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ined. anledning av Styrelsens skrivelse den 28 nästlidne augusti, 

u,ir Ebr 6-146/47, får distriktschefen efter verkställd utredning 

cjddela följande. . .

K rampen

Tredje tågväg bör anordnas i spår 1 enligt ritning Bbr litt D 

~ 69 28*4' från infart slinjerna såväl norrifrån som söderifrån. Efter 

en blir sisår 2 fortfarande huvudtågväg och spåren 1 och 3

■ .,v

Snyt en

Ny tågväg bör anordnas i spår 1 enligt ritning Bbr litt D nr 69! 

med infart från Karbenning, Högfors och Pagersta C.
O

Efter ändringen blir å 3 ts spår 3 huvudtågväg och spåren 1 och 

2 sidotågvägar i båda riktningarna.

^ blir sPår 4 huvudtågväg och spår 5 sidotågväg i båda

¿ytKof ktningarna samt spår 1 sidotågväg från Högfors^ Stockholm den 17

'^september 1947«S €
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Bbr 6-1*6/47

Lbg/SD
Till Distriktsohefen vid I distriktet.

ang. eignalväsendet, Krampen, änd
ring ar säkerhetsanläggningen.

I anslutning till distriktsohefens skrivelse den 17 oeptem- 

bsr 1947» dnr 2022/47» angående Krampen och Snyten översändes 

härmed ritning litt 0 nr 1222-001 över förslag till ny växel- 

ooh signalsäkerhetsanläggning vid Krampen i anslutning till det 

genom styrelsens skrivelse den 29 Juli 1947, dnr Bbr 54/47, 

fastställda spårsystsmet•

Anläggningen är planerad med användning av en elektrisk 

ställvsrksapparat av Avos typ, som beställdes för användning vid 

Pålsboda. Då dst är planer på att därstädss gå in för reläställ 

verk, har styrslssn funnit dst lämpligt att plaosra Avos-otall- 

vsrkst i Krampen.

Plattformsspårsn hava planerats utnyttjas på sätt som före

slogs i distriktsohsfsns skrivelse den 17 september 1947.

Spårledningar äro planerade hela vägen mellan infartssigna

lerna.

Beträffande ställverkets läge torde under sökas, om man ej 

lämpligen kan inrymma detta i direkt anslutning till stations

husst i étt burspråk.

Styrslssn får anmoda Sder att inkomma med yttrande tillika 

med kostnadsberäkning.

Närmare upplysningar beträffande detaljer, som vid gransk- 

ningsn ooh kostnadsberäkningen skulls tarvas, kan under hand er

hållas å elsktrotekniska byråns signalavdelning, Stookholm den 

12 augusti 1948.

iUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN

Bil.t 1 ritning
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Ang. Krampen, ändring av
säkerhetsanläggningen.

Till svar å Kungl. Järnvägsstyrelsens skrivelse den 12/8 194B- 

d.nr Ebr 6 - 146/47 - överlämnas härmed begärt kostnadsförslag å 

elektrisk ställverksanläggning i Krampen, slutande på kronor 

120.000. Då det föreföll troligt, att kostnaden skulle bliva mind 

re, om vevapparat kom till användning, har ett under hand från 

Elektrotekniska byrån, avdelning för signalanläggningar, erhullet 

förslag härtill även kostnadsberäknats. Det befanns enligt när

slutet kostnadsförslag, att den mekaniska anläggningen skulle kos

ta 93.000 kronor. Med hänsyn till fördelar beträffande manövre

ring av anläggningen, ävensom vid underhållet av densamma, ansed 

skillnaden å kostnad mellan de båda förslagen icke vara 3törre, än 

att det måste vara förmånligare att utföra förslaget med elektriskt 

ställverk.

Detta kan placeras inne på tågexpeditionen i det sydvästra 

hörnet av densamma. I övrigt är intet att erinra mot förslaget 

ifråga. Stockholm den 12 oktober 1948. 

fy ENLIGT DISTRIKTSCHEFENS BESLUT:



Ebr 6«146/47«

Lbg/L—t* lili Elstriktsohefen rid I distriktet

ang. signalväsendet, Krampen» 
ändring sy säkerhetBanläggning.

Med hänvisning till dlstriktsohefens skrivelse den 12 

oktober 1940« dnr 2022/47» får styrelsen härmed fastställa 

ritning litt 0 nr 122^-001 att gälla för ombyggnad av säker-

hetsanläggningen vid Krampen* För arbetet« utförande anvisas

av inveaterlngsmedel för växel- ooh signalsäkerhetsanläggningar 

1120«000 kronor att redovisas & arbetsnummer 4/4489 under rub

rik* "Krampen* ändring av säkerhetsanläggning".

Materiel, som ej är förrådsvara, kommer att upphandlas 

genom styrelsens försorg* övrig materiel torde rekvireras ge-

Kopplingsrltnlngar komma att översändas senare

ao11 di*triktet, varmed dook bör anstå, 

*/ tiT* kopplingsritningar färdigställts, 

^  ber 1948*

till dess att defini- 

Stockholm den 20 novem-

/ ' .S. ,7 /.VI

KUNGL JÄRNVÄGSSTYRELSEN
iiz av G. Oahibeck



iQL JÅ&W lG . TfHgiLSiSJI 
iatctrotaknlaka byrån

B a a l k t n l n n a r a p r o r t .

Enligt uppdrag *r Brd, iilaktrotaknlaka byråns olinalavdalnlng} 
baalktlgada undartaoknad dan 2 3 . 5 l̂ *>o aäkarhat*anlH*ie:nWan 
vid Xrampan, mad anledning «t an där timad uraj Ärlng <ian 2.< V f y j ,

Märvaranda vid baalktnlngaa vero forata r«fur«tor Nordatrüus,
Jrrövl, (aträokröraatÅndara) ©oh t.f. fúrat» ra^urator Llud, ryl- 
bo. Ställvarkat baatAr av an Judala apparat uoO vaxalnfcvatöiiear 
fdraadda aad låabalk rörligt lnfttst 1 bida ändar, a.k LarallaU- 
balk.

Baalktalngan utf Ordaa 1 följanda ordning t

1 » VOrrailingaraglatrat koatrollaradaa .aad ladnlng av i'wrr«e- 
1 Indata bal lau & planritning 1 1  tt C nr 2ftl<s (kndr

2. Saatllga n u l - ,  algnal- och f0rra«lln£uht;vatängar ba- 
alktlgedaa ¿«ata vixälaal&ggaiogainrättnlngar ocn fo¿r«t- 
lingar A bangÅrdan.

3. Blookapparatarna ganoaelngoa och provaJoa »adalat frlglv- 
nlng o o ä fürxagllag av bloekfältan fr*n atatlonan raap. 
atftllvarkat.

4 » Kabalsi aa', lan bloekapparataraa laolationaprovadaa ooh k o n -  
llagan koatrellaradaa.

5. Kaajpaktlva tågvägar ladaa ooh fOrragladaa atadalat tAfiv<ita- 
forraglingafiltat, 

ó. JPOraök att &tar»tälla tágvMg*hAvat¿nK 1 ñor-.« 11 ü o, n#r
tAgvigan var forraglad, aliar att omld#,'« oantralatälltur 
våxal aaa växalbävatändan, nkr t&gvigahfevatinjan v«r om- 
atälld vlaada alg outförbart.

7 . kad användanda av hjtlpnyakaln kunda vlaaorllr.on an roral- 
aavig om ata tan framtvinga, llnaklvorr.a frlkopj U-viea 
härvid från hävatAngan, man atoppadaa wot ar.«lc«aklaokan
& växalhävatingana apärrating. Danna roralwe »«r knappt 
m&rkbai* uta vid vfixaln oah ^adförda ond«at ott Ttlndrt ry^k 
1 f»Anllgganda växaltanga. Att oml«g>-a nutfonder« «v Infarta- 
växlarna, när vadorbcrll* t¿tfv«K är 1«. i och f^rrai.Ui ayuaa 
aAluuda utaalutat, gflllanda lnatruktionar eftarföljaa.

8. . Vid baalktnlngatlllfSllat voro till at**Uvarkat horanJa ra-
glatarlåda ooh bultar ploabarada, li K& m l blocaafH ara ta ru-a 
blockfUnatar och framplAt. varfor lut«t .»«ra/iilt v*»r »it an* 
märka not aalä£gnInsana tlllatAnd.

S. Vid hand&avaadat av blookapparatarna forufcrktaa att parao- 
nalan pA grund av brådaka aj alltid w»di.*>«kto tlooktiyok- 
knappan fullatändlgt, aliar vavada tlltrtcxlU.t *nt«l v«rv 
4 magna tiaduktorn, varav följda aWrnl» ,wr ;rtbl^ ^ rln¥#" 
allar att bloakfältan Iblaad »ikata utl.>u*a ro» na»a.

sutookbolm !>«•
K O Utanbara

»••Ut*«*«*»**

/ />>/



Besiktningsrapport.

Plats: Krampen

Arbete: Ny säkerhetsanläggning

Enligt skrivelse Ebr dnr 6-146/47 av den 20.11*48 

Dag för besiktningen* 8 - 1 7  augusti 1951

Vid besiktningen närvarande: Undertecknade samt Ledningsmästaren 
G. Larsson

Vid besiktningen följdes följande ritningar: Enligt förteckning 
med styrelsens skrivelse 6.2.50.

Besiktningen utfördes enligt följande:

1. Kopplingsströmkretsarna kontrollerades enligt schemorna.
Några mindre ändringar vidtogos.

2. Spårledningarna mättes och injuBterades. Kabeltrådar måste 
i vissa fall dubbleras och ytterligare förbindelseledningar 
inläggas i spårsystemet. Protokoll bifogas.

3. Säkerhetskopplingarna för växeldriv och förreglingsanordningar 
kontrollerades och motståndsmättes. Protokoll bifogas.

4. Växlars och spårepärrars normal- och omlagda lägen kontrolle
rade« vid lokal och central omläggning. Växeldrivens slir- 
koppling injusterades öch tungkontrollen kontrollerades me
delst mellanlägg för tungan.

5. Elektriska förreglingarnas lås- och rörelsevägar uppmättes. 
Justeringar vidtogos. Protokoll bifogas.

6. Signalbildema kontrollerades och lampspänningar inregleradee. 
Protokoll bifogas.

7. Anläggningen funktionsprovades genom att lägga tågvägar, ställa 
signaler samt prova spärrningar och utlösningar.

För punkt 1, 4, 5 och 7 svarar undertecknad Norén 
" " 2, 3 och 6 " " Fällman.

Anläggningen togs i bruk den 17 augusti 1951.

Vid besiktningen framkom, att förbättrade fasthållningsanordningar
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linserna på spårplanen måste ordnas; lamporna ärt dåligt 
atrerade i hålen och håltagningen ej bra i huvudsignaler.

4ssutom är texten på spårplan illa utförd.

Stockholm 25.8.51.

/

C. Fällman C.Ny Norén

/. 9. *"/

Godkännes och överlämnas till Elektrotekniska byrån,
Signalavdelningen.

Föreslås att styrelsen måtte besiktiga spårplanen på platsen 
för bedömande av i vad mån leverantören bör byta ut eller för
bättra de undermåliga detaljerna på spårplanen.

Stockholm 27.8.51.

■'O
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D.-nr -2022/47

Kungl. Järnvägsstyrelsen 
Elektrotekniska byrån

_ /f A'
/o - d ~

Sty skr 20.11.48. Ebr 6-14C/47 , 
ang'.""Krampen. ompyggnacT. av sä- 
k erhe tsanläggning en.

I rubr. skrivelse anvisades 120.000:- kr på arbetsnu.mmer 
4.4489 för utbyte av befintlig mekanisk säkerhet sanlag,i in,. 
mot elektrisk. Anslaget baserades på ett kostnadsförsla0 
från år 1948.

Ombyggnaden slutfördes under föregående år och kostnaden 
för densamma liar bokförts till 155.030:40 kr. Anledningen 
till överskridandet är i huvudsak att söka i höjda ¡.atoj ;< !- 
och arbetskostnader sedan kostnadsförslaget upwgjordes, v a r 

jämte en del extraarbeten av underhållsnatur mast utföras i 
samband med ombyggnaden.

För att avföra kostnaderna ur räkenskaperna får distrikts- 
chefen hemställa

dels om ett tilläggsanslag på 25.000:- kr, att täcka f ö r 
dyringarna på grund av höjda priser,

dels att resterande kostnader måtte få debiteras sel: tiom.rw 
under hål lskonto för signal anläggningar, vilket däri jcno-:i 
^kommer att överskridas i motsvarande grad.



.JÄRNVÄGSSTYRELSEN 
trotekniska byrån 
ignalavdeInlagan

U  - 11 - 52. F ö r t e c k n i n g

över ritningar för säkerhetsanläggningen 
vid Krampen»
Samtliga ritningar ändrade den 8*11«52*

Planritningar litt C nr:

1222-001 - planritning,
1222-003 - spårledningar.

Ko p p llngsscheman litt C nr:

1222-101 - Täxelspärrning ooh lokalomläggningsreläer, 
1222-102 - signalreläer,
1222-10 3 - tågvägsutlösning och repeterreläer, 
1222-10 4 • ljussignaler, norra änden,
1222-105 • * , södra " ,
1222-106 - sp&rledningar,
1222-107 - spårreläer,
1222-10Ö - spårplanslampor och säkringar,
1222-109 - växelmanövrering,
1222-110 - * ,
1222-111 - förreglingsanordningar,
1222-112 - " ,
12 2 2 -1 13 «*( * ,
12 2 2 -114 - *

Koppllngsuppglfter litt C nr:

1222-60 1 - skåp la ooh lb,
1222-602 - " 1 ooh 4 ,
1222-603 - * 4»*
Ebrsi 1222-608 - skåp 2 och 3 ,
1222-605 - placering av apparater i ställverksskåp, 
1222-606 - kontaktförteckning för växelställare m.m., 
1222-607 - 0 n reläer«

6-146/47


