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Ang, signalsäkerhetsanläggning för tunnelbanan, Bträckan Axelsberg - Sätra

Under förra året genomfördes på tunnelvagnar, trafiksatta på bana 2, en komp
lettering av vagnarnas hyttsignalutrustningar med ytterligare en hastighetB- 
gr.lns vid 78 km/h.

Införandet av den nya hastighetsgränsen betyder att övervakning av högsta has
tigheten på bana 2 med s.k. Il-stämpling av spårledningar nu kan ersättas med 
den nya hastighetsgränsen vid 78 km/h, benämnd höghastigiietskontroll, på vag
nurna.

län första ombyggnadsetapp har i dagarna avslutats på sträckan Axelsberg-Sätra, 
där samtliga spårledningar med M-Btämpling kompletterats med möjlighet till 
utmatning av det högre signalbeskedet H.

. Utförandet framgår av bifogade ritningar SL litt. S-18012, korr. 2, S-1801J, 
korr. 2, S-19014, korr. 6 och S-27290, korr. 5» som översändes i två exemplar.

Vi anhåller om det ena exemplaret i retur med påteckning om eventuellt godkän
nande .
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överlämnas till civilingenjör Birger Lejdström 
med anhållan om granskning och uttalande.

En omgång av ritningarna bilägges och emotses 
åter med uttalalandet.
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