


4*«rk-HuilT«na Järnvägar 
»anardelning an

ÖT«r förregllngsanordning Tid Osljsreholaa station 
bandalen finnshyttan - Hagfors.

l U I B I T I I H

Buvarande m l i g m l n j i
1* Huvudspår aaat att aldoapAr aad ap&r till godsaagasinet 

aaat till Starrkärr.
2. Signalanord ning an bastår ar 2 anaraada semaforer, försedda 

aad elektrisk ljusinstallation, uppaatta utanför da yt- 
tarata växlarna. inga förregilagaanordningar finnaa för 
närvaranda.

Bllrande anläggningi
Utföras enligt ritning B 1057 ooh best&r avi
1. Befintliga aaaaforar borttagas.
2. 1 st. oentrall&s, försett aed 1 st. kontroll&s K 16 ooh

2 st. K 1, plaoerat på an stXllbook utanför stationshuset.
3* 2 at. enkla spårspärrar 3p. I ooh Sp. II för vänster rasp. 

höger ursp&rlng, monterade aad låssegment inkl. dubbla 
kontroll&s K 1/E 2 ooh E X/Z 3, aaat försedda aad sp&r- 
spärrskärmar.

4. 2 st. enkla kontroll&s E 2 ooh E 3 monterade på växel- 
st tdlen för växlarna 1 och 2. Båda växlarna äro försedda 
aad tungspetsl&s och växelskärmar.

5. Utanför stationen &t b&da hållen uppsättas orlenterlngs- 
aärken typ a. Orienterlngsaärkenas placering utanför 
yttersta växlarna ooh siktförhållanden framgår av rit
ningen.

Anläggningen tages 1 bruk enligt nedanståendet 
Byokeln E 16 asdhaves av t&gbefälhavaren.

Hyckeln E 16 Insättas 1 oentrall&set ooh oavrides, varvid



dt trå inlåsta kontrollnycklarna X 1 frigöras. Med dassa 
nycklar Öppnat dt dubbla kontrollåsen 1 spårspärrarna.
Sfttr nedläggning av spårspärrarna kunna nycklarna K 2 ooh 
K 3 tfter cavridnlng frigöras. Med dtssa nycklar kunna dt 
tnkla kontrollåsen på växlarna 1 och 2 upplåsas ooh växlar» 
na oaläggas.

fordan kunna nu införas på sidospåran.
Tid anläggningens återställande företages taaaa aanövsr 
atn 1 oavänd ordning.

Hagfors dan 26 maj 1952 •

Erik Ours 
Ing.
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Betr* Nordmark-Klarälvens Järnvägar 
______ bandelen Flnnshyttan-Hagfors*
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Nordmark-Klarälvens Järnvägar får härmed vördsamt anhålla att 
för trafiken å bandelen Finnshyttan-Hagfors, där persontra
fiken, enligt Kungl* Maj sts beslut den 3 mars 1950» numera 
är nedlagd i sin helhet» få tillämpa § 100 i gällande säkert 
hetsordning och att nämnda bandel alltså får betraktas som 
trafiksvag bandel*
Ständigt obevakad körning skall tillämpas vid samtliga här 
nedan angivna stationer utom vid Finns hytt an, Finnmossen och 
Hagfors*
I samband med denna framställning redogöres här nedan för an
ordningar, som äro avsedda att utföras och användas å drift- 
platserna utefter bandelen Finnshyttan-Hagfors•

T Finnshyttans Stationen äges av Statens Järnvägar*

\J
mrAffii

m
Stationen kommer att tilldelas nyckel till kon
trollås Z 16 avsedd för de obevakade driftplat- 

^ serna*
Ånggruvorna8 Bangårdens nuvarande utseende framgår avibilagda) 

ritning nr B 1051J&
/ Stickspåret och växeln äro avsedda att upprivaii\ | 
{ och semafpren borttagas/vartill tillstånd härmed j 
V jo e g & e s<7

Fogdhyttans Växel- och signalanordningarna äro avsedda att 
utföras enligt bilagda)ritning nr B 1052»

m
På driftplatsen placeras ett banbiträde, som hand* 
haver skötseln av bangården och kan vara be
hjälplig vid event* förekommande växling*
Svängbommarna för den i södra ändan av bangården 
korsande vägen skötas som förut av särskild 
grindvakt•

Finnmossens Bangården kommer att som nu förbliva oförreglad 
och försedd med huvudsignaler utanför bangårdens 

^  yttersta växlar*
Bangårdens utseende framgår av b ilagda j ritning



I
i

\
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på stationen plaoeras en stationsf örest ändara 
med godkända Insikter i säkerhets ordningen«
Stationen kommer att tilldelas nyckel till kon
trollås K 16 avsedd f tfc de obevakade driftplat- 

„ serna« /’
Hordmark t Bangårdens nuvarande utseende framgår av bilagds) 

ritning nr B 1058» __
Samtliga spår och växlaxväro avsedda att upp
rivas och borttagas,'vilket kan ske sedan lin
jen Nordmark-Taberg, enligt Kungl 
22 sept« 1950 erhållet tillst flnd«

7 Tillstånd till upprivning av spår 
Nordmarks station begäres härmed,.

v
Mot j ärns- Växel och signalan ordningarna äro avsedda att 
hyttans utföras enligt/b ilagda) ritning nr B 1053 — *

På driftplatsen placeras ett banbiträde, som 
handhaver skötseln av bangården och kan vara be- 

yj hjälplig vid event« förekommande växling«
Sunds.i öns Växel och signalanordningarna äro avsedda att 

utföras enligt ritning nr B 1054«̂
På driftplatsen placeras ett banbiträde, som 
handhaver skötseln av bangården och kan vara be
hjälplig vid event, förekommande växling*

> Maj sts dem upprivits rj
och växlar pa)

Pällbommaraa för den på mitten av bangården 
i/ korsandei vägen skötas av särskild grlndrakt«

Deglunds- Växel-och signalanordningarna äro avsedda att 
bäckens Titföras enligt i b ilagda) ritning nr B 1055*_

På driftplatsen placeras ett banbiträde, saa 
handhaver skötseln av bangården och kan vara be- 

v hjälplig vid event« förekommande växling«
Mus.1ö-
hedens
grustags
Geiiiers-
holm*

Växel- och signalanordningarna äro avsedda att 
utföras enligt f bi lagda jritning nr B 1056«

Växel- och signalanordningama äro avsedda att 
utföras enligt ritning nr B 1057« V
På driftplatsen placeras en banvakt, som hand
haver skötseln av bangården och kan vara be
hjälplig vid event* förekommande växling«

Hagforss Stationens nuvarande anläggningar komma att 
förbliva oförändrade*
Stationen kommer att tilldelas nyokel till kon
trollås K 16, avsedd för de obevakade årlft- 
platsema«

Reservnyckel märkt med driftplatsemas namn finnee för
varad på resp« obevakad driftplats på sätt anglves i .. 
Säo § 100sl2. __ J

Hagfors den 25 juni 1952«
N c m ta n a rk -K la r lO v e D t jK x n v f i o «

Tage Hagberg

9 st« originalritningar 
9 " kopior


