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All  personal  med  behörighet  enligt  Tri  Jvg

Ändringar  i Tri  Jvg  med  anledning  av  införande  av  ATC  på  Saltsjö-

banan

Med  anledning  av  införandet  av  ATC  på  Saltsjöbanan  behöver  Tri  Jvg  anpassas.  Vissa  av

dessa  anpassningar  berör  också  Roslagsbanan.  Samtidigt  införs  också  en  ATC  bilaga  g "Til-

lämpningsregler  för  ATC  på  SB".  Ny  eller  borttagen  text  är  markerad  i blått.

fi i3.  Signal  visar  ej "kör"  eller  55röre1se tillåten"
5. (...) sth efter passerande av signal  i "stopp"  är 4o, halv  siktfart.  Finns växlar  på sträckan  får has-

tigheten  fram till nästa huvudsignal  eller längst  till  stationsgränsen  vara högst 20 krn/tim.  När tåg
framförs  med  verksam  ATC  och  samtliga  växlar  på signalsträckan  eller  stationen  passerats,  är dock

sth 4o, halv siktfart  om ATC medger  detta. (...)

F1i5.  Tåganmälan  och  körtillstånd
z. Tåganmälan  (tam)  skan  utväxlas

-  på  sträckor  utan  linjeblockering,  dock  cj C,rcnbanan  (Grenbanan  har  numera  7injeb(ockering)

-  om  linjeblockeringen  är ur  bruk,  dvs signalsäkerhetsanläggningen

på  grund  av en känd  orsak  är obrukbar,  t.ex.  vid  ett  planerat  arbete  på anläggningen.  (...)

fi 22,  0lnrnr1signq1t'r

2. Hastighetsbesked  i huvudsignal  gäller  enligt  följande:  (även  på  Sa1tsjöbanan)

Vid  körning  med  full  ATC-övervakning  gäller  den  sth  som  visas  avATC-panelen.  Detta  besked  gäller

oavsett  huvudsignalbild.  Signalbilden  "stopp"  innebär  dock  alltid  stopp  oavsettATC-besked.

Vid  körning  med  reducerad  ATC-övervakning  (på  RB:  i driftläge  "Manuell")  gäller  den  sth  som  Tri

föreskriver  för  den  aktuella  situationen.

Vid  körning  utan  ATC-övervakning  gäller  signalbild  enligt  figur  ig-ii,  2C samt  xe från  signalen  till

nästa  huvudsignal,  docklängst  till  stationsgränsen.

3. Figur  il  (SB)
Betydelse: "Kör  4o,  hinder  i tågvägen"  ("två gröna och en gul").
När  infartssignal  visar  signalbild  enligt  fig  il,  gäller  hastigheten

* med ATC: 4o km/tim  från  signalen  och fram  till  infartstågvägens  slutpunkt.

* utanATC:3okm/timfråndenförstaväxeltågetuppnårochframtillin-
fartstågvägens  slutpunkt.
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Föraren  skall  vara  beredd  på  att  hinder  finns  före  infartstågvägens  slutpunkt.  Signalbilden  komplet-

teras med tänd varsarnhetslykta  enl fi 23 moment  6.

fi 24  Signalmärken
20.  Signalbeskedmärke  (figur  131)  slopas.

fi 37.  Spårfordons  hastighet
4. Om hastighetsbegränsning  behövs trots att märken  inte  hunnit  sättas på plats, cllcr  .'iTC övcrvak
ning  intc  hunnit  ordnas  mÅste  hastighetsbegränsningens  början  och  slut  positionsbestämmas  i order

genom  att  tpl,  huvudsignal  eller  plankorsning  som  finns  i linjebeskrivningen  anges.  Km-tal  får  inte

uppges.

Om  hastighetsbegränsning  iundantagsfan  är signalerad  med  signalmärken  men  inte  ATC-

övervakad,  skall  avsaknaden  av  ATC-övervakning  tydligt  framgå  av  order  till  förare.

7. (...)
5o km/tim
När  tåg  framförs  utan  verksam  ATC.  (även  på  Sa{tsjöbanan)

För  arbetståg.  (...)

4o  km/tim  med  halv  siktfart
Efter  medgivande  om  att  passera  huvudsignal  i stoppställning  då växlar  intc  finns  på  signalsträckan

då  lägre  sth  inte  gäller  enligt  annan  regel,  dock  ej då  tam  tillämpas  vid  linjeblockering  ur  bruk.

När  kontaktledningen  blir  spänningslös.

När  normaltåg  har  startpunlct  på  linjcn;  till  nästa  huvudsignal  (SB).  (...)

3o km/tim  (Med  försiktighet)  med  halv  siktfart  (...)
När  normaltåg  har  startpunkt  på  linjen;  till  nästa  huvudsignal  (SB).

20  lan/tim  (Med  stor  försiktighet)
Efter  medgivande  om  att  passera  huvudsignal  i stoppställning  då växlar  finns  på  signalsträckan.

Längst  till  stationsgränsen  eller  tills  ATC  medger  högre  hastighet.  (...)

arald

Stf  Säkerhetsdirektör

Trafikförvaltningen
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