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ABY-ALNAHYD-ÄLMEBODA JÄRNVÄG

Till
Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, 

JärnvägsInspektören,

S t o c k h o l m .

Hed hänvisning till skrivelsen av den 26/9 1940 få 

vi äran meddela följande.

Bandelen Nättrabyhamn-Berg trafikeras numera endast 

för vagnslastgods med i regel en tur 1 vardera riktningen, 

vardagar. Tillfällig tidtabell utfärdas för dessa t&g i 

varje särskilt fall. Vid bevakade vägövergångar stannar 

tåget och bevakningen ombesörjes av tågpersonalen medan 

tåget sakta passerar vägövergången. Då anordningar för tåg 

möten icke finnas å linjen får icke mer än ett tåg samti

digt utsläppas å banan.

Järnvägen ägeB alltjämt av Nättraby-Alnaryd-Erings- 

boda järnvägsaktiebolag. Det är dook meningen att detta 

bolag skall likvideras och ett nytt bildas som övertager 

den återstående rörelsen.

Vid eventuellt utarbetande av ny säkerhetsordning 

för banan vore vi tacksamma om enklast möjliga sådan kunde 

få tillämpas så att den ringa trafiken icke alltför mycket 

fördyras därav.

Nättrabyhamn den 8 okt. 1940.

NÄTTRABY-ALNARYD -ÄLMEBODA JÄRNVÄG

Sven Andersson^



J. 13 0U A 2 .

U*/9 191*2.

Till
llttrabydalens Trafikaktlebolag,

lättrabyhamn«

Z anledning av Edar skrivelse dan 3 september 191*2 
till Kungl, vig» ooh vattenbyggnadsstyrelaen angåanda till» 
stånd att få tillämpa att förslag till trafikföreskrifter 
för dan återstående bandalen Hättrabyhamn - Berg ilttra- 
by-Alnaryd-Älmeboda järnväg, får Kungl» styrelsen härmed 
fastställa bifogade trafikföreskrifter att som säkerhets- 
ordning tillämpas för trafiken å nämnda bandal från ooh 
med dan 1 5 september 191*2«

Stockholm dan ll* september 191*2«

Illa Bolindar.

Einar Pradrlkson«^



Föreskrifts r för treflkeringen av bandslen 
Hättrabvhamn » Birn.

Fastställda av

Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelaen 
dan 11+ september 19U2.

På bansträckan Kättrabyhamn-Berg, dltr Kungl. Majtt ge
nom beslut den ll|. oktober 1999 medgivit viss ändring 1 konoes- 
alonsvlllkoren och dltr 1 följd härav från och med den 1 mars 
I9I4.O annan trafik ej uppehållas än vid behov godstrafik 1 
vagnslaster, okola för denna trafik följande särskilda bestäm
melser tillämpas.

1. Bansträckan Nättrabyhamn-Berg med därtill höranda 
lutplatser och sidospår betraktas som blspftr från desa ut- 
gångsväxel på Nättrabyhamn station.

2. Samtliga fordonsrörelser på bansträckan utföras som 
växlingsrörelser.

3. Xågexpedltören 1 Nättrabyhamn skall vara ledare för 
fordonsrörelsen på bansträckan (trafikledare).

U. Vid lastplatserna, som samtliga äro obevakade, skola 
växlarna ävensom övriga på bansträokan förekommande växlar 1 
huvudspåret kunna låsas medelst kraftiga lås. äyoklarna till 
samtliga dessa lås skola stå undsr trafikledarens kontroll och 
nyokel får endast utlämnas till befälhavare för fordonsrörelse 
på bansträokan eller 1 förekommande fall till ledare för arbe
ten på densamma.

Fasta signaler vid laatplateerna erfordras ej.
5. Från Mättrabyhamn station utgånget drlvfordon med 

eller utan vagnar skall vara dit åtexkommet. Innan nytt drlv
fordon med eller utan vagnar får därifrån utgå på bansträokan. 
Rörelser med två eller flera ej sammankopplade drlvfordon få 
sålunda loks samtidigt vara anordnade på bansträokan.

6. Fordon får loks framföras med etörre hastighet än 
20 km/tlm.

Framför växel å lastplets eller å linjen får hastighe
ten ej vara större än att fordonen kunna säkert bringas att



■tenns föra ankomatan till sådan vlxel, dlnat vkxeln skull# In
taga annat la för röralaan gillande liga«

7« Av drivfordon framförda vagnar akall var ¿1ta axal 
utruataa ned bemannad broma. Medföras alndra antal axlar ka 
12 st*, skall dook mlnat an tvåaxllg vagn hava bauannad broaa.
Z tåg mad högat U vagnsaxlar arfordraa lngan annan broas In 
lokata*

8. Drivfordon aå, då aå arfordraa, skjuta aadförda vagnar, 
aan akall dkrvld, oa parsonalan å drlvfordonat loka obahlndrat 
kan hålla utkik fraaåt, någon av dan övriga parsonalan för ar» 
fordarllg signalo ring taga plata på frlasta allar någon av da 
friast# fordonan aad gad utsikt fraaåt, dir plata finnas, al» 
lar flrdas framför fordonan*

9* På frlaat gåsnda fordon skall 1 aörkar föras aating» 
an två A  lar ook an onda oantralt flatad lykta, samtliga aad 
fast, oflrgat akan fraaåt. På sista fordonat arfordraa Inga 
lyktor ollar signaler*

10* Drivfordon som anvlndos bsmannat aad andast an aan, 
akall vara godklnt av vig» och vattenbyggnadastyrelsen för aå» 
dan bsraannlng*

11. Vid fordonsröralas skall någon av don asdföljands par. 
sonalsn beordras vara bafllhavara för röralaan*

12. Drlvfordonsts förara akall ansvara för röralaans alk» 
ra utföranda oftar bsfllhavarsns signaler ooh för rltta haatlg» 
hatan.

13* Bafllhavaran för fordonaröralaan Ir ansvarig fört
att vagnar loka kvarllaaas annat In hlndsrfrltt avstlll» 

da på sidospår ooh att föraflntllga bromsar på vagnarna Iro 
åtdragna ooh vagnarea dassutoa slkart förstingas,

att samtliga vlxlar låaaa 1 noraalllga aftar asvlndnlngan
samt

att vlxelnyoksl medföras*
ltt* Vid åtarkomatan till Mlttrabyhaan skal 1 bafllhavaran 

för fordonsrörelse omedelbart till trafikledaren återllana aad» 
förd vlxelnyoksl samt genon avgivanda av anallan ”spårat klart* 
taga på sitt ansvart



att laga vagnar kvarlämnats upp«tKlIda pt annat aHtt «1» 
lar atälle la hlndsrfrltt ava t Kilda ooh förstHngda,

att aamtllga mod låa försedda vBxlar Kre 11«ta 1 nomal- 
lKg« ooh

att 1 övrigt, «1 vitt befälhavaren har «lg b«kant, api
rat Kr klart för nKata fordons rörelse.

15. Vagnuttagnlng på «pirat 1 ooh för «.k. llnj«la«tnlng 
allar losaning al gga rum, dgraat följand« Iakttag««t

a) Ordar om vagnuttagning «kall av trafikledaren med an
givande av dan plata, dkr vagn skall laataa allar loaaaa, dal* 
glvaa alvKl föraren son bsfllhavaren för fordonaröralaan,

b) Vagn, aom avstHllas pl apårat akall alltid vara aKkert 
tlllbronaad ooh föratKngd. Utsatta vagnar pl apårat skola åt 
dat håll, varifrån drlvfordonat kommer för att avhimta daaansa, 
akyddaa genon an olrka JOO ■ från vagnarna av beflllhavaran för 
fordonsröralaan uppaatt röd banalgnaltavla, vilken g) behöver 
bavakaa.

o) Dtraat vagnar kvarlKmnata å apårat, akall vid åtar* 
konstan till låttrabyhani klartannKlan enligt punkt lU loka 
avlKnnaa vid växalnyokelna återlHanande, utan akall bafKlhava
ran till traflkladaran ann»la plata allar platsar, dir vagnar 
utsatta sant 1 övrigt anaäla att santliga aad låa föraadda vän- 
lar Iro låsta l nomalliga. Denna anmälan akall av trafikleda
ren anteoknaa 1 övarllnnlngabok.

d) Vid nKata fordonsröralaa akola såvKl föraren aoa be- 
fllhavaran av trafikledaren neddelas ordar anllgt följande for» 
■ U n

* •••• at. vagnar finnas å spårat vid ka ...... vilka
skola Införas till ........... ..'

16, Vid vägkorsning aad allmänna allar dlnKrmellgen be
farna vägar gällar beträffande bavaknlngaskyldlgbet för tåg 
vad däroa är särskilt föreskrivet.

17« Vid avgång från NHttrabyhamn glvaa signal tlU väx
lings rö ra Isar av tågaxpadltören.

18* Tågattiralj behöver aj nedföras, aan skall befälhava
ren för röralaan vara utrustad aad nödiga slgnalaedel för glvaa»



de av erforderliga signaler. Signalordningen Kap. ZT at t J Inst* 
g dr inga reglementet vid Mttrabj-Alnaryd-llaaboda Jlrnvlg av dan 
8 Juli 1922 skall 1 tillämpliga delar tillämpas. ft‘


