
  

SIGNALER del 2



  

Stoppa genast

Även kallad ”rörlig stoppsignal”. Rörelsen ska stanna snarast 
möjligt.

Armarna, flaggan eller lyktan rörs flera gånger horisontellt/vertikalt. Signalen kan även ges 
muntligt ”Stopp”.



  

Stoppa där jag står

Kallas ”stillahållen stoppsignal”. Rörelsen får inte 
passera signalgivaren.

Den utvecklade flaggan resp lyktan hålles stilla tills rörelsen stannat.



  

Back

Motorvagnssätt ska gå åt det håll varåt dess bakände är riktad.

För andra växlingssätt gäller att drivfordonet ska skjuta övriga fordon. Om 
drivfordonet är ensamt eller har fordon kopplade till båda ändar ska drivfordonet gå 
åt det håll varåt dess bakände är riktad. (Bakänden är den ände där rött sken visas.)

I tveksamma fall ger signalgivaren muntligt besked om i vilken riktning 
växlingssättet ska gå.



  

Framåt

Motorvagnssätt ska gå åt det håll varåt dess framände är riktad.

För andra växlingssätt gäller att drivfordonet ska dra övriga fordon. Om 
drivfordonet är ensamt eller har fordon kopplade till båda ändar ska drivfordonet 
gå åt det håll varåt dess framände är riktad.

I tveksamma fall ger signalgivaren muntligt besked om i vilken riktning växlings-

sättet ska gå.



  

Back

Motorvagnssätt ska gå åt det håll varåt dess bakände är riktad.

För andra växlingssätt gäller att drivfordonet ska skjuta övriga fordon. Om 
drivfordonet är ensamt eller har fordon kopplade till båda ändar ska drivfordonet gå 
åt det håll varåt dess bakände är riktad. (Bakänden är den ände där rött sken visas.)

I tveksamma fall ger signalgivaren muntligt besked om i vilken riktning 
växlingssättet ska gå.



  

Sakta (1)

Armen (lyktan) hålles stilla.

Så länge signalen ”sakta” ges ska lokföraren sänka hastigheten, dvs 
håll armen uppsträckt resp visa grönt sken tills hastigheten inte 
längre ska sänkas. Därefter konstant hastighet.

Om rörelsen råkat stanna, måste på nytt ”framåt” (eller ”back”) ges.



  

Sakta (2)

Om ”sakta” ges muntligt gäller följande:

•  Hastigheten ska minskas tills nästa signal ges. Om därefter ett muntligt besked 
”lagom” ges ska hastigheten hållas oförändrad tills nästa signal ges.

•  Signalgivaren kan efter signalbeskedet ”sakta” muntligt ange avståndet till 
stoppunkten. Exempel: ”Sakta ... 100 meter ... 50 meter ... 20 meter”. Hastigheten 
ska då minskas successivt i förhållande till avståndet.

Handsignal ”sakta framåt” och ”sakta back”

Om hastigheten ska vara låg redan vid igångsättningen kan ”sakta 
framåt” eller ”sakta back” ges muntligt eller med handsignal. Med 
handsignal ges

•  ”sakta framåt” genom att signalgivaren först ger ”sakta” och

sedan ”framåt”

•  ”sakta back” som nattsignal genom att signalgivaren först ger

”sakta” och sedan ”back”

•  ”sakta back” som dagsignal enligt figur nedan.



  

Kopplet

Dagsignal: Armarna förs mot varandra och händerna slås samman 
flera gånger över huvudet.
Nattsignal: Omväxlande grönt och vitt sken från lykta, upprepat flera 
gånger.

Fordonens buffertar ska tryckas ihop för sammankoppling eller 
isärkoppling av fordon



  

Bromsprov
I många fall måste man kontrollera att vagnarnas 
bromsar fungerar. (Hur, se växlingskursen). Tre 
signaler används:

1) Bromsa
2) Lossa
3) Klart

”Klart” används dessutom i flera andra 
sammanhang.



  

Bromsa

Ena armen (eller lyktan) förs sakta i en halvcirkel utåt och 
uppåt, hålls sedan stilla ett ögonblick och förs därefter hastigt 
rakt nedåt.

Föraren till bromsprovaren: Täthetsprov avslutat.

Bromsprovaren till förarern: Sätt till bromsen.



  

Lossa

Lykta med vitt blinkande sken (en 
lykta med fast vitt sken vrids hastigt 
åt sidorna, så att ett blinkande sken 
framträder)

Ena armen hålls sträckt uppåt 
medan handen svängs fram och 
åter i sidled

Föraren ska lossa tryckluftsbromsen.



  

Lägg om växeln

Ena armen (lykta med vitt sken) förs snett uppåt 
och sedan nedåt mot den växel som ska läggas 
om.
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