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R e d o g ö r e l s e 
för utformning och provning av infartssignal, försedd med fcr-

signalefing till utfartssianal.
■»

I signalk»mmitténs 26:te sammandu äde den 8 april 1947 
uppdrogs åt undertecknad att arrangera prov med en infarts- 
signal, försedd med försignal till utfartssianal.

... 'Skälen för tillkomsten av dylik signal och utformnjrg.en 
* . av densamma.

.  -v <-

Yid ett flertal dubbelspårsstationer med utfartssignale- 
ring .är* infartssignilerna utrustade med försignalfunktioner 
för utfartstågvägarna. Dessa försignalsfunktioner äro anordnade 
som ett sken j, infartssign=len, vilket visar grönt blinkljus 
(varsafhet), när utf«rtssignalen visar stopp och ofärgat blink- 
ljus, jiär. utf arts signalen visar kör.

Utfartssign lerna, spm är* placerade vid infartstågvä- 
garnas slutp.unkter, äro i regel sv dvärgsignaltvp.. ■ I vissa  ̂
fall äro utfartsdvargsignäierna på huvudspåret förstärkta med. 
en huvudljussignal, gällande £ör utfart på norm'’ Is pär et. Den
na huvudutfartssignal visar ett fast grönt- sten för utfart på 
det för tågrörelser normala spåret' (t.ex. vänsterspåret på 
dubbelspår; rakspåret5 eller, om intet spår kan anses vara det 
normala, till spår eller spårgrupp åt höger). Utfartsdvärg- 
sign:.len visar därvid s4.gnalbild 1 1g. Dör utfartstågväg, som 
gäller för rörelse till apnat spår ¿in det norm-la, "avvikan
de tågvj>ig", intager huvudutfartssign len steppsj;ällning och 
rörelsen fir då ske på utfartsdvårgsignalens signalbild 11h.

Detta förhållande, att.tågrörelser på avvikande tägvä- 
gar få företagas*mot huvudsignal i sto^pläge, har^icke ansetts 
vara tillfredsställande, varför huvudutfarterna numera utrus
tas även för avvikande utf arts tågväear med. en pesitiv si>na±- 
bild. med två fasta arona sken.

Inrättandet av denna utfsrtssignalbild har i sin tur 
aktualiserat f rå.’- an om f örsian . lerinaen för denna. I ett fa- 1
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(Spånga) löstes problemet på följande sätt:
Tåg, som cver st,.tienens huvudtågväg skall utgå påv"av-



somvikande" utfartstågväg intages där på en signalbild, 
på infartssignalen visar ett fast grjfnt sken jämte ett 
grpnt blinkande sken, utgörande försignal till utfarten, 
då denna intager körstallning med två-fasta gröna sken. 
Försignaleringen är i detta fall icke tillfredsställande, 
emedan den avviker från Sä*, som föreskriver, atl försig
nalen skulle visat ofärgat blinkljus. '

Frågan om.anordnandet av en ny signalbild på-infarts
signalen med försignalering för avvikande utfartstågväg 
:*gs nu upp till behandling. Fet'låg därvid nära'till händs 
att an*rdna den nya signalbilden i analogi med försignalbil- 
den fcr infart på sidotågväg genom att anbringa en sid*t|g- 
vägslykta på infarten, härigenom skulle en försignalbiid,. 
visande ett grönt blinkande sken + 1 gult fast sken fcr av
vikande utfartstågväg erhållas på infartssi|nalen,.

Fet gröna blinkande ljuset är av konstruktifensskäl 
pla-cerat nederst i 1 jussignalen,tFör att erhålla ett erf*p- 
derligt avstånd mellan detta och det fasta gula ljuset mås-, 
te avståndet mellan dessa vara så stftrt, att ljuskonerna. 
icke' sammanflyta. Fetta avstånd fastställdes experimentellt 
till t.100 mm. För att framhäva ljusverkan försågs denna sig 
nalenhet med en 600 mm skärm. Bif#gad ritning visar den nya 
stgnalkombinationen jämte de signalbilder, som böra kunna 
givas.

Provning av den föreslagna signalen.
Signalen sattes upp till vänster em godstågsspåret 

mellan Huvudsta till Tomtebeda nedre »ch vändes mot Huvudsta 
så att den kunde iakttagas på ett avstånd av 600 m och aind- 
re. Bifogade f*to visar signalens utseende.

Vid inspektion av signalen den 18 april 1547 mellan 
kl. 19 - 20 vey« följande ledamöter av signalkemmittén när
varande.

' överingenjör Th. Ihelander,
Prefessér -Emil Alm,
Överinspektör F. Culmsee,
Byrådirektör T. Hård,

H. Edenius,
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Byrådirektor Å. Karsberg, 
samt underteeknad, som ordnat med provet.
De »lika signalkambinationenna visades och observera

des på ^lika avstånd. Det anmärktes på att det »färgade ske
net var något gulaktigt, varför det ansågs, att en viss tve
kan skulle kunna uppstå, om det skulle vara gult eller ofärga 

Genom att insätta ett blått filter erhSlla ett skarpt 
månvitt ljus, vilket markant skiljer sig från det gula skenet 

Jen 20 ay.ril 1947 visades signalen under dagsljus för 
»verinspektör Smedberg och två lokförare.

Såväl överinspektör Smedberg s*m de båda andra herrar
na v#r§ tillfredsställda med signalens tydlighet.

Stockholm don 10 maj 1549- 

Teodor Lundberg


