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Kilometertavla

Placering

300-

500

1098 2eo

fdnr storlek antal siffror

7000 JOO

101

102

300x220

400x220

500x220

1 och 2

3

4

/700

röA

-— 5h/pe /yp /
e/?//yf 6//a^a /d

Tavlan placeras i regel till vänster om spåret
räknat i längdmätningens riktning.
Spårvidd: 1.435 1.067 891
Mättet A minst: 2.600 2.300 2.250

Måttet A ökas i kurva enligt föreskrifterna i
särtryck 330 N.

Tavlan är antingen gjuten eller utförd av plåt.
Stolpe: typ 1 (lämplig längd 3.500 mm). Se bilaga 18.
Färg: tavlan och stolpen skall vara vita (standardkulör A). Siffror
na skall vara svarta.

Rekvisition: tavlan rekvireras på bl 774.10 (förrådsnummer enligt
ovan). På rekvisitionen skall önskat kilometertal anges.
Exempel på beställning: 1 st kilometertavla^ märkt 1098.
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200-meterstavla

Placering

rc//7r 70 00/30
-|

m _L
CO/00 rö7(

Tavlan placeras parallellt med spåret och i
regel på samma sida som kilometertavlan.
Spårvidd: 1.435 1.067 891
Möttet A minst: 2.600 2.300 2.250

Måttet A ökas i
sårtryck 330 N.

kurva enligt föreskrifterna

37o/pe /yp /
e/7//yf öi/ayo /6

Tavlan ör antingen gjuten eller utförd av plåt.
Stolpe: typ 1 (lämplig längd 1.500 mm). Se bilaga 18.
Fara: tavlan och stolpen skall vara vita (standardkulör A). Siffran
skall vara svart.

Rekvisition: tavlan rekvireras på bl 774.10 (förrådsnummer enligt
ovan). På rekvisitionen skall önskad siffra anges.
Exempel på beställning: 1 st 200-meterstavla, märkt 8.
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Stationstavla

Placering

446 4-87 77

fdnr storlek antal siffror

7000200

201

245x77

285x77

4 — 6

7

Tavlans fastsättning på stolpe

/S^x 40x 3.

Täi^/ar? /y/Zos /&:?/ y/c/

p/a/f3/or?pe/7 meä
<3 /r?77? /?// /7?ec/ for-

3(7/?/c/^ /?L/yi/c/.

-/do-

n

- 57o//?e Typ /
e/?//pf 6//opc7 73

Spårvidd: 1.435
Måttet A minst: 2.600

1.067

2.300

891

2.250

Måttet A ökos
särtryck 330 N.

kurva enligt föreskrifterna

Tavlan är antingen gjuten eller utförd av plåt.
Stolpe: typ 1 (lämplig längd 1.500 mm). Se bilaga 18.
Färg: tavlan och stolpen skall vara vita (standardkulör A). Siff
rorna och delstrecket skall vara svarta.

Rekvisition: tavlan rekvireras på bl 774.10 (förrådsnummer enligt
ovan). Pä rekvisitionen skall önskat kilometer- och metertal anges.
Exempel på beställning: 1 st stationstavla, mörkt 446/487.
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Bansignaltavla

Placering

50-

I
-O/f/

fcf/?r 70 00 250

I—c///

I ̂ m/nsf /600-

L._
Alt 1. Tavla

med stolpe
s

o/f2 j
-60/?3/^/70/f0i//0 j
på (fc/rr6/oc/rer//7^5r
5froc/ca

2000

500

-fro5fo/pe 4åx25
fc/or 70 00 255

Alt 2. Tavla med fäst

anordning på räl
Idnr 7000253

Framsida med svart

snedstreck

fdnr 7000251, höger
>  252, vänster

Baksida

^^5

-p/å/s/foo/r?^

Tavlan or utförd av plåt med reflexbeläggning på fromsidon.
Stolpe: trästolpe med plåtskoning.
Färg: tavlan skall vara röd (standardkulör R) med gul (standard
kulör E) kantrand och eventuellt svart snedstreck. Baksidan skall
vara vit (standardkulör A) med svart kors. Stolpen skall vara gulgrå
(standardkulör J). Rölsföstningsanordningen enligt alt 2 skall vara
varmförzinkad.

Rekvisition: tavla och stolpe resp tavla med fästanordning på räl
rekvireras på bl 774.10 (förrådsnummer enligt ovan). Vid rekvisi
tion skall anges om svart snedstreck önskas och åt vilket håll detta
skall luta (höger eller vänster).
Exempel på beställning: 10 st bansignaltavla.

1  st bansignaltavla, snedstreck höger.
11 st stolpe till signaltavla.



Slr Tm Bil 5

Uppehålismärke

Enligt söo (ig 43 o

f<//?r 70 06 /02

Enligt söo (ig 43 b

70 06 /O/

to

400 h  400 ~|

2500

3/o/pe (yp /
e/7//gf ö/VapG /d

3S0

I rö'A

- s/o/pe /
en//^/ d/hpo /6

röA

Märket är utfört av plöt.
Stolpe: typ 1 enligt bilaga 18. Längden avpassas efter förhållan
dena, se nästa sida. Mörket kan öven föstas i kontaktlednings-
brygga eller på kontaktledningsstolpe.
Färg: märkets framsida skall vara vit (standardkulör A) med svart
text. Baksidan skall vara gulgrå (standardkulör J).
Stolpen skall vara varmförzinkad.

Rekvisition: märket rekvireras på bl 774.10 (förrådsnummer enligt
ovan). Vid rekvisition av märke enligt säo fig 43 a skall önskat
10-tal anges. Förrådsnummer för fästanordningar i kontaktled
ningsstolpe eller kontoktledningsbryggo, se nästa sida.
Exempel på beställning: 1 st U-märke, säo fiq 43 o, märkt 20.

1  sots fästanordning för U-märke.
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Uppehdilsmärice

Placering

<Q) J
/■

70 06 /70

\

r  1 70 06/50

--J ±=^ fc7r?r 70 06/60 4eoo
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Utdrag ur

Tekniska bestämmelser angående växel- och signalsäkerhets-

anläggningar (särtryck 570)

Anyisningrar för beräkning^ av försignalaystånd.

^  Försignalavståndet, varmed avses försignalens avstånd från huvud
signalen, skall beträffande infartssignaler bestämmas med hänsyn till
banans lutningsförhållanden framför infartssignalen samt den å ban
delen tillåtna största hastigheten enligt nedanstående grunder.
1. Banans lutningsförhållande bestämmes genom höjdskillnaden mel

lan två sektionspunkter, belägna den ena 1200 meter och den andra
200 meter utanför infartssignalen. Om höjdskillnaden är a meter, är den
för för signalavståndet bestämmande lutningen eller stigningen aVoo.

2. Vid försignalavståndets bestämmande skall i regel räknas med den
för vederbörande bandel med hänsyn till banans beskaffenhet tillåtna
största hastigheten.

3. Vid horisontellt liggande bana skall det normala försignalavståndet
vara 600 meter, då hastigheten är högst 90 km/tim, och 800 meter, då
hastigheten är högst 120 km/tim. Detta normalavstånd minskas eller
ökas med hänsyn till banans lutningsförhållanden enligt nedanstående.

4. Om banan ligger i stigning mot infartssignalen och denna stigning,
beräknad efter i punkt 1 angivna grunder, är minst 2,5®/oo, må för
signalavståndet vara 100 meter kortare än ovanstående normalavstånd.

5. Om banan ligger i lutning mot infartssignalen och denna lutning
efter ovan angivna beräkningsgrunder är minst 5®/oo, skall försignal
avståndet såväl vid 90 som 120 km/tim vara 100 meter längre än normal
avståndet. Vid 120 km/tim skall, om lutningen uppgår till minst 8 och
högst 10 o/oo, försignalavståndet dessutom ökas med ytterligare 50 meter.
Vid starkare lutning än 10®/oo skall försignalavståndet bestämmas av

^  järnvägsstyrelsen i varje särskilt fall.
6. Försignalen skall vara synlig för föraren på ett avstånd av minst

200 meter vid 90 och 300 meter vid 120 km/tim, och försignalavståndet
ökas, då så är nödvändigt för uppfyllande av detta krav. Försignal
avståndet må även ökas i någon mån, då härigenom erhålles en ur
teknisk synpunkt lämpligare uppställningsplats för försignalen.

^  7. Kortare försignalavstånd än ovan angivits må användas, då tågens
hastighet på den bansträcka, som är bestämmande för försignalavstån
det, är lägre än den på bandelen i övrigt tillåtna. Försignalavståndet
skall i dylika fall alltid så avvägas, att tillräcklig bromsväg erhålles
med hänsyn till rådande lokala förhållanden, tågens bromskraft m. m.
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Orienteringsmärke

Orienteringsmärke
enligt söo fig 47 a

Tilläggstavla enligt
säo fig 47 b

fdnr 70 JO 551

Tilläggstavla enligt

säo fig 47 c

fd/?r 70/O 5/0

fdnr storlek antal siffror

7010552

553

500x500

650x500

2

3

-—3/o/pe /

en//p/ ö//(7pa é

e500

450

¥
Tilläggstavlo enligt

säo fig 47 d
fdnr 7010554

1
500

1 80
500-^

^650~^

Tilläggstcfvla
till § 28,

enligt säok
r  fig 16

1-

80
1

1

r— e/?-

\  //r37 3å'o
]  f/^ 47 c
1

i
1
S Y
90

70 /O 555

^500—

Orienteringsmärket är utfört av plåt

Tilläggstovloma är utförde ov plåt. De skall sättas upp med över
kanten ca 10 cm under orienteringsmärkets underkant.
Stolpe: typ 1 (lämplig längd 5.000 mm), 3 eller 4 enligt bilaga 18.
Färg: orienteringsmärkets kantfält skall vara belagt med gult re
flexmaterial (standardkulör E). Mittfältet skall vara svart eller
öppet.
Tavlan enligt säo fig 47 b skall vara svart med vita sidofält (stan
dardkulör A).
Tavlan enligtsöo fig 47 c skall vara belagd med gult reflexmaterial
(standardkulör E).
Siffrorna skall vara svarta.
Tavlan enligt söo fig 47 d skall vara gul (standardkulör E).
Bokstaven »all vara svart och reflekterande.
Tavlan enligt fig 16 i söok till § 28 skoll vara gul (standardkulör E).
Bokstäver och siffror skall vara svarta.
Samtliga baksidor skall vara gulgrå (standardkulör J). Stolpen
skall vara varmförzinkad.

Rekvisition: märket och tavlorna rekvireras på bl 774.10 (förråds
nummer enligt ovon). Märket kommer att levereras med mittfältet
svart eller öppet beroende på tillgången. För tilläggstavlorna skall
önskad text anges.
Exempel på beställning: 1 st orienteringsmärke

1 st til(äggsta>ria, söo fig 47 c, mörkt 80
1 st tilläggstavla, söok till § 28, fig 16,

'  mörkt S Y 90.
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Orienteringsmärke

Placering

^/(onso/ en-
6//a^a /e

II Ii

Spårvidd: 1.435 1.067 891

Måttet A minst: 2.600 2.300 2.250

Måttet A ökas i kurvo enligt föreskrifterno i
särtryck 330 N.

Vid hostighetsnedsöttning på station får hastighetstavlo
eller orienteringsmärke för hostighetsnedsättninq inte
sättas upp mellan två spår enligt säok till § 28, tig 9-
13, om tavlan kommer närmare spårmitt än måttet A
anger. Skulle så bli fallet flyttas tavlan utanför yttersta
växeln varvid nedsättningssträckan förlängs.
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Flyttbart orienteringsmärlce

Orienteri ngsmä rke
enligt säo (ig 47 a

Tilläggstavla enligt
säo (ig 47 c med ut

bytbara siffror

Tilläggstavla enligt säok till
§ 28, fig 16 med utbytbara

siffror och bokstäver

fdnr 70 /O

50080 O

JOO^

-i-7rd'5fo/pe 47x^7
fc/nr 70 /O 58/

Sifferhöjd = 300 mm

p/åf5Ao/?//7p

fdnr effekt

lilläggstavlo 500x500 mm
7010560 för 2 siffror

tilläggslavfa 650x500 mm
561 föf 3 siffror

7008120 siffron 0

121 M  1

122 >  2

123 t  3

124 »  4

125 »  5

126 ,  6

.  127 .  7

128 >  8

129 1  9

Siffer- och bokstovshöjd = 200 mm

Placering

J

I

/77//?5f

/200

Spårvidd: 1.435 1.067 891

Måttet A minst: 2.600 2.300 2.250

Måttet A ökos I kurva enligt föreskrifterna i
särtryck 330 N.

fdnr effekt

7010562 tilläggslovla 500x500 mm

7008 140 siffron 0

141 »  1

142 »  2

143 >  3

144 »  4

145 »  5

146 >  6

147 »  7

148 *  8

149 »  9

150 bokstaven R

151 >  S

152 »  Y

Orienteringsmärket är utfört av plåt.
Tilläggstavloma är utförda av plåt. Siffror och bokstä
ver är utbytbare.

Stolpen utförs av trä.
Färg enligt föregående beskrivning av orienteringsmör-
ke. Stolpen skall vara gulgrå (standardkulör J).
Rekvisition: märket och tavlorna samt behövliga siffror
och bokstäver rekvireras på bl 774.10 (förråosnummer
enligt ovan).

Exempel på beställning: 1 st flyttbart orienteringsmärke.
1 st tilläggäggstavla, säo fig 47 c.
1 st siffran 8.
1 st siffran 0.

Vid hastighetsnedsättning på station får hastighetstavla
eller orienteringsmärke för hastighetsnedsättning inte
sättas upp mellan två spår enligt säok till § 28, tig 9-
13, om tavlan kommer närmare spårmitt än måttet A
anger. Skulle så bli fallet flyttas tavlan utanför yttersta
växeln varvid nedsättningssträckan förlängs.
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Hastig hetsta via

Tavla enligt
säo fig 48 a

Tavla enligt
säo fig 48 b

Tavla enligt
säo fig 48 c

70 oo^o/

250P

—— /yp /
en//yf Ö/Vayo /Ö

röA

Tavla enligt säck
till § 28, fig 16

/&^7/- 70003f0

ÄÄ7

Hastighetstavlan år antingen gjuten eller utförd ov pl&t.
Stolpe: typ 1 (lämplig längd 5.000 mm) 3 eller 4. Se
bilogo 18.
Tilläggstavlan enligt säok till § 28, fig 16 är utförd ov
plåt. Tilläggstovlons överkant skall vara 10 cm under
nastighetstavlans underkant.
Färg: hastighetstavlan skall varo vit (standardkulör A)
med grön kantrand och gröna siffror (stöndordkulör N).
Tavlan enligt säo fig 48 c skall ho svort kryss. Tilläggs
tavlan enligt säok till § 28, fig 16 skall vara vit (stan
dardkulör A) med grön text. (standardkulör N). Boksidar»
skall vara gulgrå (standardkuiör J). Stolpen skall varo
varmförzinkod.

Rekvisition: tovlorna rekvireras på bl 774.T0 (förråds-
nummer enligt ovan). Vid rekvisition skall önslcad text
anges på framsida och boksida.
Exempel på beställning:
1  st hastighetstavla; text framsida 70, boksida blank.
1  st tilläggstavla till hastighetstavla; text S Y 80.
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Hastighetstavla

Placering

Spårvidd: 1.435
Måttet A minst: 2.600

1.067

2.300

891

2.250

Måttet A ökas
sårtryck 330 N.

kurva enligt föreskrifterna

Vid hastighetsnedsöttning pä station får hastighetstavla
eller orienteringsmärke för hastighetsnedsöttning inte
sättas upp mellan två spår enligt säok till § 28, fig 9-
13, om tavlan kommer närmare spårmitt än måttet A
anger. Skulle så bli fallet flyttas tavlan utanför yttersta
växeln varvid nedsättningssträckan förlängs.
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Flyttbar hastighetstavla

Tavla enligt säo
fig 48 a med ut
bytbara siffror

-—/rdsA^/pe ̂ 7x^7

p/å/3/(077//?^

Placering

777/7737

/eoo

Tilläggstavla enligt säck till
§ 28, fig 16 med utbytbara

siffror och bokstäver

63<7

Siffer- och bokstovshöjd = 200 mm. Sommo
siffertyp till såväl hastignetstovlan som tillöggs-
tovlon.

fdnr effekt

hastighetslavla, kanlmåll
700055» = 750 mm

560 lilläggstavlo, diameter 650 mm
7000559 trästolpe 3000x47x47 mm

7008 tOO siffran 0

;ot »  1

102 »  2

103 »  3

104 »  4

105 >  5

106 >  6

107 »  7

108 »  8

109 >  9

110 bokstaven R

111 *  S

112 »  Y

Hostighevstavlon är utförd ov plåt.
Tilläagstovlan är utfärd ov plåt. Siffror och bokstäver
är utbytbara.
Stolpen utförs ov trä.

Färg enligt föregående beskrivning av hostighetstovlo.
Stolpen sKoll voro vit (standardkulör A) på den del, som
täcker tavlans boksida. Resten ov stolpen skall vara gul
grå (standardkulör J).
Rekvisition: hastighetstavlan och tilläggstavlan samt be
hövliga siffror och bokstäver rekvireras på bl 774.10
(förrådsnummer enligt ovan).
Exempel på beställning: 1 st flyttbar hastighetstavla.

1  st siffran 4.
1  st siffran 0.

Vid hastighetsnedsöttning på station får hastighetstavla
eller orienteringsmärke för hastighetsnedsöttning inte
sättas upp mellan två spår enligt säok till § 28, tig 9-
13, om tavlan kommer närmare spårmitt än måttet A
anger. Skulle så bli fallet flyttas tavlan utanför yttersta
växeln varvid nedsättningssträckan förlängs.

Spårvidd: 1.435 1.067 891
Måttet A minst: 2.600 2.300 2.250

Måttet A ökaS; i. kurva enligt föreskrifterna i
särtryck 330 N.
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Lystrings märke

Enligt säo fig 49 a Tilläggstavia enligt
säo fig 49 b

Enligt säo fig 49 c

|- 700 ^ I  600 —I

400

fc/nr 70 /o 66/
■fdnr 70/0 66/

260O

-— 3/o/pe /yp /
en//y/ 6//a^o /d

6600

rö'/<

-fc/nr 70/O 64/

- 5/o/pe fyp /
€/7//y/ ö//aya /ö

röA

Märkena är utförda ov plåt.
Stolpe: typ 1 (lämplig längd 5.000 mm) eller 4 enligt bilaga 18.
Tilläggstavlan enligt säo fig 49 b är utförd av plåt. Den sätts upp med överkanten ca
10 cm under märkets spets.
Färg; det triangelformiga märket skall vara vitt (standardkulör A) med
svart eller öppet mittfält. Det rektangelformiga märket skall vara svart med
vitt eller öppet mittfält.
Tilläggstavlan skall vara vit (standardkulör A) och svart.
Samtliga baksidor skall vara gulgrå (standardkulör J).
Stolpen skall vara varmförzinkad.
Rekvisition: märkena och tilläggstavlan rekvireras på bl 774.10 (förrådsnummer
enligt ovan).
Exempel på beställning: 2 st lystringsmörke, säo fig 49 a.

1  st tilläggstavla, säo fig 49 b.

J
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Lystringsmärkei

Placering

iwmejJUUJUWAJ/At

^Ao/73o/ er?'
//^ 6//a§^a /d ^

... S
rok 1

=rz=
TiH

'TI II
[I

ti II
II n

Spårvidd: 1.435 1.067 891

Måttet A minst: 2.600 2.300 2.250

Måttet A ökas i kurva enligt föreskrifterna i
särtryck 330 N.

49 b;| 9

y
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Skredvarningsmärke

Placering

*/50^^/SO

fcfnr 70 o^/oo

J7S

II i

Märket är utfört av pidt med fästanordning för kontaktlednings-
stolpe.
Färg; märket skall vara vitt (standardkulör A). Kantrand och sym
bol skall vara svarta. Baksidan skall vara gulgrå (standardkulör J).
Rekvisition: märket rekvireras på bl 774.10 (förrådsnummer enligt
ovan).

Exempel pä beställning: 4 st skredvarningsmärke.
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Hinderpåle av gummi

Typ 1

Vid norinalspår
och smalspär

ö
r

Typ 2

Vid överföringstrafik

64 9/JOO fc/nr 64 9/ JO/

/oo

7J0

/oo

/oo

t

J50

iJ

i

^röY/ 0//

-ga// 0//

/oo

300

r77r7rk//r//e
350

1

I

350

300

k"

500

Hinderpålarna år utförda av rött och gult gummi (standardkulör R resp E).
Förankringsröret är varmförzinkad värmeledningstub SMS 331, Di = 64 mm.
Rekvisition: hinderpålarna och förankringsröret rekvireras på bl 774.10 (förråds
nummer enligt ovan). Med förankringsröret följer föstbult.
Exempel på beställning: 6 st hinderpåle, typ 1.

6 st förankringsrör till hinderpåle.

-vc/r/7?e/e(^r?//?^^76/6
5/VJ-J3/, D/-^6^////77
n7e(J 00öra/?c/e

^/4 " 05/6i///
' 0/?r 3/ 47 980

^rujfy//n//7^

Typ 1

Vid normalspår
och smalspår

h

r''i
Hinderpåle av trä

Typ 2

Vid överföringstrafik

r r !
)•»

4-
/eo

rd'//0//

gc/^0/f

/oo

i

4?^
Måttabell (mått i mm)

300

J

jO/qr^^e

^ rö /'f0//-

- ya/f- 0/f

Spoividd 1435 1067, 891

o 1250 1070

b 650 470

c 600 420

d 100 80

1  e ia> c-v 125 80 ev 100

Hinderpålarna är utförda av trä.

Färg: pålarna skoll voro röda och gula (ston-
dordkulör R resp E).

Rekvisition: träpålar nytillverkos inte. När trä
påle skall bytas ut rekvireras därför gummipåle
enligt ovan.

600

500

o

y
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Hindermärke av gjutjärn

-fdr?r 70 O/eoo

"T
/eo

/—roff

*/50

TmiWi

Hindermärket är utfört av gjutjärn. Det är emoljerot med röd och
gul emalj (standardkulör R resp E).
Fästanordningen består av ett backat plattjärn.
Rekvisition: hlindermärket rekvireras på bl 774.10 (förrådsnummer
enligt ovan). Fästanordningen medföljer märket vid leveransen.
Exempel på beställning: 7 st hindermärke.

Schematiska planer över placeringen av hinderpålar
och hindermärken

sporspärr sporsporr

fo^spor f se söo)
s/dospor

J
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Lutningsvisare

fe/nr 7o oo 30O

Placering

Placeras endast på ena sidan om spåret, även
vid dubbelspår.
Spårvidd: 1.435

Måttet A minst: 2.600

Måttet A ökas i kurva enligt föreskrifterna i
särtryck 330 N.

Typer

Y Y

Visaren är antingen gjuten eller utförd av plåt.
Stolpe: typ 1 enligt bilaga 18 (lämplig längd 3.500 mm).

Färg: visaren skall vara vit (standardkulör A). Begynnelsevisarens
text skall vara svart. Stolpen skall vara vit (standardkulör A).
Rekvisition: visaren kan rekvireras på bl 774.10 (förrådsnummer
enligt ovan). Vid rekvisition skall önskad text anges.
Exempel på beställning: 1 st lutning^visore, typ B. Text: framsida:
lOVoo-700; boksidan blank.
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Lutningsvisare

Plocering

Markering I
riktning A-B

500

T ~r
—p-

—p-

fo 350
Markering i
riktning B-A

7%o

//OO

/i

360

//%o.

3eo

3%c

400

4%o

450

/5yoo

* ̂
^/600

T

Markering i
riktning C-D "T

oioo /60O

~r

T "T
Markering i

'  ' riktning D-C

/5Voo /4Voo /6%>

400 400 eoo

/2 Voo

600

——■

/i /OVoo /y /2 Voo /V /4%o
460 440 300 600 Vl ' 400

J
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/60

Radietavla och rampmärke

Radietavla Rampmärke

Placering av radietavla

fc/nr 70 00 40/ )

////p/<7//<7C/
c/e/ ca JOO

-5/o/pe /yp 2 \ I
en/Zp/ 6//<7pa /d

Uo

900 L-

I rö /'< L—.

Sp&rvidd: 1.435 1.067 891
M&ttet A minst: 2.600 2.300 2.250

Måttet A ökos i kurva enligt föreskrifterna i
särtryck 330 N.

Placering av rampmärke

Radietavlan är utförd av plåt.

Stolpe: typ 2 (lämplig längd 3.000 mm). Se bilaga 18.

Rampmärket tillverkas av kasserade loktuber, rör e d.
Färg: radietavlan skall vara vit (standardkulör A). Siffror
na skall voro svarta. Rampmärket målas enligt stolpe 2,
bilaga 18.
Rekvisition: radietavlan rekvireras på bl 774.10 (förråds
nummer enligt ovan). Vid rekvisition skall önskad radie
anges.

Exempel på beställning: 1 st radietavla, mörkt 1.500.

J
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Radietavla och rampmärke

Placering

r<7c//e/c7^/c7

/

n7/3for/?<^/?/ng r<7/^för/?(^/7//?p

' r̂<7/7?p-^

Åro'A/7//7p

öi^erga/7^5-
/^c/ryc7

^arAer/r?p

äe/ Aarva

' âmp -|

AröA/7//?p

c/rAu/år öyerp<7/?p^- I  ..
\oi/erp.

Ac/ryo

I

/7?c7rAer//?p

^C7/77p-^

/?-JOO

c/rAc//or

c/e/

pVerp.
/(urya

■

. f r

Kurva med en radie. Rälsförhöjnlngsromp och över-
gängskurvo sammanfaller. Se art 20:2 och 3.

Kurva med en radie. Rälsförhöjningsramp och över-
gängskurva sammanfaller ej. Se art 20: 2, 3 och 4.

Beteckningar:

Cp ̂  rodieJflvlo =^-Tämpmärke.

y
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Radietavla och rampmärke

Placering

rå/5/'dr/?(^'n/y?^

^ •̂*-r€7/77p —j-
/KröA/?//7p

oyer^ang^
A

'
ur\^<7

mar/cer/np

/^'300

 c/rAu/dr

de/

ramp

ofrera

Aurtra

A-700

c/rAa/dr

de/

-rarop

d7er^dr?pih\
Aurva

Kurva med tvä radier. Se art 20: 2 och 3.

rd/5förA(^'/7/r?p

AröAnmg
77-6/5

\öyerpd77p^
I  Aurva \

dVergd/?ga
c/r Au/dr de/

Aurra

i  I

/7?arAer//?g '
i) ^

Kurva med två radier. Angränsande cirkulära kurvdelar
hor scimn a rälsförhöjning. Se art 20: 2 och 3.

Beteckningar:

(P radietovlo = rampmärke

J
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Rälsförhöjningssicylt

-/cf/7r 70 22 9/0

O Ii O
f
20

t

50

/7?drA/7//?^: o 5 /o /40 /46 /50

h'' 60 /T?/7? n '70 /77/V

L/0 I/o 7./OM

Tja = 60/77/7?

/?= O

/?^'c///?/er\/cp// /O/7?/77

,  /0'La "^00
I/O' -7-^ = - - = //.^29m

no 35

/y^d/zz/er?'/?// 5/777??

5-7 Ä 225

y/'
f2-7^ "76,0777 Cf70 >7577?)

Beteckningar:

h  avsedd
Kq och h^j = avsedd
Lq och L|3 - ramplängd (m).

rälsförhöjning i ramp (mm),
konstant rälsförhöjning (mm).

avstånd mellan skyltar med 5-inter-
vall (m).
avstånd mellan skyltar med 10-inter-
vall (m).

Skylten är utförd av aluminium. Den fästs med 1 Va"
å 2" galvaniserod trådspik.

Märkning: texten är stansad.

Rekvisition: skylten rekvireras på bl 774.10 {förråds
nummer enligt ovan). Vid rekvisition skall önskad
text anges.

Exempel på beställning:
20 st rälsförhöjningsskylt märkta 120.
20 st rälsförhöjningsskylt märkta 130.



Str 330 Tm Bil 15

Gränsfavla för banmästaravdelningar

Placering

fanrzoooöo/

——3Mpe fyp /
6/7a^c7 /6

Spfirvidd 1.435 1.067 891
Måttet A minst: 2.600 2.300 2.250

Måttet A ökas i kurva enligt föreskrifterna
särtryck 330 N.

/101

/eoo

rö'/(

Tavlan är utförd av plåt.
Stolpe: typ 1 (lämplig längd 3.000 mm). Se bilaga 18.
Färg: tavlan och stolpen skall vara vita (standardkulör
A) på framsida och boksida. Siffrorna skall vara svarta.
Rekvisition: tavlan rekvireras på bl 774.10 (förrådsnum
mer enligt ovan). På rekvisitionen skall önskat banmös-
taravdelningsnummer anges.
Exempel på beställning: 1 st gränstavla för bma, märkt
525, baksidan 526.

y
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Gränsmärke

Råsten dv betong

Typ 1
Vikt 15 kg

fdiu 7000701

Typ 2
Vikt 54 kg

(dnr 7000702

Typ 3
Vikt 77 kg

fdnr 7000703

Typ 4
Vikt 100 kg

fdnr 7000704

1
1 -720-'027-*720*

0k
720
0\

720
i
01

720
i
0 —f

/eo

1 1 1 I
L.- '

350

*/S

^750*

iT— i
1  1

1  J 750

1

7^

700

r^EOO-*\

r-—«»,
I  I

'« .o'

"7
200

/■ J
H h

/ooo

\^250^

F1
-/20-^

7
250

□"UT

7300

\^250-

90 720 Typ 1

Placering

Typ 1, 3 och 4

1
250

t:—?r-

3/¥"^C7/i/(7-
777serc72 ror

77/5erc7^ rör
/bo^^yu/es

caVöL

I ca ^/jL
I

Rekvisition: gränsmärke kan rekvireras på bl 774.10(förrådsnummer enligt ovan).
Exempel på beställning: 2 st gränsmärke, typ 3.
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Märkning av fasta föremål

—« 250 -

^(j// —
t  1
73 I

Sektion

3i/i7r/^-

Målningen utförs med oljefärg, de gula fälten
i stondordkulär E.

Märkningen skall underhållas väl.

Iri-

rö^\-

\

2000

Förvarningsanordning
Sektion

fyörnen /77o/a3

^caSo/7?^

V,0//or^<7r/

^ca5.om^

7//?<7 V

J300r
2000

[E-

/vz/ys)-2600-
T7-

 frd3/<7/?^er ed

'b.
\^max 200 ̂
'2400

1

röA

Z ' (7tx3/å/?de2 ̂/// de/
^3/0 ̂remo/e/

3pdrm///



Str 330 Tm 75 Bil 18

Typ 1

fdnr längd

7011510 1500

520 3000

530 3500

540 5000

Stolpar och konsoler för signaltavlor

Typ 2,
(dnr 70 U 550

Typ 3,
fdnr 7011560

\^sö/r?/ö3/^
o^/7^/rvr
/ 60X. 3.76

3/73 366

/ör 7 60x3

3/73 33/r7?ec/p3'
ji/^e/sae/p/a/Zs/dr?^
/0x/30x663 oc/7

^ /?<7/c6u//c7r

/050

/o/r/c/d

48 X 63/??/7?

var/7?/br^//?/<c7e/e

runäs/ä/T^r / /6
/eyfemn73 /ö3<7

Typ 4,
fdnr 7011570

sixeZfcj/mr / 60x3
3/73 33//7?&f pd-
3l^e/S<7C/ p/7//3/dA?^
/0x/50x 663 oc/?

4 3//raAöu/far

FSrg: stolpe typ 2 skropos och strykes med bly-
'  ' " " ' iock-mönjo varefter den målas 2 varv med vit I

färg (standardkulör A). Övriga stolptyper skall
voro vormförzinkode.

Rekvisition: stalporno rekvireras på bl 774.10
(förrådsnummer enligt ovan). Vid rekvisition av
stolpe typ 1 skall ön^ad längd anges.
Exempel på beställning: 2 st tavelstolpe, typ 1,
L = 3.000 mm.
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Varningsskylt vid lutande bangård

(dnr 7010 970

500 -

JOO

VARNING

BANGÅRDEN LUTAR

MOT LINJEN

Skylten är antingen gjuten eller utförd ov
plät.

Stolpe: typ 1 enligt bilaga 18. Längden
'  'ärhå"avpassas efter förnållandena.

£000
- sMpe /
e/7//p/' ö//a^<7 /6

Färg: skyltens framsida skall vara gul
(standardkulör E) med svart text och
svart kantrand. Baksidan skall vara gul
grå (standardkulör J). Stolpen skall vara
varmförzinkad.

Rekvisition: skylten rekvireras på bl
774.10 (förrådsnummer enligt ovan).
Exempel på beställning: 1 st varnings
skylt vid lutande bangård.

rö/(

J




