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I srfte ott nedbringa järnvägarnas driftkostnader hav»
sedan fler«? år tillb&kr såväl vid Statens Järnvägar som en
skilda järnvägar vissa inskränkningar vidtagits ifråga om be
vakningen av vägövergångar, som itorso järnvägen i plan.

Vid

vfigöversrångo.r, dSr vägtrafiken visrt sig varti av ringi» omfatt
ning, hf>r bevakningen efter vederbörligt ooh i god tid verk
ställt til Ikänns givrnde helt och hållet in dragits, vid sndrn
platser hrr bevakningen indrcgits och ersatts med automatiskt
verkande fasta signaler t ill de vägfarande,
I semband med ovan nämnda åtgärder har det visrt sig behöv
ligt att uppsätta för do vägfarande väl synliga varningstavi or t
genom vilka de vägfarande erinras ora nödvändigheten att vid
passerandet av järnvägen iakttsga försigtighet.

3rfarenheten

har sedermera visat, ett dylike varrii-^ste.vlor jämväl skulle
vara ändamålsenlig vid VE,göver gångar maf bevakade grindar
eller bombar, enär även vid dylika vägar olyokshändelser före
komma på grund av ovc.rsc.mh et från de vägfarandes sida.
Effektiviteten av ifrågavarande märken och varningssig
naler är givetvis i höy grad beroende ov att likformighet med
avseende å desammas r.tseende b lir rådande över hela landet.
Behovet av likformighet har på segaste tiden framträtt i hög
re .grad än förut på grund av utvecklingen av autoraobil tra fik en,
som bland rnnat medfört, rtt beskaif enheten av an or dn in gsr nc
för 1andsv£svstrefikon b liv it i mindre grad än förut en lokal
angelägenhet.

Iled anl ed'ing härav

hava Väg- och vr 1 1 5-aöygg-

nadsstyreleen och Järnvägsttyrelsen ansett sj|g böra för 3ders
Eungl• Mpj*t framlägga förelag t ill enhetligt ordnande av

Angående märken ooh varningssignal6r
vid korsning i plan mell en j ärnVäg
ooh väg,

K

£,
berörda fråga på ett sätt * som tillgodoser såväl järnvägarnas
ekonomi som ée vägfaran des berättigade lirav på säkerhet • Därvid hava styrelserm med ledning ev försök, som utförts såväl
vid Statens järnvägar som vid vissa enskildo järnvägar enat
sig oro de bestämmelser, som angivas i bilsgda förslag till
Kungl, kungörelse,

Styre]serna anse även ett frågan bör lösas

snur&st möjligt, c*.å behovet uv dylika enhetliga bestämmelser
för var dag blir alltmero trängande•
§ 1,

Varje korsning mellan järnväg och cllmän väg bör på sär
skilt sätt markeras*

I stället för de pä sina håll använda,

fyrkantiga taviorna med varierande påskrifter såsom "Se upp
för tåg” , "Järnvägsövergång", ”Stannc då tåg höres eller sy
nes” eto. , hava Styrelserna enats om ett märke, bestående av
två korslagda armsr, med påskr if t ”Yarning för tåg” .

De t te

märke bör genom sin särskilda form blivo bättre i©kttagbart
och mere i ögonen fallande än en fyrkantig tavla.

Fämnda

märke är även i viss mån internationellt, i det mångenstädes
i utlandet tvenne korslirgda trmar envändas som vamingsmärke
vid järnvägskorsningar,
§ 2,

Uti ^ 2 hova Styrelserna fastslagit de anordningar, som
kunna ifrågekomma, därest särskilda skyddsanordningar äro be
hövliga utöver i 'a 1 angivet märke.
Styrelserna hava ick6 kunnat föreslå n&nnda anordningar,
utan att därvid angiva vissa begränsningar för deras användande»
Vid utformningen av bestämmelserna härutinnan hava Styrelserna
ansett, att förefintlighet av klar sikt på bans ooh väg på
vissa avstånd från järnvägskorsningen jämte det i l 1 före
slagna märket innebar möjlighet för de vägfarande fett utan
?»isk passere korsningen,

Vid bestämmande av rvståndet för

klar sikt på väg ooh järnväg hava Styrel serna funnit, att
om tåg kan iakttagas, när den vägfarande befinner eig på ett
avstånd fiv 50 meter frän korsningen, möjlighet finnes för
vilken vägfarande som helst att sakta farten ooh stanna.
Vad engto fordringarna på klar sikt över ban^n, hova d6semme

a.
ansetts Döra fl.-vvb.gas i förhållande till hastigheten på Järn
vågen, och hava de i § 2 an.Tlvna avstånden för klar sikt på
Järnvägen beräknats så långe, att ett tåg alltid skall kunna
iakttagas minst 1& sekunder, innan vägen uppnås.
§§3-5.

Uti dessa §§ h^jve Styrelserna uppsatt vissa allmänna

tekniska fordringar på ljud- ooh ljussignaler samt vissa
bestämmelser angående anordningar vid grindar ooh bommar.
§ 6.

Yid vissa, tidvis obevahe.de trafikplatser har uppstått
det förhållandet, att vid desamma varande bommar eller grin
dar vid de tillfällen, då platsen är obevakad, ioke stängas
¿5ver vägen vid tågs passorande*

För dylika fall har i § 6

föreslagits införande av ett särskilt märke, som angiver att
bomaarna eller grindarna ej äro i bruk ooh korBningen lämnad
utan bevakning.
5 7*

Yid korsning med enskild väg samt vid spårvägskorsningar,
där märken Ooh vamingssijnaler anses nödiga, är det givetvis
lämpligt, att dessc. äro av samma slag som viel allmän väg.
X mslutning till vad som framhållits, få Styrelserna
sålunda i underdånighet hemställa,
att Sd6rs Kunnl• Llajjt måtte utfärda kungörelse i ifråga
varande avseende i enlighet med bifogade förslag*
Styrelserna få dessutom i underdånighet framhålla beho
vet av ärencets snara behandling*
I dötta ärendos slutbehandling havt i Väg- ooh Vbttenbyggnadsstyrelsen deltagit jämväl byråoheferna Ekdahl ooh
Enblom samt byTådirektören LincTencrona ooh i J " *nvägsstyrel-

sen deltagit jämväl överdirektör Virgin.
Stockholm den 7 maj 1923,
Underdånigst
Väg- ftoh vattenbyggnads®tyrelsen
Fridolf Wijnblaäiu
Johan Almqvist.

Järnvägsstyrelsen
Axel Granholm.
Hja Åberg.

Förslag till
j£irn vl. kungörelse med visss bestÄmelser sngA.er.de voninismärk6n ooh säkerhe tsanordning^r vid korsningar i samma plan
mellan järnväg ooh väg.
Hed järnväg förstås i denna kungörelse scmtligc för
trafik upplåtnr såvSl strtsbanor som enskilda järnvägar ock
med väg samtliga cllmänna vägar ooh gator.
Yid korsning i samme nl^n mellan järnväg och v^g skola
ve rn ingsmärk en och säkerhetsanordningar användas enligt
följande "bestämmelser.
§ 1.
På sidan av vägen skall P& vardera sidan om järnvägen
uppsättas ett kryssmärk6 i enlighet med bifogade b i l . 1.
I&ärket uppsättes i regel invid korsningen och på vänst
ra sidan av vägen, sett i riktning mot järnvägen. Undanta rsvis må märket uppsättas på högst 20 meters nvst Vnd från
korsningen eller vid högra vä?kanten, ¿är

grund ,v vä

gens kr ökning eller andra orsaker f märket härigenom blir
avsevärt bättre synligt.
P
Oj0
^ C

Om förutom det i § 1 föreskrivna märket särskilda sä
kerhetsanordningar anses vara av nöden skall någon av fö l
jande anordningar ifrågekomma.
A.

Ringklocka, som sättes i verksamhet och ringer, då
tåg nalkas.

B.

Ljussignal, visande rött blinkande sken åt vägen,
då tåg nalkas, och grönt blinkande sken, då kors
ningen är fri för vägtrafik.

C.

Grindar eller bommar, som hålles bevakade och stäng
da över vägen, då tåg passerar.

ren under B föreskrivna ljussignalen Iran vara cmordnad
samtidigt med ringklocka enligt A .

Be under A , B och C angivna säk erhe t s an or ciningnr na slso la i allmänhet icke anses nödvändiga vid korsning med ¡Järn
väg, som ej har större tillåten hastighet än 25 kilometer i
timmen, ej heller vid korsning ned järnväg med större t i l l 
låten hastighet, om utsikten över banan är f r i ,

så titt väg-

farande, som befinner sig inom en vägeträcka av 50 meter
från korsningen, kan observere. tåg, som är inom ett avstånd
från korsningen av
1)

135 meter, då största tillåtna hastigheten på järn
vägen är större än 25 men högst 4C kilometer i tim
men;

B)

200 meter, då störstu tillåtna hastigheten på järn
vägen är större än 40 men högst 60 kil ometer i tim
men;

5)

300 meter, CA största tillåtna hastigheten på järn
vägen är större än 60 kilometer i timmeh.
§ 3*

Ringklocka för angivande ev tågs ankomsi till Vägövergång skall giva minst 100 kraftiga slag i minuten, och skall
klockan kunna tydl igt höras av gående person på minst 50
meters avstånd från järnvägskorsningen.
Klockan skall börja ringa ninst 30 sekunder före tågets
ankomst till väiren ooh fortfars, att ringa, åtminstone tills
tågets främre del uppnått vägövergången.
§ 4.
Ljussignal uppsättes omedelbart nedanför det märke, som
i § 1 föreskrivits invid korsningen, på samma stolpe som
detto, Bsmt skall v;5rb beskaffad på följande sätt,
Signtilens ljusöppning skall vars. cirkelrund och minst
BOO millimeter i diameter*

Ljusstyrkan skall vart* sådan, ett

skenet är väl synligt vid dagsljus på ett avstånd av 100 me
ter.

Ljasets spridning skall vara sådan, att skenet är syn

ligt på 10 meters «vstånd från signalen, och ekall signalen

samtidigt v?ra inr ikt ad så, att skenet kan i?ktt£gas på

största möjliga område av yägen.

Blinkkaraktären för det

röda skenet skall vara så beskaffad, att minst 50 blinkar
med minst 0 ,1 5 sekunders ly stid per blink erkålles per minut.

Bet röda skenet skall visas minst 30 sekunder innan tå
get uppnått vägkorsningen, och fortfara, tills tåget i sin
helhet passerat vägen.
§ 5.

Vid järnvägsövergång med grindar eller bommar, som hål
les bevakc.de ooh stängda över vägen, då tåg p£ so er a r , skall
på vardera sidan om ben?n finnas rnbrugt en lykta, som under
mörker visar rött sken mot vägen< då vägen är avstängd.
Fäll bommar, som manövreras från plats på större avstånd
från korsningen än 50 meter eller från plats, där utsikten
över vägen i närheten ev vägkorsningen är skymd, skole vara
förbundna aed ringverk så inrättet, att, då bommarns fällas,
kraftiga klocksigneler givas från detsamma, såväl innan bom
marna b$r js falla - förringning - som ock under själva ned
fällandet.

Tiden för förringningen skall vid kringvridning

av fällbomsvindspelets vev med normal hestighet vara minst
15 sekunder och antalet klockslag därvid uppgå till minst 10*
Fällbommar och övre ramen på bevakside grindar skola
vara målede med omväxlande röda och vita fält.

§ 6.
Om grindar eller bommar vid bevakad järnvägsövergång
vid något tillfä lle, på grund av att trafiken på vägen är
ringa, icke stSngas över vägen, då tåg skall passera, skall
under den tid, då vägövergången sålunda är obevakad, på var
dera sidan om banan finnas ©nbr&gt en tcvlr enligt bifogade
b il. 2, vilken tavla eljest skall vara bor 11* gen eller hop
fälld.
Tavlan uppsättes nedanför ¿et i 2 1 föreskrivna kryssnärket och skall under mörker vid tågtid vara belyst på så-

4,
dant s ä t t, & t t inskriptio nen på tavlan blir tyd lig t läs "bar
för de vägfarande.
§ 7.
!Då v id korsning i plan mellan järnväg och enskild väg
särsk ilda varningsmärken eller säkerhetsanordningar anses
e r fo r d e r lig a ,

skola dessa vara av samme*, s la g , som här ovan

f ö r e s k r iv it s ,
Detscmmc ¿rfcller v id korsning mellan spårväg och allmän
e lle r

enskild vRq#

Dennt kungör e]S6 skcll omedelbart l&nda t ill efterrät

tels e;

och skola här påbjudna rnordnir$ar w r a

av vederbö

rande järnvägsförvaltnin^ar genomförda inom ett år#
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MarAe/ s/ra// /no/as snec/svor/a 6oAs/àVer p a ' brvm tyu/ âo/fer?.
ßa/rs/cZan 3,/ra// uara w/må/aa/.
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5/o/pen s/ra// md/as snecZom^ax/a/icZe svar/b och w/a få/f.
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