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Då den för tågvägar och blocksträckor anord- Giltighet 
nade automatiska signaleringen är i bruk, skola 
nedanstående bestämmelser gälla, även om de av
vika från motsvarande bestämmelser i säkerhets- 
ordningen.

Samtliga driftplatser äro obevakade med un- Bevakning  
dantag av Stockholm, Danviksbron (signalplats), av drift- 
Neglinge och Saltsjöbaden. platserna.

Tåganmälan utväxlas ej Tåganmä
lan.

Vid obevakad driftplats, där flera tågspår fin- lordning- 
nas, iordningställes tågväg med tillhörande signa- ställande 
ler från ställverkscentralen i Neglinge. av tåt>väg.

Växling i tågväg får ej äga rum utan medgi- Växling. 
vande från ställverksvakten i Neglinge.

Om huvudsignal vid tågs ankomst till driftplats Ändring 
visar tydlig och klar körsignal för annan tågväg av tåovåg. 
än den för tåget föreskrivna, skall föraren fram 
föra tåget på den tågväg, körsignalen angiver, 
men åligger det föraren, a t t  nedbringa hastighe
ten till högst 30 km/tim. och framföra tåget med 
sådan försiktighet, a tt tåget, om stoppsignal eller 
annat hinder iakttages, hastigt kan bringas till 
stopp.

Då huvudsignal visar stopp, få r tåget alltid Huvuds ig - 
framföres till denna signal. nai i stopp-

Förare skall tjänstgöra jämväl som tågbefäl- B e /i /T  
havare på tåget och därför utöva kontroll över tå- t(*0- 
gets sammansättning, koppling och utrustning, 
bromskraftens fördelning och bromsprovets utfö
rande.

Tk% !.år ®J avgå från driftplats, där uppehåll Tågs av- 
gjorts for trafikutbyte, förrän föraren mottagit o&ng. 
signalen ”klart för avgång” från på tåget tjänst
görande konduktör och själv förvissat sig om a tt 
allt vad på honom ankommer är k lart för tågets 
avgång. Vid Stockholm, Neglinge och Saltsjöba- 
den må efter trafikbefälhavarens beprövande av- 
gångssignal givas av tågexpeditör.

Mote och förbigång må äga rum på såväl be- M öte och 
vakad som obevakad driftplats. förbigdng.



Anordnan- Ställverksvakten i Neglinge äger r ä t t  vidtaga 
ex tra  tdg  tillfällig  ändring av p lats för m öte eller för£i- 

eller in- gång u tan  annan ordergivning än genom vidta- 
std llande  gande av erforderlig ändring i tågväg  för tågen. 
av tag. K räver tågföljdsändring dessutom åtgärd  från  be

vakad driftplats, skall tågexpeditören därstädes 
genom ställverksvaktens försorg likaledes utån 
annan ordergivning underrä ttas  om ändringen för 
vidtagande av sådan åtgärd . Tågpersonalen un
d e rrä tta s  endast om så ä r  erforderligt för tra f ik 
utbyte.

Ovanstående bestäm m elser angående underrät
telse till bevakad driftp lats och tågpersonal skola 
även tilläm pas vid anordnande av ex tra  tåg  eller 
inställande av tåg .

I tg ä rd , då D å tåg  stoppats vid huvudsignal, och föraren 
körsignal h a r  anledning förmoda, a t t  körsignal icke inom 
e j visas, i^ort kan väntas, skall han för erhållande av för- 

hållningsorder uppringa ställverksvakten i Neg
linge beträffande sam tliga signaler utom beträf
fande infartssignalem a till Stockholm och Saltsjö
baden, d ä r resp. tågexpeditör skall uppringas.

Vid sådan telefonering skall föraren uppgiva 
tågnum m er, beteckning på m ärktavlan på den hu
vudsignal, vid vilken tåg e t stannat, sam t eget 
namn.

Medgivande till tågs fram förande förbi stopp
signal m å av ställverksvakten läm nas endast un
der villkor, a t t  han erhållit tillstånd därtill av 
tågledaren, efte r a t t  såväl tågledaren som ställ
verksvakten v a r för sig förvissat sig om a t t  läget 
av övriga tå g  ej h indrar medgivandets lämnande. 
Gäller m edgivandet signalerna på ömse sidor om 
Danviksbron, skall därjäm te brovaktens y ttrande 
infordras.

Då tåg  efte r medgivande av ställverksvakten i 
Neglinge få r  passera huvudsignal, som visar 
stoppsignal, skall detsam m a fram föras med skärp t 
uppm ärksam het hos föraren och med en hastighet 
av högst 30 km /tim ., tills n ästa  huvudsignal i 
körställning passerats. I  tågvägen liggande väx
la r  och med säkerhetsanordningar försedda väg
k o rsn in g a r skola därvid noggrant iak ttagas. Tåg
hastigheten får, då tåg e t nalkas sådant ställe, ej 
v a ra  s tö rre  än  a t t  tåg e t med säkerhet kan stanna 
före ankom sten till växeln eller vägkorsningen, 
därest fö raren  ej med visshet kan iak ttaga, a tt 
växeln in tager r ä t t  läge med anliggande tunga väl 
ansluten till stödrälen och frånliggande tunga på 
tillräck lig t avstånd från  sin stödräl, eller vid väg
korsning, a t t  befintliga bom m ar avstänga vägen



och autom atiska vägsignaler fungera. K an sådan 
visshet ej nås, medan tåg e t ä r  igång, skall tå 
get stoppas fö r närm are undersökning av förhål
landena.

Finner förare, då han efte r näm nt medgivande 
nalkas vägkorsning, a t t  bom m arna ej avstänga 
vägen eller a t t  de autom atiska vägsignalerna ej 
fungera, skall han upprepade gånger giva signa
len »tåg kommer» och bringa tåg e t till stopp före 
korsningen. Sedan föraren övertygat sig om a t t  
hinder ej m öter i korsningen för tågets  fram fö
rande, m å detta ske under upprepat avgivande av 
signalen »tåg kommer», tills tåg e t i sin helhet 
passerat korsningen. Anm älan om förhållandet 
skall snarast delgivas ställverksvakten i Neglinge 
för anordnande av bevakning vid korsningen, dä
rest felet ej hastig t kan avhjälpas.

Vid sådan felaktighet på de autom atiska signal- 
anordningarna, som ej ä r  begränsad till enstaka 
huvudsignal och som ej heller ä r  av sådan be
skaffenhet, a t t  tågen kunna provisoriskt tillå tas 
fram gå enligt telefonorder på s ä t t  i föregående 
punkt bestämmes, tills felaktigheten avhjälpts, 
skall tågledaren anordna bevakning av driftp lat- 
sem a och skall tåganm älan äga rum  m ellan dessa 
i den utsträckning, som betingas av felaktighetens 
om fattning och säkerhetsordningens bestäm m el
ser.

Då fel uppstå tt endast på spårplanen i ställver
ket i Neglinge, medan den au tom atiska signale
ringen i övrigt fungerar, skall ställverksvakten i 
Neglinge, tills felet avhjälpts, vidtaga sådana an 
ordningar, a t t  han per telefon hålies säk e rt un
derrättad  om tågens lägen, innan tågväg  få r  iord
ningställas. Vid möte på H enriksdals d riftp lats, på 
m ötesspåret N acka—Jä rla  eller på dubbelspåret 
Storängen—Duvnäs få r  i dylikt fall igen u tfa rts - 
tågväg för tåg  klargöras, fö rrän  fö rarna på båda 
m ötestågen till ställverksvakten anm ält, a t t  eget 
tåg  inkommit och staifät h inderfritt på vederbör
ligt spår å  mötesplatsen.
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