
  

SIGNALER del 1



  

Signal Kortform för signalbudskap, signalbesked, signalbild och signal-
inrättning.

Signalbudskap Den information som ska förmedlas. Ex: Du ska stanna före signalen.

Signalbesked Fastställd benämning på ett signalbudskap (kortform: besked). Ex: 
Framåt

Signalbild Utseendet av ett visst signalbesked från en signalinrättning och det 
namn på denna som anges i trafikföreskrifterna. Ex: Två vägrätta 
sken.

Signalinrättning Fast placerat yttre signalmedel vars signalbesked kan variera. Indelas 
i ljussignal, tablåsignal och mekanisk signal.

Dagsignal Form av visuell signal som är avsedd att användas vid dagsljus eller 
motsvarande goda ljusförhållanden.

Nattsignal Form av visuell signal som är avsedd att användas när dagsignal inte 
kan ses tydligt.

Handsignal Visuell signal som ges med händerna eller ett signalredskap som bärs 
eller hålls av en person.

Muntlig signal Signal som ersätter en handsignal och som ges genom att säga dess 
signalbesked.

Signalredskap Visuellt signalmedel avsett att bäras av en person som handsignal-
lykta, signalflagga eller signalstav.



  

Huvudsignaler och huvudförsignaler

Huvudsignal får ej passeras av växling utan 
tillåtelse i varje fall



  

Dvärgsignaler (1)
Signalen får inte passeras utan särskilt med-
givande av tågklareraren enligt reglerna för växling.

Vågrätt  = ”stopp”

Vissa medgivandedvärgsignaler visar inte ”stopp” 
utan är istället släckta. ”Stopp” från den huvudljus-
signal som är placerad invid medgivandedvärgsignalen
gäller även för växling.

Signalen får passeras.

Lodrätt  = ”rörelse tillåten, fri väg”

Växlar och spårspärrar på dvärgsignalsträckan
är kontrollerade och låsta. Dvärgsignalsträckan är
hinderfri. Ska flera fordonssätt framföras efter
varandra, gäller signalbilden endast det första
fordonssättet. Efterföljande fordonssätt ska avvakta tills
signalen visat ”stopp” och därefter på nytt visar ”rörelse tillåten”.



  

Dvärgsignaler (2)
Signalen får passeras.

snett vänster = ”rörelse tillåten, hinder finns” 

Växlar och spårspärrar på dvärgsignalsträckan är kontrollera-
de och låsta. Fordon finns på dvärgsignalsträckan, fordon
finns i farlig närhet på anslutande spår eller så måste särskild
försiktighet iakttas av något annat skäl.Ska flera fordonssätt
framföras efter varandra, gäller signalbilden endast det första
fordonssättet. Efterföljande fordonssätt ska avvakta tills signalen visat 
”stopp” och därefter på nytt visar ”rörelse tillåten”.

Signalen får passeras.

snett höger = ”rörelse tillåten,kontrollera växlar och hinderfrihet”

Den som håller uppsikt måste kontrollera spåret både med
avseende på hinderfrihet och med avseende på växlars och
spårspärrars lägen. Växlar och spårspärrar bortom 
dvärgsignalen är i regel lokalfrigivna.



  

Dvärgsignaler (3)

● Om en medgivandedvärgsignal visar ”rörelse tillåten” upphävs 
”stopp” för växling från den huvudljussignal som är placerad invid 
dvärgsignalen. 

● En växlingsdvärgsignal som är släckt eller som visar en otydlig eller 
felaktig signalbild ska jämställas med en växlingsdvärgsignal som 
visar ”stopp”.

DVÄRGSIGNALSLUTTAVLA
Dvärgsignalsluttavlor anger slutpunkten för en
dvärgsignalsträcka.



  

Växelsignaler (1)

Motväxel som ligger i 
kurvläge och 
högerläge.

Motväxel som ligger i 
rakläge.

Motväxel som ligger i 
kurvläge och 
vänsterläge.



  

Växelsignaler (2)

Medväxel som 
ligger i kurvläge.

Medväxel som 
ligger i rakläge.



  

Hastighetstavlor (1)

På sidospår får hastigheten aldrig överstiga 30 
km/h. Detta signaleras ej särskilt.

Den största tillåtna hastigheten som
gäller från tavlan, i km/h. Hastigheten
får inte ökas förrän sista fordonet
passerat tavlan (utom vid tilläggs-
tavla V).



  

Hastighetstavlor (2)
Hastighetstavla med tilläggsskylt ”V”

Anger den största tillåtna hastigheten som gäller
från tavlan till plankorsningen, i km/h.

När det främsta fordonet har nått fram till 
plankorsningen gäller åter den hastighet som
gällde omedelbart före hastighetstavlan

Tavlan står högst 100 meter före plankorsningen.

Observera att även utan hastighetstavlor vid 
plankorsningar kan hastigheten vara nedsatt pga 
föreskrifter från infrastrukturförvaltaren och andra 
restriktioner kan finnas (stopp, flagga etc).



  

Hastighetsbegrepp

● Siktfart = max hastighet man kan ha och ändå 
stanna på siktsträckan.

● Halv siktfart = max hastighet man kan ha och 
ändå stanna på halva siktsträckan.

● Krypfart = Mycket sakta, max 10 km/h



  

Vägskydd

V-signal: ”stopp före plankorsningen”

Vid växling ska fordonssättet stanna före plankorsningen 
och får fortsätta först sedan vägtrafiken varnats av 
person med röd flagga eller enligt 
infrastrukturförvaltarens regler.

V-signal: ”passera”

Vägskyddsanläggningen spärrar vägtrafiken. 
Plankorsningen får passeras.



  

Hinder

Hindertavla ”stopp”
Tavlan får inte passeras. En flyttbar tavla får dock 
passeras om tillsyningsmannen för den 
trafikverksamhet som tavlan skyddar

har medgett detta vid samråd.

Hinderpåle
Anger var hinderfrihetspunkten mellan de 
sammanlöpande spåren är belägen.



  

Elspärrtavla

Kontaktledningen slutar eller 
en normalt strömlös sektion 
vidtar.

Vanligen röd. Den gula kan 
passeras efter tillstånd av 
tågklarerare osv.



  

Ogiltighetsskylt

Att en signalinrättning eller signaltavla är ogiltig innebär att den ska 
betraktas som obefintlig. Detta markeras genom att den är försedd 
med en ogiltighetsskylt, är övertäckt eller är vriden bort från spåret.



  

Felaktig skylt



  

Ljudsignal (1)
 

Signalen ”tåg kommer” ska ges som en varningssignal med tyfon
eller vissla i följande fall:

● Vid och efter en ljudsignaltavla enligt reglerna för ljudsignaltavlan.
● När föraren bedömer att personer i eller i farlig närhet av spåret 

behöver varnas.
● När personer behöver varnas vid igångsättning eller vid låg hastighet 

får signalen inskränkas till ett kort ljud.
● När ett vägfordon närmar sig en plankorsning och det ser ut som om 

det inte kommer att stanna.

En lång signal, cirka 3 sekunder
”tåg kommer”



  

Ljudsignal (2)

 

Signalen ”uppfattat” ges antingen som ljudsignal med tyfon eller
vissla eller med strålkastarblinkningar. 

”Uppfattat” ges som bekräftelse på att en signal som inte kan eller
ska åtlydas genast är uppfattad.

En kort signal

Blinkning med ett fordons strålkastare
två gånger till eller från helljus

”uppfattat”



  

Ljudsignal (3)

 

Nödbroms behövs. 

Hjälp behövs på grund av något missöde.

Upprepade korta ljud
”fara”



  

Ljudsignal (4)

Ljudsignaler mest av historiskt intresse:

● Samtal önskas
● Kontaktledningen spänningslös
● Undersök bromsarna



  

Signaler på fordon vid växling (1)

Varför?

Beskedet ”framåt” betyder inte alltid framåt.

Beskedet ”back” betyder inte alltid bakåt.

Man måste veta vad som är framände och 
bakände på drivfordon.

Man måste också kunna se fordonet i mörker.



  

Signaler på fordon vid växling (2)

Framändessignal består av vita sken

1.  på vågrät linje och däröver två vita sken placerade vågrätt nära
varandra centralt eller ett centralt placerat vitt sken

2.  två vita sken på vågrät linje. Används om inte övre sken kan
visas enligt alternativ 1

3.  Ett eller flera vita sken placerade på annat sätt. Får endast
användas om fordonet inte är utrustat för att visa sken enligt
alternativ 1 eller 2 eller vid fel på en eller flera strålkastare.



  

Signaler på fordon vid växling (3)

Bakändessignal består av ett eller två fasta eller blinkande röda
sken från en eller två fasta slutsignallyktor. Dessutom kan samtidigt
två vita sken visas på en vågrät linje.



  

Signaler på fordon vid växling (4)
Äldre sätt att ange framände:

1) Skorstenen på ånglok
2) Blågul flagga i ena änden
3) Rödgul skärm i ena änden (”slickepinne”)

Vid tveksamhet, kom muntligen överens om vilket håll rörelsen ska 
ske innan signal ges.

Fram- och bakände är inte samma sak som A- och B-ände!
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