
Bilaga i.

KOFIA.
Sär »kild bilava

till
Plan för säkerhetstjänsten

(Sä o § 46)

Gällande från och med den 10 juni 1950»

▼id tillämpning ar följande bestämmelser iakttageo att för 
benämning av stations område dika delar särskiljes påi

a) Köpings station» utgörande området från Inf art ssemaf oren Å 
(för tåg från kunktorp) till utfurtssemaforerna. C ooh D (för tåg till 
Asbj resp. Valskog),

b ) stå llverkecmråde t »vilket avgränsas av inf arts semafor eraa 
A och B (för tåg från Asby resp. Valskog;, utfartsssmaforeraa C ooh D 
(för tåg till Asby resp. Valskog; sant Äll bommarna 6 ooh 7 (för tåg 
från KUBJ hamnbangård),

o) KUU harnnbangård» utgörande spårområdet från växel 109,
d) Cementas förbindel sespår samt T JQJ hamnbaniårdL

tfe.nvi8rdm; i denna plan till puraeruf avser säkerhet »ordning— 
bestämmelser och hänvisning till oldnummer avser denna bilaga.

ånm, lyokeln till vaktkuren ooh ställbocksvevaraa för tåg från 
Munktorp skola efter sista tåget för dagen InlM— till tjånatgöiu 
ande tågklareraren.
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Inspektion av ställvericsoaurddat och hapnbanArden enlijt Si o $ 45* 
bcb, 19 förrättas av följande befattningshavare eller turerI 

atällvcrksanr&deti tjäna turande atällvciksvukten, 
hagnbnngdrden» Bjn i tur 31 och atfn i tur 75»

1» Af toninspektion enligt $ 45* bcb. 2 akall &
ottl lverkspBrädet utförua av tjäna t gfi rande atällveikswkten*

2* Up~>4-ft & t&jexpeditöra-, t&jvä jaklargiruro-, tAgsU_ain- 
apektöre», ai^aialvakta- och ^ttxlingaledare tjänst (§ 46, noau 2j, 
JLllandet

Köpings stat i om ae aidan 3» 4 oah 5 o^nt arbetsordningen för 
resp, turer,

sttill vcric.car&detf ae a idan 3«
KURJ ae sidan 4»
Cepentaa förbindelsosp&r etc t T<XJ hapnbant^lrdt ae sidan 5,
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Bilaga till Ran för 
säkerhetst Jänsten.

Säkerhet» tjäna t ens handhavanda 1 allnflnheti
11 ande ställverksosirådet.

(§ 46* nan, 2)

1. Tågvägsinspektion enligt § 55 akall utföras av ställvetks- 
vakten, med undantag av växel KUBJ nir 136.
2. Bomvakten skall fullgöra t&gvägsinspektion för växel
KUBJ nir 136 samt lämna ställverks vak t en besked härom. K.3-nyckeln 
till växel 136 scmt nyokeln till växel KUBJ nir 51 skola då finnas 
i bankuren..
3. Medgivande från tåjclareraren till ställverksvakten om kör- 
signal till Köpings station innebär villkor för otallvciksvakten 
att köreignal ej får givas, förrän - förutom inspektion enligt ovan- 
nedanotående åtgärder vidtagitsi

a) Tåg Isby-Köpings station.
bom vakten skall hava anmält till ställverksvakten och till 

stinsx att växel KUBJ nir 136 intager rätt läge,
b) Tåg Köpånai station - isby

växlarna KUBJ nir 105 och 109 skola intaga rätta lägen, 
bomv-kten skall hava anmält till ställverksvakten och stinsx 
att växel KUBJ nir 136 är läst i rätt läge. Växlarna 105 
och 109 förreglas då utfartssignalen C ställes till Kör.

c; Tåg Köpings station - Valskog
växel TJOJ nir 101 skall intaga rätt läge. Växel 101 ooh 
spårs pärr I förreglas genom förreglignsvev i ställverket.

Anm. K 3~ny°keln till växel 136 och nyckeln till växel 51 skola 
etter sista tåget för dagen inlämnas å stinsx.



4. 
Bilaga till Plan för 
säkerhetstjänsten»

Säkerhetstjänstens handha vande 1 allmänhet
^llcjide KUKJ haanbua^urd. G ~cn 2 >

Bestämmelser för KUBJ tågs in-* och utfart A hamnbargårdeni
1. Ank ömsande tågi
Täxlingsledaren förvissar sig cm att intet hinder finnes för tågets inf art, varom 

han skall giv. ställvexksvakten besked. Sedan köreijnal givits (två vingar eller tvä 
gröna sken) och tågloket passerat infart ssemaf or en samt växlarna 105 och 109» övergår 
detsamma till växlings tåg. Vaxlin. »sledaren (tur 39 (59 *) ) skall därefter giva väx- 
lingssign&len "framåt", nen akall dessförinnan ha förvissat sig ca att intet hinder 
finnes för växling-sattets införande A hambongården. Härvid skola växlarna 111,117, 
125,125, och 127 intaga n0xaalläoe. Uteblir "framåt"-signalen från växlings ledaren ome
delbart efter det tågloket pass ert. t växlarna 105 och 109» skall lokf. stanna växlings- 
aättet.

Då tåget (växling***ätt et; passerat ställverket och slut signal erna där iakttagits, 
anmäler ställverksvak ten detta till etinsx.

Enligt särskild order av Trafikchefen KUKJ får hat tigheten icke överstiga 15 kr./tim 
vid -nkomsten till inf ;art86ignalen och under sättets in^^ende å hamnban ,-ården.

Åns. De dagar tåg 21 går och KUKJ växlare ned lians lok befinna sig i djuphannen 
för växling, kvarstanna dessa ned lok och vagnar nedanför kran mr 1 tills tåg 21 
växlings sä 11 inkommit. Ti KUKJ, eller den har. därtill förordnar, inspekterar och an
svarar för att intet hinder finnes i växlingsvä^en in till hamnbangården. Växlings- 
□ättet stoppas på vanlig plats utanför trafikexpeditionen, varefter växlings personal en 
tar hand om detsasmia för ned växling till djuphamnen. Tågvägsinspektion för tåg 21 ut
förs s av ställverks vak ten.

Den sam utför inspektionen av växlings vågen å humnbingårdtn skall till ställveiks- 
vakten -naäla. klart för inta^iing av tåg 21 te växlings sä 11 v ref ter stäl 1 verka v Jeten 
ger körsignal och då tågloket passerat växel 109» växlings signal en "framåt" till lok
personalen.

VäxlingB personal en befrias häriGenotn från ansvaret för insläppandet av tåg 21.
2. Avgående tågi

Avgångssigml gives av tågbefälhuvuren, sedan han genom växlings le da ren förvissat 
sig os att hinder icke finnes för tågets utfart. StällverksvJcten manövrerar därvid 
vederb. bommar för denna tågväg och ansvarar för att växlarna 109 och 105 intaga rätt 
läge samt att från stationer, ha erhållit besked cm klart för tåget till Isby.

Ställ verks vak ten anmäler till stationen tågets avgångstid.
Arm, För tågen nir 20 och 22 akall - enligt Tr fikchefens vid KUKJ bestämmande - 

tågvägs in spak tion för ställverkscmrådc-t samt inom hamnbangården verkställas av tågbefäl-* 
havaren, som även har att å buntelefon å TE inhämta klart för resp, tåg till Åsby ooh 
dit anmäla tågets avgång.

Ställverksvukten manövrerar även i detta fall vederb. bommar, dock utan att dess
förinnan inhämta besked från statienen.

Anm. Se i övrigt urtetsordiAn,en för resp, turer,
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Bilaga till plan för 
säkerhetst jä näten*

Säkerhetstjänstens hen^havande vid intagning 
av tåg Valskog - Köping A Cementas förbindelseep&r*

a) Inf artesignal en får icke ställas till kör,
b) Var. el 101 akall vara lagd till Cemcntae förbindelsesplr. 

Wxlingsleauren (tur 56, skall hava förviss t sig om att intet hinder finnes 
för tågets infart*

c) Tåget intages därefter enligt Säo § 52, mom. 2 a och mom. 3» 
Signaleringen utförts av vaxlingsledaren.

d) Sedan tåget i sin helhet inkaunit ooh slutsignalerna iakttagito mmåler 
sttllveifcsvakten detta till stinax per telefon, varvid eget namn uppgives ooh 
nAg-n avfordras den, aom mottager sådan anmälan.

Köping den 9/6_195O<
Knut Linell*

Godknmes i vad 
berör KUBJ*

Köping den 9 juni 1950»
KjmO-ITTTI^BlÄG-REJJjÅEHYTTåJIS JÄRNVÄG

TRAFIK CHEFEN

Hils åhlberg

Vidimerasi


