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Ang. Karisicrona-Gullberna , automatisk 
fällbomsanläggning vid Bergasa.
Dnr Kbr 60-110/47.

Såsom tidigare under nand meddelats finnes en anordning för tömning 
av tankvagnar på de spår ledningar, som för tåg frän Karlskrona skall 
igångsätta fällningen av bommarna vid Bergasa. Tankvagnar utföres 
under Dandisposition från Karlskrona till  nämnda plats för tömning. 
Man måste därför Kunna frånicoppia Domfällningen under bandisposition. 
Enligt erhållen planritning Ebr 68-82, ändr. 1 9 .£ .53 . sKulle för 
ändamålet uppsättas två dvärgsignaier invid resp. utfarts semaforer 
vid Karlskrona C ocn N. Dvärgsigna ierna skulle medelst nyckelkontakt 
ställas i 45° när bandisposition sKall utgå, samt till  9 0 o samtidigt 
med att semaforerna ställs till  kör. För växlingsröreiser sKulle 
dvärgsignaxerna vara låsta i stopp.
Emellertid förekommer ofta växlingsröreiser förbi utfartssignaierna 
ocfr ut på de sticicspår, som ligger mellan utfarts- ocn infartsslg- 
nalerna (se Siiö ritn . nr 474, som tidigare översänts). Man kan där
för icke na dvärgsignalerna placerade vid utfastssignalerna, utan 
mäste de placeras vid början av spårledningarna SI ocia 33.
Det ican emellertid ifrågasättas om man icKe bör placera även utfarts- 
nuvudsignaierna på samma plats, samt ersätta nuvarande utfartssema- 
forer med dvärgsignaler, som förreglar växlarna mellan utfarts- ocn 
infartssignalerna samt (beträffande normalspåret) även står i beroen
de med fällbommarna.
Alternativt är det itansKe tänkbart att man nar den automat iSKa fäll- 
nincen normalt franicoppiad, varvid den skulle tillkopplas genom ut- 
fartssignais ställande till  kör. Den bör därviJ givetvis vara till- 
Koppiaa även nir utfartssignaien återställes till  stopp ocn intill- 
dess bommarna ■ genom tagets mverKan fä llts . ¿inordning för tillkopp
ling för nand bör nven^finnas, för det fa ll  tåg mäste u^gå utan att 
utfarten ställts till  Kör.
Antiålles om undersökning av lämpligaste anordningar snarast möjligt, 
enar monteringen pågar.
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Ang, Karlskrona-Gullberna, viigsäkerhats- 
anordningar. Dnr.Ebr 1721/46.

I akrivelee den 30 juli 1946 har StyreLaen ifr'Kt- 

aatt huruvida Icke f&llbomfflarna vid Bergås» ooh Surma i;ied 

taiiks på den höga bevakningakostn&den .skulle icunria ersät- 

tas med automatiaica aign^ier. I anledning härav ha trafik-̂ ' 

. / .  räkningar verkställts, över vilka protoicoll bifogas. Som I 

synes är trafiken vi<3 Bergåaa mycket stor o«ti iivan vid 

Sunna betydande. Enär även jarnvägotrafikori fii- iivH/' (.ora- 

ja-ing 75 tåg per dygn), och vägarna oro belägna inom tätt

bebyggt samhälle, torde det vara uteaiutet att här anvLinda 

automat i a K: a signaler. Befintliga anordningar nro emellertio 

icke tillfredsställande, särskilt bidrager den 1200 m 

länga ledningen för bommarna vid Sunna till att manövre

ringen går tungt, vilket anförta som ett sktil för förhöjd 

•- / W  ersättning till vägvakten. I anledning härav rår fram

lägga följande förslag till ändringar, även omfattande en 

tredje vägövergång, belägen i södra änden av Gullberna lian

gård samt skyddad med fäll bommar. som manövreras inö a me- 

,/»  kanisk ledning fr&n stationen. (Se bilagda Linlepian nr t 

447).

Samtliga tre ffillbomsanläggningar utrustas för 

elektrisk drift. Enär inbesparing av vägvaktskostnaden 

eftersträvas,borde manövreringen av boramarna förläggas 

till .Karlskrona eller Gullberna. Undersökning nar emeller

tid visat, att manövreringen av alla tre bommarna ieke utan 

peraonaläknlng kan påläggas någon av dessa stationer. Däre

mot aynea vissa möjligheter förefinnas, att uton personai- 

ökning bommarna vid Gullberna och Sunna skulle kunna 

skötas frflr) Sullberria ooli bommarna vid Bfirtfåna fr^n FCprl r.- 

urona. Därvid är dat emellertid nödvändigt att manöver

organ finnas såväl pä tågexp gom i ställverket vid Karls

krona C samt,vid Karlskrona norra. Lämpligare vore emeller

tid att bommarna vid Bergåsa gjordeo helt automatiska, 

vilket icke synes behöva raöta några betänkligheter, om

■ InjvudBignaler anordnas på ömaa sidor om övergången, llari- 

• genom, skulle EarlaKrona helt avlastas friin akiituem a.v
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bommarna, varför anordningen förordas.

Vid Bergäsa finnas för amaiBTÄret plattformar pä 

o!>!;;q sidor om övergången. Det iir lämpligt att även för 

normaiap/ire t anordna ytterligare en p i att form, aå' att

x> i. bAds linjerna alltid kunna köra över v&gen, innan 

de s+.annft vid h&llpiataen. Härigenom vmdvikea att bom- 

behöva ligfru nejc under tftguppshåll.

Vid ffullberna föreslås att nuvarande infart3ss:ms- 

for Cl/2 for amaA3päret ersättas med ljussignal i "be

roende av b l.a , bommarna. J'ör normaiapäret föreslås att 

nuvarande '1'-3RWtvfor<jr vid stationen och vid växej.n till 

¡¡enhÅllningsvtjrlcet ersattas med Xiusaignaier, den ena 

norr om sistnämnd« växel, den andra v. tan för vä?»Bverg&ng'm 

i södra änden av bangården ocii i beroende av bomvlarnar. 

i Rir tå# mot iiarisiirona anordnas vid Gullberna ljussignal

■ x oerocnde av bommarna vid Gullberna och Sunna, Vid 

Ounna »autlipsn anordnas» 1 -lussiirnai för "tag från Karia- 

i Itrona och beroende av Dommarna vid Stinna.

Pör vidare bearbetning av frågan får Jag framställa. 

s»it ritningar över föreslagna anordningar måtte utarbetas 

¿<enom Styrelsens försorg.

Tvenne nVisser i akaia lilOOO över vägkorsningarna 

vid BerÄflsa och Sunna, tveime schematiska. skisser Sver 

sikten vid dessa korsningar samt gensraistabsicarta, vw'f 

iror/jnin^arna marlcerats, bifogas.

'Borfta den 25 lanuari l'H?*

Ebr biträder diatriktschefena fBrsJ-ag till elekt

rifiering av alla tre fällboneanläggriinjaarna och före- 

plftr under förutsättning att Kungl. WnJ:ta  medgivande 

hfi.rtill erhSllea, att fülUvommarna vid Bcrgasa utföras 

iVlr h'iinatoiiiütisk drift . Ffiraisg med arbetsritningar- fUr 

an.}i»3 gnifignrnö har utarbeteta ooh översiinta till  fligt- 

r ; ktsohefen f<‘>r yttrande och Kostnadsberäkning. Genon 

üvürsü'iriveise den 27 sentevber 1548 har <Jistri>ct3 chefen 

ffirHnrat b lg intet ha att erinr» c;ot fiirsiege»' »ca »eö- 

-leint, ?.tt liostfttderna bsr&khae uppfeS. till 90 .000  kronor.

■ ' : 'Bb3?»deaiS, ofctaDer 1948. 
j

u.
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angående garlsicrona - Gul1berna> elektrifiering av fällbonmar 

vid Bergåsa, Sunna och Gullberna vägieor aningar, dnr Ebr 

60-11Q/47» Härtill ritningar Ebr 67-59» 62-155» 62-156 och.

62^157#

Beflgåsa» fällbommar v -.

}. „ Mgnöyr^ringen av bommarna sker autom&tisict såväl vid 

fällning .soja lyftning* -.v.u-.- ä-:rå '̂:” r >.

tz&sx Härför ;ha följande spårlednijigar anordnÄtsf för normal

spåret ',ip.Qd;, udda ^nv^e^v00^  : £ ör. smalspåret -med -jämna fluramer :

'■?i SlaV 31b resp* S2a, S2b¿'korta • spårledningar med inter- 
'¿ Ipcigjigreläer ,.ainvid semaf or_:B vid Karlskrona* t u

c åds . S3a,i S4a» 'tS4b, ca .900 m . -läng« mod m terlocking-
, , reläer* å omse sidor om vägkorsningen ,... , ,

ooli i H l  ‘¿'¡'■c vxs# ••’"öv!.: an ‘.kaa^
S3a/b resp* S4a/b» korta spårledningar med 26-ohms-relä- 

t r a ^ r *  er, mellan de långa spår sträckorna*

, 3'5bi!r©‘sp* S 6 a , : S6b, r korta öpårledningar: med dnter«*
t ,, ^ ... , .^c^kpjD^ieläer, vid Svinna vägk^rsning.:. . , t ^ , ,,v.

a Bommarna ¡fällas /Äå;.-:tåg inicominer .• å niågonder a äv spår led

ning arnia S,3a?., B3bj: £4a .eller 1 S4b .s.och. spärras i  fällt läge t ills  •••• 

tåget; uppnår vägkorsningen • och sista hjulaxeln lämnar samhörande 

Korta spå^,ledning,. då,de åter lyftas . Kax .efterföljande tåg- A det 

aadya spåret hunnit. inkomma å de yttre spår ledningarna S ia , S2a, 

S5b eller S6b, innan bomlyftning påbörjat, förbli bommarna spär

rade i  fällt läge av kontakter å reläer SpSl, SpS2, SpS5 eller 

SpS6 i  upp-réläkrefsen, 4n t ill  dess detta senare tåg uppnår 

vägkorsningen. .. .. .,

' Påbörjad fällnings- och lyftningsrörelse fullbordas 

h elt , oberoende av under rörelsen inträffade förändringar i 

spärr- eller spårreläernas ställning.

Skulle spårrelä på grund av dålig shuntverican dra upp, 

under det att tåg ännu befinner sig på spårsträckan, spärraa 

bommarna i fällt läge genom kontakt å relä StV u, som släpper



fram ström till upp-reläet först sedan tåget kommit fram till j 

vägkorsningen ocfc. spår relä S3a/b eller 5 4 a/b fa llit . j

Därest något av spårreläerna S3 och S4 sJculle "doppa” 

på grund av tillfällig  kortslutning av spårledningen fällas bom

marna, men lyfta åter aut dana t is Jet genom att upp-reläet får ström 

över en kontakt i tidrelä IkV1 , som sluter efter 4 min. För- 

utsittning för lyftningen är dock att samtliga spärr- oen spår- 

reläberoenden åte? intaga normallfigen*

Gångtiden för tåg över spårledningarna S3at S3b resp.

S4a, S4b är c§ 55 sej£., varav för förringning och fällning åt

går oa 25 sek. För gång frår^le-yttre spårsträckorna SI resp.

S5 fram till sträckorna 33 ocn 34 åtgår ca 30 sek. j

Vägkorsningen sKyddas av automatiska ljussignaler B och.

F, placerade mellan.spåren å ömsa sidor om föraningen, varje 

signal gällande £ör såväl normal- som smalspåret. Desamma visa 

båda ett fast sken, då bommarna fällts och. Rf-reläet dragit

och återgå till att visa atopp omedelbart då bomlyftning in

träder* :

^S ig n a l  E gäller för tåg från Karlskrona och Signal F för 

tåg *± H  Gulibema. Den förra blir väl synlig fiiån tåg på e"fct av4 

stånd av 325 m. och deijfaenare på ett avstånd av 500 m* j...

Orienteringsmäriceji enl. Säo fig  44b uppsättas 325 m fram- | 

för E och 500 m. framför F. ^ r

Drivanordningen jämte reläs ieåpet uppsattes lämpligast 

invid södra bomstativet.

Mot gatan anordnas lyirfcor å kryssmäricena.

Båda bommarna förses med bomkontrollkontakt»

Telefon i förbindelse med tågexpeditionerna i Earlskrona 

C och Gullberna uppsattes på en stolpe invid vägicoitsningen. !■

Befintliga bommar av Söd. Verkst. modell äro förslitna öcn j 

sicola bytas mot nya öommar. !

För tåg som skola göra uppehåll vid Bergåsa hållplats 

gäller följande: j

För smalspåret finnas plattformar å ömse sidor om Kors

ningen, varför tågen alltid lcomma att passera Över vägen innan i
i

de stanna.



-  3 -

M f., yör normalspåret däremot finnes endast plattform å östra 

M iip  om korsningen. För att bommarna ej skola förbli fällda 

mltfLer täguppenåll och onödigt ñinora vägtrafiken, torde ny platt - 

MBLnn. ordnas på västra sidan om vägen, så att tåg från. Gullberna 

ifalltid passera Över densamma innan de stanna«

2 3
Sunna ocn Gullberna» fällbommar V QC-ft Y .

Manövreringen av fällbommarna vid båda korsningarna sker 

vid Gulloerna.station medelst :tryckknappar, son jämte lampor 

för kontrolls av bomlägena, spårledningar och belysning X sig- 

naler mot vägarna ocn banan? anordnas i icapslade armaturer på 

stationshusväggen. • . . .= >■

■ •: Bommarna fällas genom intryckning av tryckknapparna V 

ned resp* Y^ lie di Tid Sunna anordnas automatisk lyftning* Trycic-
- - .■ . ,  2 . ■■ v... ■ a.

knappen1 Y upp kan intryckas så snart tåg inkommit på 'spärled- 

ningarna 'S5a/b-' respi • S4ä/b vid Bergåsa för tåg från Karlskrona 

och för tég fr årr Gíiílberriá * så snart tåget inkommit på spär led-
*.4- ....  ̂n ’« /, ‘t  ̂ .1.̂  ,4, .. , • ' ss -f v s ■ . - ' '

ningarna S7  resp*"'S8 'vid Gúllberna vö. Bommarna: förbli - spärra

de1 i- ^ällirlägé; intill dess 'ätt "tåget uppnått vägkorsningen och 

sista h j ul ax^íii1 låinhät ' s¿ &*1 e’dn ing ar n a S5a, S5b resp¿ S6a, S6b.

Xryf tnlngen,. 9.7 bommarna vid Gul Ib erna vö manövreras ge

nom intryclming av. tr3rckkaaEP(©n „upp, då kontroll er hålles 

att tåget..»ppnåtft. och sista Jijulaxeln l&nnat spårledning S7 resp» 

SS, spårlajnpan i. manöver apparaten slociaiar. Bommarna vid G-ull- 

bema äro försedda med lokalställare för manövrering, då väx- 

lingsrörelser skola framdragas Över vägen« Medgivande till lo

kal manövrering lämnas av stationen genom omvridning av en ström

brytare på manöverkpparaten* Härvid tändes kontrollampan i  loical- 

ställaren, därest, signalerna H, I  och $  intaga stoppställning«

Påbörjad rörelse av-bommarna såväl ned som uppman stop-
2 ' ^

pas genom intryckning av tryckknapparna V stopp resp. V^atopp.

G-ångtiden för tåg från Gullbema vö till Sunna är ca 

1 min 10 seic ocn från Bergåsa till Sunna ca 1 min 20 seic.

Vägkorsningen skyddas av följande signaler:



ljussignal G vdld Sunna gäller för tåg från Karl sic rona 

ocü visar ett fastv̂ fc£i sken då 'bommarna vid Sunna fällts ocn 

Kf-reläet dragit* Den återgår t ill  att visa stopp omedelbart 

då lyftrörelsen begynner.

Signv.len gäller för båda spåren ocH placeras på norra

sidan om b m . Densamma blir väl synlig från tåg på ett av«-

stånd av '¿ter. Orienteringsmärice enl.Säo fig 44b placera
500 m, f i aignalen.

L jussic: H ocia ' Gullberna vö. anordnas för tåg

från G-ullbema  ̂ ^ -- -aalspåret ocli signal I

för smalspåret. ¿m le ., 9 mellan spåren 'j>å 8a

mast# Desarifflä manö . as med ny tågyägalåsen Hr es r

I ,  vilka 't* v. placeras på statfcionsnus',-. " in v id 'mari öve rapp 

ten för bommarna* För att resp. signal bü  ̂ &örställn

erfordras'dessutom att bommarna vid Gullb nna -blivi

fällda ocù resp. Rf-reläer na dragit. Sigaaxema tällas

till  stopp, då tågvägslåset upplåsea, vilket får .ske 1rs t d-A 

kontroll ernållits att tåget uppnått apàrleüii:-.aigama..ô7 resp. 

kontrollåmpan 37-resp. S8 tändes.

Infarts signaler B oon Cl/2 till  Gullberna plane ra a koar.. 

att anordnas i samband med ombyggnad av stationens förregiing 

De komma då att göras beroende av fällbommama V^. Lämpligt 

blir att placera de'båda signalerna B och C 1 / 2 ;på samma 

mast, söder om banah, 170 m. utanför vägen. De bli då väl' syn 

från tåg på ett avstånd av 240 m.

De befintliga bommarna vid Sunna ii. \I2I I .

De äro mycket förslitna, varför de sicola b.., ûas ut mot nya.

Vridlykta mot banan uppställes söder om spåren.

Drivanoraningen ocn reläskåpet placeras invid bomstati

vet på norra sidan om spåren.

Mot gatan anordnas lyktor å lcr y s smärkena.

Telefon i förbindelse med tågexpeditionen vid Gullberna 

uppsattes på en s.tolpe invid signal G.

Bomanläggningen vid Gullfcerna är nyligen utförd med ny: 

bommar av ivos modåll. Drivanordningen placeras i bomledning 

på norra sidan om spåren. Reläskåpet placeras invid drivet.
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-lokals täll ar en för bommarna lUaaeraa jöder om fvuirori 

invid växel 4-.

....... för t ågailicoms t signalering frön KarlMrona til.l (JhIIOdj.

na uppaättes å tågexpeditionen vid Erullberna en ringtclocjo-i, u<- 

1 ljuder då tåg passerar övar spärxedning Sia resp. S2a vid 

Karlskrona. Siillning av bommarna vid Sunna blir diirefter 

ligt, dlufeåg uppnår Spär .ledning S3a/b resp. S4 a/b vid Bw/cion.. 

3pårlampan 33, re.spt. S4 i  man över apparaten tändes.

, j j  5 ågattKomaft signalering till Earlaio-ona för t&c frän Cu.i. y j  - j  > I v

X- ...beraa anordnas genom ringsignal, då tåg passerar S3n/b roa»j.

^Sfte/b vid Bergåsa. Hingklocira uppsätt03 dels å tågexpadltionai 

ocii dela i ställverket vid KarleJcrona C.

Elektrisk: ström, 3 x 220 volt, 50 1 ;er. för aniä^ntn^aj 

vid Bergåea ooii Simna utt&gee från oervia vid hållpj-ataituren ■. 

Smma, variirén Jcafcel^ x, 10 framdragas till ukåpet vid Sunnu 

ooli vidaro i icabei 3 x 6  till skåpet vid Bergåsa. Matning uv 

ström till skåp vid semafor B lAtagas i Kabein 14 x 1.

Vid öullloema Uttages ström (samma nät) från servis i 

etationsnuset.

Förut om de lokala Kablarna från skåpen nedläggas K&bl,- 

dels emellan SaXlbema atation, ocn Gullberna vo 14 k 1 , för b t 

marna °a& 21 x 1.+ 2 x .0,4 för signalerna H, I, B och C 1/'- 
och dele mellan G-ullberna station till Suirna, Bergäsa ocn fi-ia, 
till akåpet vid gemafî r B yid EariaKrcna 14 x 1 + 2 x 0,4. Vöi 
tägenlt, signalering ocn telefon från skåpet vid semafor B till 

KarlsJcrona C anordnas luftlecLaingar.

KUN0L i/ÄRWvXGSSTVRELÄEff
«.EKtHOItKHiixa U1H*N j. j
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