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Peskr1ve1se af Sikringsanlæ gget paa
Nørresundbv

Station

For Sikringsanl!!! gget i Broposten er der udarbejdet en eærlig Beskrivelse og Instruks.
For Linieblokanl • Aalborg-Nørr esundby er der uda.r bejdet en sserlig Beskr:i. vel ee og Instl"Uks.
Sikringeanl<e gget er indrettet som et mekanisk Betjenings - og Aflaasningsanl~g med fØltende Gennemkørse lstegveje:
Fra Aalborg i Spor II
Hjørring i Spor II
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Be tjening af Signaler og Betlef'oregaar fra Centralappara terne

n ing c llP.r . Aflaasn1na e.t Sp~rsk~rtcr
1 Post I (JydpostenJ og Post II (No rdpoet~n) .
Fr1g1vning af Togve .1ene foregaar fra Kommandoposten i Stations.kont oret .
Der fo r efindes følgende Signaler:
1) 2 Hovedsignale r paa Broens Nordende. Diase Signaler er Daglyssignal er,
Signalet l"ll'l~st til venetre g<el.der fo: Indkørsel paa Nørresundby Qg
er forsynet med 4 Lanterner , saaledes at baade Signal Nr. 1 , 2 og 3
kan vises. Signalet l'P.l'lgst til højre gælder for Indkørsel til Sæby
og er f'orsynet med 2 I.anterner.
2) Et Hovedsignal ( Armsignal med 1 Arm) ved "Krøllen" og pldende tor
Tog fra S~by til Aalborg.
3) Et Hovedsignal (Armsignal med l Arm) paa Havnebanen. og gældende for
Tog fra Sæby til Nørresundby.
4)Et Hovedsignal ( Armsignal med l Arm) Syd for Post I ved Havnesporet
og g"Bldende for Udkørsel fra Nørresundby til Sæby.

-~-

ovedeig nal (Armsig nal med l Arm) Syd for Poet I ved Hovedspo re til Aalborg og B'l?ldende for Udkørse l fra Nørres11ndby til
Aa org.
6) 3 ogvejssi gnaler (Armsig naler med 1 Ann) lige Nord for Thisted vej og g!!!ldende fra venstre til højre for Udkørse l fra henhold sviå Spor I , II og III .
7) 3 Hovedsig naler ( Armsign aler med 1 Arm) Syd for Poet II og g!lllde nde fra venstre til hø~re for Udkørse l fra Spor IJI til F jerritslev, Udkørse l fra Spor II til Hjørrin g og Udkørse l fra Spor I

5) Bt

til Hjørr ing.
8) 2 Hovedsi gnaler opstill et ca 500 m Nord fo r Poet II. Begge Signaler er Annsign aler. Signale t l~gst til venstre er forsyn et
me~ Gennemk ørselearm og med fremskud t Signal (Arms ignal) 400 m
foran Signale t og g<elder for Tog f r a Hjørr ing. Signale t l<engst
til højre har kun 1 Arm og g~lder for Tog fra Fjerri tslev .
Endvide re forefind es nedenn~vnte Signal er, betjent fra Broposten:
9) Et Hovedsi gnal (Hoveds ignal med l Arm) ,
ved Kastetv ej og g<eldende for Tog fra Aalborg med tilhøren de
fremskud t Signal ( Daglyss ignal med 2 Lantern e r ) opstil let 800 m
foran Hovedsi gnalet .
10) Et Hovedsig nal (Daglys signnl med 2 Lantern er) paa Br oens Sydende
og B'l?ldende for Tog til Aalborg .
Signal tableau er.
Øverst paa Blokapp ara tet paa højre Ende af Centrala pparate t i
Kommando posten i Telegra fkontor et er anbragt Tableau er for de ovenfor <under Punktern e l , 2 , 3. 8 omtalte Signale r.
Tableau erne viser om vedkommende Signal er 1 Stopsti lling
eller Kør stilling .
d , 9 . 10 , 11 , 12 og 14 er centralb eSporski fterne 3. 4 , 5. 6 .
tjente og de ~vrige under Sikringsanl~gget inddragn e Sporski fter
20, 22 , 24, 25 , 26 , 27 , 28, 29 og 30 er centrala flaasede ,
Bpor skiftebe tjenings haandta gene er ved isolered e Skinner anbragt
fo ran de paaga>ldend~ S~orskifter s ikre t imod J.Ll:.idig Omstill ing.

z.

Sporbes~ttelseeanordnj.!JK,_

Ved Isolering ef de 3 Togvejs spor ud for Perrone rne i Forbindelse med Sp~remagneter i Felterne 9, 10 og 11 i Cent ralappa ratet
i KolllDandoposten er der tilvejeb ragt en SporbeS <!!ttelse sanordn1 ng,
sasledes at Kommandoposten ikke kan give en af Posterne fri til a t
stille Indkø rsel (Gennem kørsel) , naar tilsvar e nde isolered e Togvejs spor er besat (med Vogne etc.)
· Der er under hver Prigivn ingshvi rvel anbragt en Tr ykkonta kt , som

paag<eldende Sportableau - (anbragt
Felterne 13- 16) - hvidt inden Hvirvlen
a udtrykkelig, at Isoleringen af Togvejssporene kun
Sporstykkerne ud for Perronerne og sikrer altsaa ~
e et c ., der er henstillede uden for disse Sporstykker,
Isoleringerne garanterer heller ~ for Sporfrihed 1 Forhold
andre Spor.
Togvejseftersyn maa altsaa stadig foretages .

' Stationen er forsynet med e l ektrisk Signal - og Sporskiftebelys.ninS:· De hertil hørende Afbrydere , Sikringer og Tabl eaulamper er anbragt paa S'llrlige Tavler i Poeterne.
For de paa Broens Nordende anbragte Daglyssignaler er der i
Post I anbragt en s~rlig Tavle med Sikringer og Tabl eaulamper.
Det bør af og til kontrolleres, at de paa Tavlerne anbragte
Sikringer og Tableaulamper er godt fastskruede.
I Post I er desuden anbragt en Kasse med plomberet Claslaeg,
hvori er anbragt de øvrige til Sikringsanlægget hør ende Sikringer.
I Post I er der etableret Togvejsfastlægning for samtlige Togveje som denne Post stiller Signal for. Opløsningen af Togvejene
<
sker naar Togene med sidste Hjulaksel bar passeret nedenruevnte
Isoleringer:
1) for Tog til Aalborg - den ·i . og foran Sporskifte Nr. 3 anbragte
Isolering.
2) for Tog fra Aalborg til Sæby - den 1 "Krøllen" bag ved Sporskifte
3 anbragte Isolering.
3) for Tog fra Nørresundby til Sceby- den foran Sporskifte 5 anbragte
Isolering.
l) for Tog fra Aalborg til Spor I og II samt for Tog fra S~by til
Spor II- den foran Sporskifte 10 a.nbragte Isolering .
5) for Tog fra Aalborg og Sceby til Spor III- den foran Spor skifte 12
anbragte Isole ring.
?es Togvejssignalerne for Udkørsel fra Spor I, II og III og paa
Hovedudkørs<il ss1gnal erne til Sceby og Aalborg samt paa Hovedsignalet far
Udle~ sel fra Sceby til Aalborg e r de r anbragt elektriske Signalarmskobl inger , saaledes at disse Signaler automatisk falder paa Stop ,
naar Opløsningen af den til svarende Togvej foregaar .
Gennemkørsel.
I Felt 39 1 Post I er en bragt en Magnet spe9rre , som bliver fri,
naar det under Post II hørende Udkørselssignal fra Spor II til Hjørring gasr psa "Kør".
I Felt 8 1 Post II er Magnetsp~rre , som blive r fri, naar det unI
:~r Post I hørende Togvejssignal for Udkørsel fra Spor II samt Hove~11
~flnel for Udkør.sel t i l AAlh1H•1> 1>AA1" nRA
'Klllr' 11 •
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Hvis de nævnte Spærrer ikke er blevet fri , kan den paag<eldende
Poet ikke omlægge sin Togve jshvirvel for Gennemkørsel.
. Skinnekon tajttanl~:&~
Ca 50 m uden for Gadebroen ved Vest e rbro 1 Aalborg er for Togretningen Aalborg- Nørresundby anbragt en Skinnekontakt, som faer en
Klokke med Faldklap til at ringe 1 Post I 1 Nørresundby.
Strømforsyn ingsanlæg.
Strøm til Sikringsanl~gget tages fra et i Poet I opstillet Akkumulatorbatteri ( 50 Volt). Opladning af Batteriet sker automatisk(Puf'fe r drift) fra 220 Vol t Vekselstrøm fra Byen.
· Str Øm til Signal- og Sporskiftebelysningen tages i hve r af Signalposterne fra en Transformator (ca 20 Volt) som faar strøm fra 220 Volt
Vekselstrøm fra Byen.
Daglyssignale rne paa Broens Nordende faar Strøm direkte fra Akkumul atorbatteriet .
Uregelmæssigheder.
Ind- aller Udrangering af Tog.
Medens et Tog er under Indrangering paa eller Udrangering fra
Stationen, mas Oml~gning af Sporskiftebetjeningshaandtag ikke finde
Sted, medmindre saadan Betjening er nødvendig for at sfV'BI'ge en Faresituation .
Opak'l!ringer.
I alle Opsk~ingstilf~lde (ogaae paabegyndte) skal Sporskiftet
straks efterses (bl.a. prøves Tungetilslutningen for begge Stillinger
af ~porskiftet) af HensyY1 til eventuel Beskadigelse af dette eller
Sporskiftedre vet (Sporskiftelaasen). Ved derpaa følgende Omskiftninger
skal det nøje iagttages , at alt funge r~ r pas normal :Maade , og aaafremt
dette ikke er Tilfreldet , skal Sikringsanl"!gget holdes aflyst, indtil
Telegrafformanden har indført i Telegrafjournalen, at a l t paany er i
Orden .
Sikring imod utidig Omstilling.
Saafremt en SP!l!rremagnet for Sikring mod utidig Omstilling af
Spor skiftebetjeningshaandtsg ikke lader sig udløse ved Nedtrykning af
Foakontakt~n , og dette ikke sl<'Jldes, at den tilsvarende iøolerede Skinne ved Sporskift" t er besat, kan der efter t'orn@n Undersøgelse af
S po~skiftet foretages en kunstig Udløsning af Sp<erremagneten.
Spærr'?magneten udløses kunstigt ved Indtrykning af den over Sporskiftehaandtaget anbragte plombe r ede Hj<elpeknap, der skal holdes indt ry~ket indtil Haandtaget er helt omlagt ,
Spokbe saj;te 1 ae eanordn ing._
svigter ved Frigivning af
ogvej d . v . e., hvis det paagø..ldende Tableua- anbragt øverst paa
Saaf~mt Sporbes~ttelseeanordningen

en

~apparatP. t ov'lr Felte rne 13-16 1 !"ommandoposten- ikke bliver
............- hvidt ve d Indtrykning af de n under peegoeldende Togvej ehvirvel anbr~gte Trykkontakt , og dette ikke skyldes , et det isole r ede Spor er
besat , kan Sporbes~ttelsesanordningen e!Bttee ud af Funktion.
Naer Sporbe s oet tel eesanordningen skal B"2ttee ud af Fu.n ktion, sker
dette ved et 1ndtrykke en af ae i Felterne 9,10 oc 11 anbragte plomberede Hj Tlpe trykknepper, Hj ~lpetrykknappen mas holdes indtrykket indtil den paeg"'ldende TogveJehvirvel er omlagt.
En H1 ~lpetrykknap mea føret benyttes , efter at man forud ved sm2'l igt omh;rggeligt Eftersyn her sikret sig, at paa!t'!!ldende Spor er frit
for Kg!r e"tØj er,
Saalomge en 'Plombe for en af ovenn<eVnte 3 H j ~lpetrykknapper er
fjernet skal de r forhold e s som om der ingen Sporbes!!!ttelse forefindes
for pAeg> lde nde Spor.
TogveJsfastl'lljlning,_
Saefremt den automat i ske Togvejsopløsning svigter , og dett e ikke
skyldes , at Togets bageste Hjulpar endnu ikke har forladt den iao l er eue Skinn~ f or Togvej eopl øs ning kan Togvejen opløses kunstigt ved
et . ~try!>lte den til pae~ldende Togve j svarende plomberede Hj<elpetrykknap .
Hj ~lpetrykkneppe rne e r anbragt i Felterne 36, 37 og 38 i Poet I.
Gennemkørsel.
De i Felterne ~O i Po st I og 8 i Post II anbragte HjTlpetrykknapper til kunst i g OdlØ~n ing af d e i Felterne 39( Post I) og 8 (Post II)
anbragte Magne t ap.rerre r, mas kun benytte s efter Ordre fra den t'ungerende Station abe at~ore r, og 11aedan Ordre ma s kun gives efter at der er konstatere t , a t pli\ag<1>..J.dende Udkørse lssignal er paa "Kør" .
Lini ebl ok.
Angea ende Lini eblokken Aalborg- Bropoaten- Nørresundby he nvises
til de n he rom g"'.ldende a~rl i ge Be skrive lse og Instruks .
Plombe ring._
De for Sikr·1ngsanl<t:?gge t anbragte Plomber maa kun brydes e fter
Ordre fra den funger.ende Stat ionsbe styrer i hvert enkelt Tilf!!!lde.
Saal<e11ge en P lombe e r bt'Udt, maa eventuel nødvendig Betjening
af paegm.J.dende Si kringsdele- om saadan overhovedet e r tilladt- foregaa me d størst e Ef_!ertanke og Omhu .
Naar en Plombe f i erne s fra Sikringsanlægget , skal Telegrafformanden st r aks underrettes , o g Bem'2rkning om Tidspunktet for og Aarsag til Plombe ns Pj e rne1se indf øres i Telegrafjournalen.
Strømforsyninge~ .

Hvi s Vekse latNJmmen fra Byen udebliver . og Stationen derfor vil
slaa Omskifte i•en p~s Hoved t a vlen 1 Telegrafkontoret over til J~vn
stl'fm, skal~~.lP-oste r først have Ordre til at afbr.Yde de

- 6 Hovedaf brydere mieJ'ket "si mal tjeneste n."
Derefte r map sidstn'llV nte Hovedaf brydere i kke igen sluttes før Omskifteren 1 Telegra fkontore t er slaaet tilbage til Ve keele.t"r.,:)l..&..
Hvis ovennæv nte Regler ikke· følges vil de 1 Hovedaf bryderne i
'
<>ost".!me I og TI anb r agte Sikring'.:!r bM!llde over.
Naar Omskift er en i Telegrafkontore t e r slaaet over til Jcevnstrø m,
kan Lyset i Sporski ftelygte rne ikke t<endes . Derimod kan Lyset i Sig~lerne stadig tcendes, idet dog føret de pas belysnin gstavler ne i
Poetern e I og II anbragt e Omskift ere til Nødbelys ning maa oml'l!gges.
Da Strømmen til Nødbely sn1ngen tages dele fra Akkumu .latorbat terie,t (Poet I) og dels fra et Tørelem entbatte ri (Post II), mas Brugen af
Nødbely sningen altid indsk?'!91lkee til det mindet mulige.
Lyse t :l Daglyss ignalern e pas Broens Nordende · er uafh'911gig af
Strømfo rsyninge n fra Byen.
Anmelde1 se.
Alle fnåtrrede nde Fejl ved Sikrings anlægge t, herunde r enhver
Opsk'l!X'ir.g{ ogsaa paabegy ndte) skal bl.a. straks anmelde s for Teleg raff ormanden.
Iøvrigt g'.!!lder de i "Beskri velse af og Bestemm elser om De daneko
Statsba ners Station s- og Str~ing ssikri ngsanlreg" anførte Regler og
· Bestemme! ser.
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