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Trafikk Nord
Trondheim toglederområde

NORDLANDSBANEN
LEANGEN STASJON
ENDRINGER I INFRASTRUKTUREN
ENDRINGER I STREKNINGSBESKRIVELSEN (SJN)

Fra torsdag 3. oktober 2019 gjelder følgende:
Spor 1 er forlenget og har kryssingssporlengde på 462m, spor 2 er 462m og spor 3 er 444m.
Ny sporveksel 1 er lagt inn ved km 3,14.
For tog fra Trondheim S til Leangen:
•
•

Signal 68A «Nedsatt kjørehastighet» og Signal 68F «Tilleggshastighet» 9+5 flyttes fra km
2,40 til km 2,25 på høyre side.
Signal 68D «Markeringsmerke» flyttes fra km 3,20 til km 3,05 på venstre side.

For tog fra Leangen mot Ranheim:
•
•
•
•

Signal 74 «Toglengdeskilt» (50m, 115m) er satt for spor 2 på venstre side og for spor 1 på
høyre side.
Signal 60C «ATC nødbrems» er satt opp for spor 1 og 2 ved km 3,40 på høyre side.
Rep.signal L er satt opp for spor 2 ved km 3,45 på høyre side.
Rep.signal P er satt opp for spor 1 ved km 3,45 på venstre side.

For tog fra Leangen mot Trondheim S og Trondheim M:
•
•
•
•

Side 1

Signal 60D «ATC repeter hastighet» er satt i spor 2 ved km 3,42 venstre side.
Signal 74 «Toglengdeskilt» (50m,115m) er satt opp i spor 2 på høyre side og spor 1 på
venstre side.
Utkjørhovedsignal S 134 med Linjesignal som viser M når togvei er stilt mot Trondheim M
er plassert for spor 1 på venstre side.
Utkjørhovedsignal M 134 med Linjesignal som viser M når togvei er stilt mot Trondheim M
er plassert for spor 2 på venstre side.
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•
•

Utkjørhovedsignal O 134 med linjesignal som viser M når togvei er stilt mot Trondheim M er
plassert i spor 3 på høyre side.
Signal 68B «Økt kjørehastighet» med Signal 68F «Tilleggshastighet» 11+10 er plassert ved
km 3,05 på høyre side.

Plattformlengde ved Leangen stasjon for spor 1 er 120m, og for spor 2 er 125m.
Endret sporsperrebetegnelse ved Leangen stasjon:
•
•
•

Sporsperre Sp II endres til Sp I.
Sporsperre Sp IV endres til Sp II.
Sporsperre Sp VII endres til Sp III.

Endringer i Strekningsbeskrivelsen (SJN):
•
•
•

I Strekningsbeskrivelsen for Nordlandsbanen endres i tabell sporlengder for Leangen til
462m for spor 1 og 2 og til 444m for spor 3.
I Tabell 2.14 «Oversikt over linjesignal» endres til M for Leangen stasjon.
I Tabell 2.8 «Kontroll av oppkjørt sporveksel» legges spv 1 til for Leangen stasjon.

Øyvind Brustad
Trafikksjef
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