
Bestämmelser vid enkelspårsdrift å 
dubbelspår.
(Jfr säo § 81.)

Då enkelspårsdrift anordnas å någon del av bansträckan Stock
holm ö — Roslags Näsby eller å bansträckan ösby— Sveavägen 
skola tågen framgå över den enkelspåriga bansträckan 1 den ord- 
ning, som efterföljande tabeller angiva.

Följande särskilda bestämmelser skola iakttagas vid enkelspårs- 
driftens utförande.

Tåganmälan utväxlas i enlighet med bestämmelserna i säo 
§ 59: 3 och 7.

Huvudsignal får icke användas för visande av körsignal för tåg 
å högerspår.

Signalering för tåg å högerspår skall ske enligt säo § 52: 6.
(För att orientera förare på tåg, som ankommer på högerspår, var 

punkten 100 m utanför yttersta växeln är belägen, äro orienteringsmärken 
uppsatta till höger om spåret vid de stationer, där signal till infart ej 
gives med dvärgsignal. Orienteringsmärke är under triangeln försett med 
en tavla, angivande antal meter från märket till ovannämnda punkt.)

Hastighetsncdsättning gällande för tåg, som framgå å höger
spår, skall meddelas dylikt tåg.

Underrättelse till mötande tåg enligt säo § 36: 3 lämnas av 
vederb. gränsstation för den enkelspåriga bansträckan (event. 
genom ordergivningsstation eller annan lämplig station.)

Vid enkelspårsdrift å bansträckan Stockholm ö — Stocksund skall 
bevakning anordnas vid vågövergången vid Freskati för tåg, som 
framgå å högerspår.

Vid enkelspårsdrift å bansträckan Ekeby— Roslags Näsby skall be
vakning anordnas vid vågövergången vid Enebyberg för tåg, som 
framgå å högerspår. Då order utfäfdats om enkelspårsdrift å 
nämnda sträcka, skall tkl Roslags Näsby beordra b v å sträckan 
att utföra denna bevakning.

Vid enkelspårsdrift å bansträckan ösby— Sveavägen skall bevak
ning anordnas vid vägövergångarna vid Vasavägen och Bragevägen 
för tåg som framgå å högerspår.

Skulle bevakning icke hinna anordnas, gälla bestämmelserna i 
säo § 32: 5.

Tågpersonalen skall på vanligt sätt utöva kontroll därå, att 
tåget icke utgår' å viss tåganmälningssträcka, förrän närmast 
föregående tåg å sträckan —  därest detta eller dessa går i motsatt 
riktning —  lämnat sträckan.

Tabellerna läsas uppifrån oeh nedåt, kolumn efter kolumn.


