
1» Bron kontrollera* i nedsänkt läge gtM* ett brokon-
tnUnlli vara ställning visas på spårplsnea i bro kuren (taM 
an gråta och m  rM lampa» av vilka den förra lyser då nitet 
Kr tillslaget (brea klar för Järnvägstrafik)» ooh dea sanara 
när reläet Kr fråaalaget (brea öppoa aliar i rörelse uppåt 
aliar nedåt).

Broa kan låsaa aekantakt 1 nedsänkt läge geaoa 
läggning åt väastar av en i taro kuren på ett etatlv aaordnad 
förregiingavw Q, Denna låses i omlagt läge vid aaetäUalag ar 
aa på stativeta högra gavel aahragt hävstång XI» vilken i sin 
tar efter omställning kan låsas genom fttrrsglimg av ett bloete- 
fält i en på stativet uppsatt bio ekapparat. Vid förrogllag av 
detta blockfält - klaf¿taroförregiingafältet - frigivaa att till 
hågar oa detsamma befintligt klaffbrofriglvniagsfält. Ur 
blockfälten Ifråga intager aådaat läge att hävstången Kl på 
vevstativet år låst» är blockfönstren i båda blockfälten vita* 
flå hävstången är fri» Kr båda bloek:ttnatren röda»
2. Se på dase sidor oa broa bofintliga skyddaräalarna
7Vxl och TVa4 manövreras mod på bloekapparatoa aoottedå / 
växelstHilare 7Va 4/1+ och TVx 4/1«*. Beasa påverkar i skåp 
invid växlarna placerade kontaktsrreläer, försedda med skydds» 
hovar* Ull skydd mot ofrivillig åverkan skall dessa hållas 
ploaberade och dörrarna till skåpsa låsta.

Vid oaläggning av växlarna till stickspåren (pinue- 
läge) nedtryckas 7Vx 4/1-. Vid återställning av växlarna till 
plusläge nedtrydkes TVx 4/1+. Badset en växelställaro i sänder 
feen tryckas ned. Växlarnas lägen visas medelst på spårplaasm 
under resp. växlar anordnade keatrollaaper märkta + och «.
Växelathilarahandteget får efter neutryekalng leka släppas, 
förrän koatrollaaperaa aagor att växlarna gått aa. On stäUaram 
släppes för tidigt återgår dea genom fjäderpåverkan till Övre 
läget och vMxolnotorona stannar.

flå aå erfordras på grund av strömavbrott ollar annat 
fal kan växlarna läggas om för hand med vevar» som förvaraa 1 
skåpen invid växlarna» insatta 1 kontaktapparater, flå en vev 
tas bort» brytas strömmen till närmaste växelmotor och växel» 
kontralieapan slocknar. Ianan vev efter användning sätts in 1 
kontaktapparaten» skall båda växelställama på bloekapparatoa



Intaga övre läget (normalläge)*
Centralställverket 1 äsglinge ekall alltid under» 

rättas innan vev kommer till användning*
3* Tillstånd för tåg att paseara över trea lämnas av
brovakten genom nedtryökning av likstiönsblockfält 7A1/2/E 
för tåg fria Stockholm och 7B/C för tåg från Henriksdal* Sa» 
dast ett blookfält i sänder kan tryckas ned* KJrsignal kommer 
a ut ont i akt för den av centralställverket i Seglings utvalda 
tågvägen» förutsatt att vissa med liajeblockerlngen eammaa» 
hängande villkor uppfyllts* JJeeautoa akall fdllbemaama vid 
BaltsJBkvarne-oeh Kvarn ho lasvägarna ka fällts» innan köralgnal 
arkåUee på 7A1/2» 78 eller 70*

Set genom blockfältets nedtryökning lämnade msdgi» 
vandtet annulleras automatiskt av tåget genom att likströasklesl» 
fältet Återgår till normalläge när tåget passerar en mitt för 
brokuren befintlig rälskontakt* X nödfall kan brovaktom sedan 
medgivandet lämnats etappa väntat tåg genom att vrida om en 
ovaiför blockfälten befintlig vridströmbrytare*

Om aå erfordras» t* ex* dd på grund av att väntat 
tig ej kommer» kan likströaableekfältet åtarställas till ner» 
■alläge medelst en bakom blockfönstret aaäragt hävarm för möd» 
fallsutlösning sea blir åtkomlig genen brytande av bloekföast» 
rete plonbering* Fleaberiag får icke brytas eller nödfallsut 
lösning eke utan att först underrätta cantraletällvsrket i 
äsgliage som skall anmäla förhållandet til verkstaden i ook 
för plomberingens förnyande snarast möjligt*
4* Mekaniska beroenden är anordnade mellan växelstäl»
lana och blockfälten» aå att bida växelatällarma adate ¿tataga 
aarmalläge» innan klaffbr o fr lgivn ingsfälta t eller något /iik- 
atröasblookfälten kan tryckas ned* Skyddeväxlama måste läggas 
i arrisando läge ianan klaffären frigiven genom blockering 
av klsffbrofriglvningsfältet* Växlaran adate oeksd vers lagda 
i normalläge innan medgivande för tågrörelse länsas gensa ned» 
tryckning av likströasbloekfält 78/C eller 7A1/2/X*
5. Mlboaaeraa 7V-X ock 7V-IX vid äaltajökvarao» reay*
Kvamholaswägarna manövreras medelst i brokuren befintliga em» 
kastare» vilka i ena lä&st inkopplar vederbörande fällbonaaeter 
så att bommarna går ned» och i andra lägel så att bommarna går 
«PP»

Bommarna 7V-II blir förreglade i nedfällt läge och



»•
ku a J lyftas t—  genom återställning av flill)NuitUltm 
éå körsignal visats flr tåg. VtUbusstttllaru 7V—XX ku där
för återställas till normalläge när körsignal å 7*» 76 eller 
7A1/2 framträtt* au bommarna går todá aj upp förrän tågst 
passerat vägkorsningen (automatisk lyftning). Fällningen av 
bOMurnu 7V-1 aå ate vara avslutad innan kär signal för tåg 
framträder men lyftningen av bommarna börjar omedelbart då 
ställaru åtarställea» itaratällnlng av fällbomeställarea 77-4 
får alltså leka ska förrän brovakten satt att tågat passaret 
vägkorsningen.

Bommarnas ställning repeteras på spårplanen med u  
röd och en grön lampa* placerade över vederbörande vägkorsning* 
Bäd lampa betydur att bommarna är öppna för vägtrafik* grön 
lupa att hoamarma är fällda*
(* Vrån Heglinge gjord inställning av tigvttg övar brea
visas i brokuren genom att gult sken tändes i miniatyraigual» 
bildu för 7Al/2 eller 7S/C på spårplanu* Bet röda skenat i 
ainiatyrsignalblldu lyaer först samtidigt med dst gula a u  
släckas då signalen går till kör sedu ekyddsväxlaxna lagts för 
genomfart* bommarna fällts och likströms hlo c:~ Tältet nedtryckts*

Sigul 7£ manövreras aed samma hudgrepp sea 7A1/2 
och fungerar för tåg från Stockholm asm försignal till 7A1/2 
a u  går till stopp då tågat passerar signalen* Stopp visas också 
å 71 då bron skall öppnas silar då tåg akall gå från Haariksdml 
u t  Stockholm* äignalbildarnc repeteras i aialatyrsigmal på 
spårplanu.

Vå spårplanu repeteras även signal 71 sem fungerar 
halt automatiskt» Kör visas alltid när blocksträckan Mr klar 
för tåg u t  Stockholm*
7* Spårplanu är försedd ud spårkontrelluper för spår-
ledningar S70 oeh S71 av vilka dan förra omfattar spårat mellan 
signalerna 7* oeh 7A1/2 och du andra spårat ullu 7V® och 
7A1/2* Hga ankomst £r§» Stockholm signaleras ud u  på spår» 
planen utanför 71 placerad apårteatrollsmpa 880 som släckas 
åå tågst från Stockholm går ia i tunneln vid Stadsgården* lågs 
ankomst till apår 1 aliar 1Z vid Hanrikadal signaleras u d  två 
på spårplanu utanför miniatyrsignalen 71/6 aabragta epårkon» 
trellupar* u  övra gällande för apår Saab u  nedre för spår 
U» Då tågvkg Hr klargjord för Infart från lacka till 
Hanriksdal släckas vadarbörands koatrollaapa rauan gå tågat 
löwnar Hacka. Så dylik tågväg ieka är klargjord påvar ku spår» 
ksntrallaaparna först då järnvilgsfordon Inkommit på vadarbörands



tå ¿¡spår på Benrika dal« station*
8* Så bron akall öppnas för sjötrafik förfarea på fSV*
jande sättt
s) 8ky4dntil«M liggs 1 minualäge genoa stt trjrcka neö växel— 
ställ aren 7Vs4/l*« Stiller en aläppes när växelkentrollaaperaa 
visar att växlarna ligger i ainusläge och gir iå tillbaka till 
utgångsläget (nomalläge),
b) Klaffbrofrigivningsfältet tryokea ned och inioktorvsven en» 
vridos tills blockf öastrot såväl vid nämnda blockfält sos vid 
klaffbroförregliagafältet visar röd färg*
o) Hävstången Kl på vevstativets högra gavel ställes uppåt och 
förregllngsvevea lägges ea ett varv åt höger*

QLafftaron är därefter fri för manövrering enligt hör» 
för gällande anvisningar*
9* Vid hreie klargöring för tågrörelse förfaras på föl»
jaade sittt
s) Sedan bron sänkts nod i läge för järnvägstrafik» varvid den 
gröna /kontrollaapi.n på spårplanaa lyaar, oallggss förregi inga» 
veven CL åå vänster och hävstången Kl på stativets högra gavsl 
ställa ea nedåt*
b) Därpå nedtryckas klaffbroförreglijvefältet och induktervsum 
eavridas till desa att blookfönatret vid adväl nämnda blockfält 
sos klaffbrofrigivniî sfhltot via&r vit färg* 
e) Skyddsväxlerna läggs i noraallögo genen nedtryekning av 
växalatällarea 7Vxl/4^vilken släppas då växelksatrallaaperaa 
visar stt båda växlarna liggar i vläge•
d) äär gul lampa tänts vid alniatyraignal 7Al/2 eller 7B/C och 
vederbörande tågentoaeteignal1aapa visar att tåget nalkas so» 
ställas fällbaasställarna 7V-I och 7V»X1 och aignalatäUaras 
7B/A1/2 allar 7B/C tryckas ned.

M  apårplanaoa kantrellaapar iakttagas stt boaaans 
går ned och att köraignal därpå erhållas i vadar börlig ordalag* 

Sigaalställaran åtorgår automatiskt till naraalliga 
då tågat passarar brokuran. Vällboasarna TV-I går upp» när 
ställaren ställas tillbaks» vilket därför ieka får akt förrög 
brev akten sett stt tågat har passerat vägen* fällboaaetällares 
7V-II kan däremot» när vederbörande signal gått till kör» 
ställes tillbaka i förväg» utan att detta inverkar på bommarna» 
vilka går upp när tåget passerat vägkorsningen*
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