande.

Växlarna och spårspärrarna samt kontrollåsen på ställverket 
ordnas enligt § 3*

Sedan vederbörande tågvägsindikeringslampa tänts, omställes 
tågvägsställarei, varefter iakttages att förreglingskontrollampan 
tändes,

.låses et, varvid vederbörande signal visar
.„gnal, då av tågv&g a beroende fällbommar blivit fällda.
På kontrollamporna iakttages att rätt körsignal framträder.

§ 6.

Då växling skall äga rim vid Gottne grusgrop skall ställ
verket användas enligt § 5» Innan tågvägslåset låses skall dock 
kontrollåset på ställverket låsas, varvid signalerna G,
¿1/2/3 QQk DIII/IV fastlåsas i stoppställning och dvärgsignalerna 

BTTI^och DIV visar signalbild enligt säo fig. 11c, då resp.
» sv/rt/fée* "d r y A *9 <?/>p<?s7

1 '7W~a den på~vaxlingssättet medförda kontrollås- 
nyckelî  <=•. låset i det dubbla kontrollåset
vid växel 102, som härit. r fri att omläggas, det övre
låset låses, nyckeln urtages för uppläsning av kontrollåset 
vid växel 101.

Efter avslutad växling låsas växlarna i normalläge, nyckeln 
medföres av tillsyningsmannen och återlämnas till,tågklarera- 

ren i Mellansel för upplåsning av kontrollåset r j  pa stäTlverkeî /,
När växlingssättet skall kvarstå på sidospåret vid Gottne 

grusgrop, medan tåg passerar platsen, skola samtliga i växlings
sättet ingående fordon vara införda innanför växel 101. Därpå 
låses kontrollåset vid växel 101, det övre låset i det dubbla 
kontrollåset vid växel 102 upplåses och det nedre låset låses,

§ 5«



varpå kontrollåset i skåpet vid växel 102 upplåses. Signa
lering för tåg, som skall passera Gottne grusgrop, sker därefter 
på vanligt sätt från Mellansel efter iakttagande av, att på 
spårplanen anordnad kontrollampa 101/102+ jämte vederbörande 
spårkontrollampor lysa. s>éa// ¿’//oar.

Vällingssättet får åter uttagas på huvudspåret efter med
givande dels per telefon och dels genom omställning av tryck
knappen RK^j av tågklareraren i Mellansel.

Den i skåpet 102 anordnade tryokknappen Kjj intryokes, varvid 
kontrollampan lyser och kontrollåset kan låsas och nyckeln 
urtagas för frigöring av växlarna 102 och 101 i grusgropsspåret.

§ 7.
Då signalbild enligt säo fig. lid skall visas vid växlings- 

rörelse, skola följande vridomkastare och tågvägslås omställas 
resp. låsas:
för dvärgsignalema DIII och DIV vridomkastare 1/22 och tågvägs
lås D,
för dvärgsignalema El och Eli vridomkastare 3 o*2*1 5 oc^ tågvägs
lås E,
för dvärgsignalerna EIII vridomkastare 3 °ch tågvägslås E,
" " HI/II, HIII och HIV * 2/27,4/25 och " H.

Signalbild enligt fig. lid framträdet därefter, då veder
börande växlar intaga farbart läge.

S 8. t

Endast en nyckel av vardera k\  K2, K̂ ,
och får finnas i bruk.

En reservnyckel av varje typ skall förvars på tågexpedi
tionen under trafikinspektörens plombering.

§ 9.
Signaltelefoner i förbindelse med ställverket och tåg

expeditionen äro anordnade framför försignal Gf infartssignalerna 
G och A^/2/3 samt vid växel 102 till Gottne gruagrop*.... ¡gj|
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§ 10.
Samtliga 1 säkerhetsanläggningen anordnade mö Jl) ̂ etsr

att ge körsignal för samtidiga tågrörelser på station«̂ , ut
nyttjas i fråga om tåg, som där ha fast uppehåll, und*r föfut- 
sättning att säkerhetsanläggningen i sin helhet är i bruk och 
körsignal kan visas enligt för stationen gällande signalbeskriv
ning.
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PM sngående förslag till instruktion för begagnande av växel- och signalsäker
hets anläggningen vid Mellansel.

Plats Står:
1---------

Bör vara:

§ 1 a Huvudsignal G Infartssignal G
§ 1 0 körsignal visas •••• Då signal Al/2/3 visar kör, visar 

Am körsignal enligt säo fig 11 b.
För växlingssätt från Gottne grus
grop visas ”växling tillåten11 enligt 
fig 11 c (Al/2/3 i stopp)

§ 1 g, rad. 1 tåg tåg och växlingsrörelser
§ 1 g, rad 2 till mot
§ 1 g, rad 2 körsignal visas ... Då D III/IV visar kör, visa dvärg

signalerna D III och D IV kör enligt 
fig 11 b. För växlingssätt till 
Gottne grusgrop visas "växling tillå
ten" enligt fig 11 c. (D III/IV i 
stopp)

§ 1 h, rad 1 tåg tåg och växlingsrörelser
§ 1 h, rad 2 körsignal visas ... signalbilderna äro enligt säo fig 

11 c och 11 b, den senare då D III 
visar signal enligt fig 11 c eller 
11 b

§ 1 P. rad 4 '
!
innan dvärgsignalen ••• innan utf srissigialen D III/IV eller 

dvärgsignalen.....
§ 2 d, rad 2 : ...Ai/2/3, d in ... ..Al/2/3, D 111/17, D III ....
§ 2 f, rad 2 1 D I I I /11 D 111/17
sid 5, rad 5 
nedifrån

växel 7 växel 5

§ 6, rad 6 o 14 växlingståg växlingssätt
sid 8, rad 1 väx lingståg växlingssätt
§ 7$ rad 5 I D
§ 10

i

Signaltelefoner i förbindelse med 
ställverket och tågexpeditionen äro 
anordnade framför infartssignalerna 
Al/2/3 och G, vid försignal G samt 
vid växel 102 till Gottne grusgrop.

Luleå 7 .4.5 1.


