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CIRKULÄR,
innehållande hvad tågpersonalen vid Bergs
lagernas jernvägar har att iakttaga vid
passerandet a f svängbroar, en del statio- ,
.ner, mötes- och lastplatser, bankorsningar
m. fl. ställen, samt bestämmelser med a f se
ende på tåghastighet m. m.
§ 1.
Då i detta Cirkulär förekomma uttrycken
”nedgående” eller ”uppgående” tåg menas all
tid i förra fallet tåg i riktning mot Göteborg,
och i senare fallet tåg i riktning mot Falun.
Likaledes bör med uttrycken ”norr” eller ”sö
der” om en gifven plats förstås, i förra fallet
riktning mot banans nordliga ändpunkt Falun,
och i senare fallet riktning mot dess sydliga
ändpunkt Göteborg. Som grund för tågens
numrering gäller, att alla ordinarie nedgåen
de tåg hafva udda och alla uppgående tåg
jemna nummer.
§2.
SVÄNGBROAR.
Mom. 1. Allmänna bestämmelser.
a). För svängbroarne vid Bergslagernas
Jernvägar Signaleras med 2:ne enarmade, vid
hvardera broändau placerade semaforer, hvilka stå i förbindelse med broarnes uppskruf-
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brobevÉtningen indrages och signaleringen
såväl nied brons semaforer som från tåg, or
dinarie Kåväl som extra, upphör, och lemnas
lokomotivpersonalen såväl om tiden härför
som om tiden når broarne för sjöfarten åter
öppnas, på förband meddelande, i sednare fallet
skriftligen och mot qvitto. Hvad i föregående
punkt blifvit sagdt, rubbar icke den i tjenstgöringsreglementets käp. III § 48 mom. 2 all
mänt gällande föreskrift med afseende på tåg hastigheten vid passerandet af svängbroar.
e) Hvarje af tågpersonalen iakttagen oregelmessighet eller försummelse i afseende på
svängbroarnes signalering, bevakning och sköt
sel, skall ovilkorligen rapporteras, hvarförutan
om något derjemte kan anses innebära fara
eller äfventyr för ett efterföljande eller mötande
tåg anmälan härom skall göras, såväl till
‘ första å banän mötande banbetjent, om så skulle
vara nödigt, som ock vid ankomsten till när
maste station, som då har att sådant tåg
behörigen underrätta.
Mom. 2. Svängbroar förekomma
på följande stållem *
j.
H ö rk * s k a n a l (2,5 kilometer nojrrom
B:s Hörkens station). Svängbron härstädes,
hvilken så godt som aldrig behöfver öppnas,
är på grund häraf ständigt låst och ej försedd
med särskild bevakning, hvarför också för pas
serande af denna svängbro, tills annat kan
varda föreskrifvet, den för öfriga svängbroar

gällande signalering, såväl iVåu broarnos se
maforer som från tåg, ordinarie som extra,
ieke behöfver iakttagas. ¡Skulle någon gång
denna svängbro behöfva öppnas, signaleras
dérvid i enlighet med tjenstgöringsreglemcntets
kap. III § 2, eller såsom då fara är för banden.
D a g lö s e u . (Omedelbart utanför norra
ändan af stationen med samma namn).
För nedgående tåg iiro denna svängbros
semaforer ej synliga på längre afstånd från
bron än 400 meter (13ä0 fot),-hvarföro for
sådant tåg farten i god tid bör saktas, samt
största uppmärksamhet iakttagas, och hvilket
äfven i hvarje fall är af nöden i och för det sam
tidiga ingåendet på stationen. Signal ”tåget
kommer” får likväl aldrig gifvas f ö r r , än sema
forerna blifva synliga och lokomotivföraren
sålunda sjelf kan iakttaga semaforens omställ-’
ning från ”stopp” till ”varsamhet”.
För uppgående tåg gäller lokomotivs
afgångssignal från Daglösens station som
ankomstsignal för svängbron, hvarföre denna
signal bör gifvas kraftig och lång, och får
tåget ej sättas i rörelse förr än- tydligen iakt
tagits, att signalen af brovakten uppfattats
och brons semaforer medgifva tåget att pas
sera bron.
Till förebyggande a f äfventyr vid vexling
å Daglösens station ä r föreskrifvet, att, under
den tid tåg ä r inne å densamma, svängbron
alltid skall .vara stängd.

» S lo tt,s b r o ,s u n d o t. (2,5 kilometer söd<'i' om (irums station.)
lu -igten till svängbron öfver detta sund
är 1'dr uppgående tåg skymd,' hvarföre här,ställes signaleras, förutom med brons sema
forer,. nublen 400 meter (I3o0 fot) söder om
jpjron uppsatt sk ifsig n a l, hvilken genom linledfting skötes af brovakten från dennes post
ställe vid bron. U ppgåondo tåg får sålunda
ieke passera sagde skifsignal förr än densam
ma, efter från tåget gifven ankomitsignal,
blifvit omstäld från ”stopp” till ”varsamhet”,
hvarefter tåget lå n g sa m t får närma sig mot
svängbron, tills dennas semaforer blifva syn
liga, dä för dessa på förut föreskrifvet sätt
signaleras och, om allt är klart, tåget får
fortsätta öfver svängbron.
S e f f l e . (000 meter, (2000 fot), norr
om stationen af samma namn).
Till svängbron hiirstädes ä r fri ntsigt från
båda håll; börande dock n ed gående tåg, på
grund a f lutningen ned till svängbron, i god
tid sa k ta f a r te n vid närm andet till denna.
K ö p m a n n a b r o . (Om edelbart utanför
norra ändan af stationen med samma nam n).
För uppgående tåg ä r denna svängbro
ifke synlig förr, iin tåget fram kom m it mot
norra ändan af Köpmannabro station.
Hvad härofvau för Daglösens svängbro
blifvit bestäm dt, a tt uppgåondo tågs signal
till afgång från stationen skall betraktas såsom

ankoinstsignnl för svängbvon,. eger
delar sin tillämpning iifven vid Köpmannabro
station.
Svängbron slcall, till förekommande af
fara vid vexling å Köpmannabro station, alltid
vara stängd under den tid tag är inno å
sagde station.
T r o l l h ä t t a n . (300 meter norr om
stationen af samma namn).
För nedgående tåg är utsigten till sväng
bron härstädes skymd genom cn bergskärning.
På grund haraf är vid sagde skärning på
ett afstånd från bron af cirka 225 meter
(750 fot) uppsatt en skifsignal, med hvilken
signaleras för nedgående tåg* livilka således
hafva' att noga aktgifva på denna signal,
som från tåget blir synlig på 275 meters
afstånd eller 500 meter (1700 fot) framför
bron. Vid tågets framförande mot bergskär
ningen får hastigheten icke vara större än
átt i hvarje fall tågets lokomotiv vid fram
kommandet ur berget, då brons semaforer
genast blifva synliga, kan vid beliof stanna
inom ett afstånd från detta af högst 50 me
te r (170 -fot).^ Åfven här erinras om vigten
af att aukomstsignal ej gifves förr än brons
semaforer,blifva synliga, att tydligt iakttagas
kan semafors omställning från ”stopp” till
”varsamhet”. Om på grund af oklar luft eller ‘
af annan anledning semaforerna icke omedel
bart vid lokomotivets utgång ur bergskär-*

ningen kunna iakttagas, skall tåget genast
stigna, och får ej fortsätta förr, än med full
vi^iie t utrönts, att inga hinder för brons pas
serande förefinnas.
För uppgåemlo tåg giiller med afseende
på signalering för denna svängbro i alla de
lar livad för sådant tåg ofvan blifvit för Dag- .
lösens och Köpmannabro svängbroar föreskrifvct.
Under den tid uppgående tåg är inne å
Trollhättans station skall svängbron alltid, när
ej annorlunda särskildt medgifvits, vara stängd.
S k o p p 1a n (1a . (400 meter, 1350 fot,norr.
om Elfängens mötesplats).
Utsigten till denna svängbro är för såväl uppsom nedgående tåg god.
G a m le s ta d e n . (1 kilometer norrom .
Olskrokens rangeringsstation).
Svängbron härstädes är väl synlig for
tåg från båda håll. ;■
§3.
S T A T IO N E R , vid livilka särskild upp
märksamhet skall iakttagas, samt emellan
stationerna belägna M Ö T E S P L A T S E R och •
L A S T P L A T S E R , i den följd dessa komma
fö r ett nedgående tåg. t ■- 4
*I
T i sk e n s mötes- och lastplats. (2 ki
lometer söder om Falu station).
Platsen är försedd med semafor, och be-

traktas mod afsecnde på signaleringen såsom cn
vanlig station.
B o in n a r f v c ts s t a t i o n . Stationens
griins mot norr är nnmcra utsträckt till det
omedelbart vid Domnarfsbrons norra, ända be
fintliga, till sågverket derslädes ledande sido
spår med vexel i Bergslagsbanans hufvudspår,
ooh h varigenom niimnde vexel kommer inom
stationens spårområde. l)cn vid sagde vexel
förut befintliga skifsignal är utbytt emot cn
ä samma puukt uppstäld semafor, hvilken se
mafor sälunda utgör skydd för stationens n o r
ra ända, ocli med hvilken signaleras, icke al
lenast för till stationen ankommande, nedgå
ende tåg, utan äfven för uppgående tåg, som
från stationen utgå, hvilka seduare alltså
liafva att med uppmärksamhet aktgifva på
ifrågavarande signal, och gäller sådant tågs
signal till afgång från stationen jemväl som
ankomstsignal for nämnda semafor.
,
Stationens signal å södra ändan utgöres
af en skifsignal, med hvilken på vanligt sätt
signaleras.
B o r lä n g e s t a t i o n .
(Föreniugsstation med Södra Dalarncs och Siljans jernvägar).
Enär Södra Dalarnes jernvags hufvudspår inkommer på Borlänge stations södra
ända genom vexel placerad i Bergslagernas
jernvägars hufvudspår vid stationens yttersta

grii ns dcral ii des,' måst»’ uppgående tag m« *1
största försigtighefc och uppm ärksam het
nalkas donna, station samt s:i-rdel«‘s .noga akt
gifva på stationens signaler. Dessu Signaler
iiro: för låg å Bergslagernas .Tornvägar en
semafor % vanligt, ställe eller framför :tationsbuset, oeb för låg å Södra Dalarnes ¿eYnviig en skifsignal något söder om denna j« rn- .
vägs föreniimda ingångsvexel; varande likväl
lyktskenet från sistniinida signal fcek»[ synligt
för å Bergslagernas .liirnviigar kommande tåg.
Då å Borlänge station i reg«*ln tåg från
4 olika håll sammantriiffa. gäller för alla till
denna station ankoinmaiule Opp- som nedgå
ende tåg att synnerligt noga iakttaga livad som
i Tjenstgöringsrcgleinentets kap. III § 4S moin.
4 och 5 är foreskrifvet, hvarjomte, om på
grund af dimma, snöfall eller af annan an
ledning signalerna icke med full säkerhet kun
nat iakttagas, tåget då genast, bör i öfverensstämmclse med samma kapitels § 50 stanna,
tills med visshet utrönts att intet hinder fö
refinnes för ingåendet på stationen.
T n g tS m ö to s -och l a s t p l a t s . (<> ki
lometer söder om Borlänge station).
Platsen är försedd med sem afor och betraktas med afsecude på signaleringen såsom
en vanlig station.
H å k s b e r g s m ö te s - o c h l a s t p l a t s .
(4 kilometer norr om B:s Ludvika station).

Iliir gäller till alla delar livad ofvan för
Tägts mötesplats blifvit sagdt.
B:s L u d v ik a s t a t i o n , (korsning af
Wessman- Barkens jernväg inne å stationens
norra ända).
Signaleringen för till stationen ankom
mande tåg sker medelst skifsigualer placera
de vid stationens båda ändpunkter och dervarandc yttersta vexlar.
Alla nedgående tåg skola med försigtigliet och med i god tid minskad hastighet
närma sig B:s Ludvika station, och skola alltid
stanna på ett afstånd af m inst 100 meter
(340 fot) utanför y ttersta vexcln. Sedan
detta skett, gifves med lokomotivhvisslan på
vanligt sätt ankomstsignal, hvarefter, sedan
noga iakttagits att den vid yttersta vexeln
stående skifsignal dervid omställes till ”var
samhet”, tåget får ingå på stationen och pas
sera den på 115 meters (385 fots) afstånd från
nämda skifsignal inne å stationen befintliga
Imnkorsniug med vid denna varande skif
signal, hvilken senare signal omedelbart för
ut ställts till ”stopp” för Wessman -Barkens
jernväg.
Uppgående tåg, ordinarie såväl som
extra, få icke passera B:s Ludvika station
ntan att der stanna, på ett afstånd af minst
100 meter (340 fot) före ankomsten till bankorsningen, och få ej fortsätta förr än stationsföreståndaren gifvit afgångssignal och

denna af lokomotivhvisslan kraftigt besvarats
samt dervid tydligen iakttages att signalen
vid bankorsningen omstiilles från ”stopp” till
”varsamhet”. Tågets afgångssignal gäller så
lunda äfven som anlcomstsignal för bankors
ningen.
^
Wid stntionsrörclscr å denna station
får bankorsningen aldrig passeras utan att
signalen derstädes på reglementscnligt sätt
iakttages; skolande i öfrigt dc för stationen
utfärdade särskilda instruktioner härvid gäl
la till efterrättelse.
F lä c k e n s m ö t e s p l a t s . ( 7 kilome
ter norr om Bredsjö station).
Tillsvidare indragen och vexlarno i hufvudspåret borttagne.
S i k f o r s s t a t i o n . Stationen, till hvil
ken utsigten, för såväl upp-som nedgående tåg
är mindre god, skyddas genom skifsignaler å
dess båda ändar, och skola alla tåg med stor
försigtighet närma sig denna station.
För beredande af störro trygghet for
nedgående tåg, är skifsignalen å stationens
norra ända placerad 120 meter (400 fot)
utanför stationens yttersta vexel derstädes,
*och hvarigenom signalen för ett sådant tåg
tidigare kommer i sigte. Nedgående tåg, or
dinarie såväl som extra, få icke passera Sik
fors station utan a tt der stanna och afvakta
stationsföreståndarens signal till afgång.

l l e l l e f o r s s t a t i o n . Uppgående tåg,
ordinarie som extra, fil icke passera denna
statinn utan att der si an na och afvaktastatioiislorestfindarens signal till afgilng.
S k a tv ik e n s m ö te s- ocli ln s tp lu ts .
(7 kilometer söder om Grythytteheds statiou).
Platseu är förscdit med semafor; signa
lering såsom för en vanlig station.
L o k » l a s t p l n i s . (11 kilometersödef
om Grythytteheds station). *
Platsen, som ar försedd med* semafor
med hvilkeu på vanligt vis signaleras, liar
i liufvudspåret 2:ne veflar från hvilka s. k.
stickspår i motsatta riktningar utgå. Stör.sta försigtfghet skäll således vid dessa vexlars passerande iakttagas.
*.•
H e r r h u l t s s t a t i o n . (Förenjögsstation med östra -Wermlands jernväg).
För nedgående tåg signaleras å denna
station med en 66 meter (220 fot) utanför
yttersta vexeln å stationens norra ända uppstäld for båda jernvägarne gemensam sema
for, försedd med 2;ue arm ar ställda i rät
vinkel mot hvarandra och i olika höjd. Med
nedre arm en signaleras på vanligt sätt för
tåg å Bergslagernas jernvägar och med öfre,
for tåg å ö stra W ermiands jernväg. Serna*
forens lyktor äro placerade i öfverensstämmelse med armarne, men är öfre lyktans sken
Icke synligt för tåg å Bergslagernas jernvägar.

Nctjgående tåg skall med i god tid saktad •
fart orh med stor försigtighot och uppmärk
samhet närma sig Ilorhults station.'
För uppgående tåg signaleras med en
vid stationens södra ända, 55 meter (185 fot)
söder om vattentornet, vid yttersta vexeln
ptälld Kkifclgnnl.
Alla tåg som till Herrhults statiou an*
komma skola der s1an lin och afvakta stations?
föreståndarens signal till afgång.
,
D n g lö s e n s s t a t i o n . Nedgående tågs
signal för svängbron vid denna station betrak
tas jemväl såsom nnkomstslgnnl för stationen. .
Uppgående tåg få icke passera stationen
utan att der stanna. •
H lö ln b a c k n s t a t i o n . Då de vid statiouens båda ändar' i'* närheten af yttersta
vexlarne placerade skifsignaler icke äro syn
liga på önskvärdt håll, skola nlia tåg med
särskild uppm ärksam het och fö rsig tlg h et
närma sig denna station. . .... »>v
•'!*£$■/
D eje s t a t i o n . Stationen skyddas ge
nom skifsignaler vid stationens båda ändar,
den i södra ändan eller för nppgående tåg
dock placerad på ett afstånd utanför yttersta
vexeln af 200 meter (670 fot); och skötes denna
senare skifsignal medelst linledniiig af viÄ
nämnde vexel postande signalkarlj^ .j £

Kils station* (Föreningsstatioa* med
Statens Jernvägar, Nordvestra Stambanan)./

•

För båda jernvägarne signaleras m ^ l s t
signaler uppställda vid yttersta vexlarne å
stationens båda ändpunkter. Signalerna för
Bergslagernas jeruvägs tåg utgöras af skifsignnler, for såväl npp* som nedgående
tåg synliga till höger ont och på något
afstånd ifrån Statens jernvägars signaler.
Alla tåg skola således i mörker för ingå
endet på stationen noga iakttaga 2:ne fasta
signalsken, af hvilka det längst till liöger
gäller tåg å Bergslagernas jernvågar.
Skulle båda skenen icke vara synliga,
skall tåget stanna tills dess utrönts, att mtet
hinder förefinnes for dess ingång på stationen.
S m e d s ta l a s t p l a t s . (3„ kilometer
söder om Kils station).
Platsen har ett s. k. stickspår, med en
vexel i hufvudspåret, och är försedd med en se
mafor i direkt förbindelse med vexeln sålunda,
att denna sednare aldrig kan vara ställd för
lastspåret utan att semaforen på samma gång
visar ”Stopp” for hufvudspåret.
Nedgående tåg skola med största forsigtighet passera denna piats.
G rn m s s t a t i o n . Nedgående tåg få
icke passera denna station utan att först der
stanna. - ^
'
S e g m o n s s t a t i o n . TJppgående tåg
få icke passera denna station utan att först
der stanna*

A f v e l s ä t e r s m ö te s p la ts . (7 kilo
meter söder om Seffle station).
Tillsvidare indrageu och vexlarne i huf
vudspåret borttagna.
Å m å ls s t a t i o n . (Sidospår till lokomotivstall och reparationsverkstad).
Norr om Åmåls station,, omkring 300
m eter (1000 fot) från yttersta vexeln åt det
ta håll äro i hufvudspåret liggande 2: ne vexlar (motvexlar för nedgående tåg) för sido
spår till lokom otivstallet och reparations
verkstaden.
T ill skydd för dessa sidospår är vid
hufvudspåret 104 meter (350 fot) utanför den
längst i norr framskjutna af dessa vexlar uppstäld en skifsignal hvarmed signaleras för
nedgående tåg. Nedgående tåg skola alltså
med största uppmärksamhet aktgifva på och
med försigtighet närma sig denna signal, ochredan vid nedgången från sjöbanken, d& tå 
get närm ar sig Åmåls stad, m inska hastig
heten till 15 kilometer i timmen och derjemte
gifva en kraftig varningssignal för de plana
gatnöfvergångar som derpå skola passeras,
men skymmas af den mötande, i kurva lig
gande bergskärningen, hvarest skifsignalen
har sin plats. Ankomstsignal får aldrig gifvas förr äu skifsignalen är i sigte för lokomotivförartn, att af denne tydligen iakttagas kan
signalens omställning. Sedan signalen visat
”varsamhet” och tåget sålunda fått vidare fort

satta genom bergskärningen samt semaforen
å Åmåls station strsxt derpå blifvit synlig,
gifves för denna på vanligt vis ankomstsig
nal.
Enär stationen genom elektrisk ledning
är satt i förbindelse med signalkarlen för si
dospåren, hafva uppgående tåg för passeran
de af nämde .2:ne sidospår endast att tillse
att hastigheten icke öfverskrider den ofvan
för nedgående tåg föreskrifna, samt att en
tydlig och lång varningssignal gifves i god
tid före ankomsten till förenämda berg
skärning och dervarande öfvergångar.
För vagnar, som för reparation skola
befordras fram och åter emellan stationen
och verkstaden, äfvensom för ensamt lokomo
tivs gång till och från lokomotivstallet och
stationen erfordras under vanliga förhållanden
ingen signalering med de fasta signalerna,
och äro i öfrigt härvid gällande de för statio
nen särskildt utfärdade instruktioner.
. UPPgående tåg få ej passera Åmåls sta
tion utan att der stanna.
Å m in s k o g s s t a t i o n . Enär statio
nens semafor för uppgående tåg icke blir
synlig föit än närmare yttersta vexeln, skall
sådant tåg med mycken försigtighet nalkas
denna station.
• K ö p m a n n a b r o s t a t i o n . I likhet
med hvad för Daglösen ofvan blifvit bestämdt
gäller äfven här nedgående tågs signal för

svängbron såsom ankomstsignal för stationen.
Intet uppgående tåg får passera denna
station utan att der stanna.
M e lle r u d s s t a t i o n . (Föreningsstation med Dalslands jernväg).
För båda jernvägarne signaleras härstädes medelst skifsignaler å stationens båda
ändar. Signalerna för Bergslagernas Järnvä
gar äro placerade invid yttersta vexlarneoch
väl synliga för ankommande tåg utan fara
att förvexlas med signalerna för Dalslands
jernväg.
Uppgående tåg skola med i behörig tid
saktad fart och med skärpt uppm ärksam het
och försigtighet nalkas denna station.
Bj u r h e m s m ö t e s p l a t s . (8 kilome
ter norr om öxuered.
Tillsvidare indragen och vexlarne bort
ta gne.
ö x n e r e d s s t a t i o n . (Föreningsstation med Uddevalla Wenersborg- Herrljunga
jernväg).
Båda banornas hufvudspår korsa hvar
andra inne å stationen, midt framför stations
huset.
signaleringen å stationen sker medelst
2: ne sem aforer uppstälda å personplattfor
men på något afstånd från hvarandra, en för
hvardera banan, af betydligt olika höjd.
Med den högre semaforen signaleras för
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tåg å Bergslagernas Jernvägar och med den
lägre för tåg å Uddevalla- Wenersborg H errljunga jernväg; varande denna senare sema
fors lyktsken icke synligt för tåg å Bergs
lagernas Jernvägar.
Alla tåg som till denna station ankomma
skola ovilkorligen stanna utanför stationens
y ttersta vexlar och på ett afstånd från des
sa af minst 100 meter (340 fot).
Sedan detta skett gifves ankomstsignal.'
hvarefter sedan tydligen iakttagits att sema
foren omställts från ”stopp” till ”varsamhet”
tåget får ingå på stationen.
Wid stationsrörelser å denna station
iakttages den största försigtighet, i öfverensstämmelse med de för stationen i sådant
afseende utfärdade särskilda instruktioner.
T r o l l h ä t t a n s s t a t i o n . Uppgåen
de tåg få icke passera Trollhätte station utan
att der stanna och afvakta stationsföreståndarens signal till afgång.
W e la n d a m ö t e s p l a t s . (7 kilometer
söder om Trollhätte station.
Tillsvidare indragen och vexlarne bort
es tagna.
P r e s s e b o m ö te s p la ts . (6 kilome
ter söder om Upphärads station).
Platsen är försedd med semafor, och
betraktas i afseende på signaleringen såsom
en vanlig station. .

N y g å r d s s t a t i o n . Stationen skyddas
genom skifsignaler vid dess båda ändar. Sig
nalen å södra ändan eller for uppgående tåg
är, för att blifva bättre synlig, uppstäld 200
meter (670 fot) utanföryttersta vexeln derstädes.
.... . „
E l f ä n g e n s m ö te s - o ch l a s t p l a t s .
(6 kilometer norr om Nols station).
Platsen har en sem afor och betraktas
med afseende på signaleringen såsom en van
lig station.
. ;
N u r te l a s t p l a t s .
om Agnesbergs station).

(5kilometer norr

Platsen har ett s. k. stickspår med en
vexel i hufvudspåret samt en sem afor upp
stäld vid och förbunden med vexeln, såsom
ofvan vid Smedsta är omnämndt.
Uppgående tåg skola med särskild föi>
sigtighet passera denna plats.
A g n e sb e rg s s ta tio n .
Nedgående
tåg få icke passera denna station utan a tt
der stanna.
.:
S k rä p p e k ä rrs la s tp la ts .
meter norr om Olskroken).

(1 kilo

Platsen har 2:ne vexlar i hufvudspåret
samt skyddas genom en semafor* placerad
emellan vexlarne, och signaleras här såsom
för en vanlig station.
^ .

O ls k r o k e n s r n n g e r i n g s s t a t i o n .
(Föreningsstation med Statens jernvägar, Westra Stambanan).
För båda jernvägarne signaleras med
skifsignaler uppstälda vid de respekt, banor
nas jttersta vexlar;
Bergslagernas Jernvägars signaler syn
liga for nedgående tåg till höger och for
nppgående tåg till veuster om Statsbanans
signaler, och på sådant afstånd från dessa
att förvexling ej kan ifrågakomma. Lyktske
net från Statens jernvägars signaler ej heller
synligt for Bergslagernas jernvägars tåg. Alla
tåg skola vid Olskrokens station stanna, och
får nedgående tåg icke lenina stationen
fö rr än efter-gifven kraftig afgångssignal
iakttagits att den 634 meter utanför statio
nen vid vexeln till haninspåret varande
semafor dervid omställes från "stopp” till
’’varsamhet” .
•
G ö te b o rg s s t a t i o n .
' Bergsl. Göteborgs station med dertill
hörande hamnbana är för ankommande tåg
skyddad genom 2:ne fasta signaler, en sema
for vid vexeln för sidospåret till nämnde
hamnbana och en skifsignal på 430 meters
(1450 fot) afstånd från den förra, eller vid
yttersta vexeln till den egentliga stationen.
Med semaforen signaleras för såväl an
kommande som afgående tåg; med skifsignalen endast för ankommande tåg. Särskild

uppm ärksam het skall egnas å semaforen vid
vexeln till hamnspåret, hvilken signal jemväl utgör skydd för ^en i närheten befintlig
korsning för ett till statsbanans kolgård le
dande spår; varande vakten vid denna signal
genom telefon i förbindelse med såväl Göte
borgs som Olskrokens stationer.
Wid stationsrörelser å Göteborgs sta
tion samt vid förandet fram och åter af vag
nar emellan stationen och hamnbanan eller
Olskroken under mellantiderna för de ordi
narie tågens afgång eller ankomst, må, tills
annat kan varda föreskrifvet, signalering med
fasta signalerna uteblifva; gällande dock här
vid i öfrigt den för stationen särskildt utfär
dade instruktion.
§ i.
BANKORSNINGAR M. M. « Unicn
emellan stationerna.
. S i k f o r s - H e l l o f o r s . (Hellefors jernväg).
A 2:ne stallen emellan dessa stationer
korsas Hellefors bruks jernvag, och äro vid
hvardera af dessa båda korsningspunkter upp
satta sem aforer med hvilka på vanligt sätt
signaleras för tåg å Bergslagernas jernvä
gar. För tåg å Hellefors jernväg signaleras
vid nämde ställen genom en signalskifva och
lykta fastade å rörliga bommar, hvilka kunna
ställas tvärs öfver eller läugs med jernvägen,
och hvarvid i förra fallet gifves ”stopp” och i se
nare varsämhets-signal för sagde jernvägs tåg.

Hvardera korsningspunkten är genom
telefon och elektrisk ringledning satt i förbin
delse med närmaste station.
Intet tåg får passera någondera af of. vannämde stationer i riktning mot den andra
utan att der stanna, och får ej fortsätta förr
än stationsforeståndaren, efter att, sin instruk
tion likmätigt, hafva förvissat sig om att
bankorsningarne obehindradt kunna passeras,
gifvit signal till afgång. Såsom allmän regel
gäller, att lokomotivföraren med skärpt upp
märksamhet skall aktgifva på signaleringen
för dessa korsningar.
Enär Hellefors jernväg, så framt ej annat
särskildt meddelas, endast trafikeras under
tiden 15 Maj- 15 December upphör under öfriga
delen af året signalering för bankorsningar
ne samtidigt hvarmed bommarne öfver Helle
fors jernväg låsas, och hvarom tågpersonalen
för hvarje gång kommer att underrättas.
H ä s tb a n o r korsas å 3:ne ställen:
vid Grängesberg (732 meter söder om
stationen);
" vid Surte (inom lastplatsens område), samt
vid Agnesberg (omedelbart utanför nor
ra yttersta vexeln), och behandlas dessa kors% ningar såsom större vägöfvergångar i jernvägens plan, sålunda, att viss tid fore väntadt
tågs ankomst dervarande vakt med bom eller
grind afstänger hästbanan; skolande likväl

äfven vid dessa korsningar stor uppmärksam
het iakttagas, varningssignal gifvas och ha
stigheten reglementsenligt minskas.
K o r s n in g a f S ta ts b a n a n s kol s p å r
(emellan Olskroken och Göteborg; 484 meter
från fÖrstnämde station).
Korsningen för detta spår står, såsom
redan ofvan är nämdt; under skydd af den i
närheten, vid vexeln till hamnspåret varande
semafor; och är spåret, med undantag för
vissa bestämda tider, alltid afstängdt genom
en bom försedd med lås, till hvilken nyckeln
förvaras af vakten för nämde semafor.
S tn r e g a t a n vid F a lu s t a t i o n .(757
meter söder om Falu station).
För denna gatas passerande signaleras
för såväl npp—som nedgående tåg medelst
en skifsignal uppstäld vid korsningspunkten
och skötes signalen af dervarande grindvakt.
M ä r k e n , vid h v ilk a s p a s s e r a n d e
v a r n in g s s ig n a l med. lo k o n io tiv h v i s s 
la n s k a ll g ifv a s .
Dylika märken, bestående af enblåmålad skifva i qvadratisk form. uppspikad på en
telegrafstolpe eller annan stolpe, äro uppsatta
omkring 400 meter (1300 fot) framfor sådana
mera trafikerade vägöfvergångar, kurvor i dju
pa skärningar, m. fl. ställen der utsigten är
skymd.

t*
ft 5.
Tillägg /»7ZTJENSTGÖRINGSREG
LEMENTETS kap. I I § 4 och kap. I I I § 48.
l:o) Stoppsignal frAn fast signalInrättning.
DA enligt tjenstgöringsreglementets sig*
nalorduing, kap. II § 4, tåg skall stanna for
stoppsignal, gifven
a) "å fast signalinrättning, som iir upp
ställd inanfor stationens yttersta vexel: utan
för denna växel”; och
b) "å fast signalinrättning å annat stäl
le: före ankomsten till signalstolpen”, utan
att härvid något visst nfstånd från vexelti
eller signalstolpen blifvit bestämdt, foreskrifves härmed, att detta nfstånd i båda fallen,
i likhet med förhållandet vid Statens jernvägar, hädanefter alltid skall utgöra minst 100
meter (340 fot).
£.o) Tåghastighet ni. m.
Beträffande hastigheten för tågs gång
å banao, får denna hastighet under vanliga
förhållanden Icke ofver stiga:
För person- och blandadt tåg med 4koppladt lokomotiv 43 kilometer (4 mil) i
timmen, eller 1 kilometer på 84 sekunder;
för blandadt- och gods tåg med 6koppladt lokomotiv 36 kilometer (3*/, mil)

n
i timmen, eller 1 kilom eter på 100 sekunder.
Lokomotivförarc tillkommer sålunda att no
ga stiilla sig till efterrättelse hvad i tjenstgöringsreglcmentcts III kap. § 48 Ur föreskrifvet, samt att så afpassa vagnarnes antal, a tt
tågen kunna framföras med den i tidtabel
len anslagna ” tid for gången”, utan att
ofvannämda hastighet behöfver öfverskridas.
Skulle emellertid, genom förlängdt uppe
håll å station eller genom andra oförut
sedda fall, förlorad tid undantagsvis behöfva inköras, må under den blidare årstiden
och å någorlunda rak och i godt stånd varan
de bana tåghastigheten ökas, för förra slaget
tug till högst 50 kilom eter (43 4 mil) i tim
men, eller 1 kilometer på 72 sekunder, och
för senare slaget tåg till högst 40 kilometer (33/4 mil) i timmen eller 1 kilometer på
90 sekunder, hviiken tåghastighet icke under
några förhållanden får öfverskridas utan trafikbeflilh affarens särskilda medgifvande isko
lande i de fall, då tåg framförts med denna
större hastighet, anteckning i lokomotivförarerapporten derom göras, likasom om anled
ningen dertill.
§6.
Detta Cirkulär, hvilket af tågpersonalen
vid tjenstgöring alltid bör medföras och hvil
ket till innehållet skall vara kändt äfvenaf
öfrig personal af hviiken tågs säkerhet är

beroende, träder i kraft den 1 :ste instundande
Maj; och är med samma dag motsvarande
Cirkulär af den 26:te Nov. 1879 upphäfdt.
Göteborg i Februari 1885.
Werkstållande Direktoren.

