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§ 3.
Hufvud- Ensamt lokomotiv eller lös vagn får ej 

kitt stå på hufvudspåret, ntan skola sådane vara 
ställde på sidospår, och vagnarne der vara väl 
stängda. Isynnerhet är detta högst nödvän
digt om nätterna, och skola, der fasta klotsar 
finnas Öfver sidospåren, desamma vara tillåsta.

§ 4.
uTf1*6/  Lokomotiv eller vagn får ej bringas öfver 

ep&ret hufvudspåret, eller in på detsamma från sido-
skyddas. Spår, utan att stoppsignal varit tillräcklig tid 

nppe, för a t t , varna ett kommande tåg. På 
samma sätt förhålles, när helst något hinder tör 
tågs gång ställes på banan.

. • § 5.
Befal å Hvar Qgh en som förer befäl, eller tjenst-
station. . . 0 ■  , , . o ,gör vid ett tag eller lokomotiv, star under 

stationsföreståndarens order, så länge tåget eller 
lokomotivet är inom stationen: och får ingen 
föra lokomotiv eller tåg på banan utan att ega 
full kännedom om gällande föreskrifter i hvad 
som rörer bantågs gång och signaler m. m., eller 
utan att vara försedd med behörig tidtabell.

§ 6.
fött af- Bantåg får ej lemna station utafi stations-
8 n£stl * föreståndarens tillåtelse, och aldrig före den för 

tåget bestämda afgångstiden.

§ 7.
Om stark snöyra skulle inträffa, så att 

det befaras att bantåget ej kan framgå till 
nästa station, bör detsamma icke afsändas: 
synnerligen om det ej är fnll dager.

§ 8.
Bantåg eller ensamt lokomotiv får ej nal

kas ett framför gående på närmare distans än 
2,000 fot, så vida icke särskildt derom är an- 
befaldt.

§ 9 .
Sedan ett tåg lemnat stationen, har kon

duktören högsta befälet på detsamma, och 
skola hans order af all till tåget hörande be- 
tjening åtlydas. Lokomotivföraren har dock 
ansvaret för tågets säkerhet och rätta fart, i 
enlighet med tidtabellen och öfriga föreskrifter. 
Om genom olyckshändelse eller bristfa]lighet 
å vagn eller lokomotiv, eller genom annan till
dragelse, tåget kommer att stadna på banan, 
är lokomotivföraren den, som anordnar de åt
gärder, hvilka skola«vidtagas för att åter få 
tåget i gång. Konduktören deremot skall an
svara för signaleringen och för vidtagandet af 
alla i öfrigt erforderliga åtgärder för skyd-; 
dande samt vidare fortskaffande af passagerare 
och gods, äfvensom för buds afsändande; dock
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får härvid icke hjelp,~o<?h isynnerhet ej loko
motiv, eftersändas utan lokomotivförarens med- 
gifvande eller begäran. ■ Anhållan om hjelp 
eller lokomotiv från en station* bör vara skrift
lig, eller ske medelst telegraf.

Om lokomotiv eller vagn är eftersänd, 
får tåget ej röras från - stället, förrän hjelp- 
lokomotivet éllér vagnen anländt,'mecf mindre 
än dé i §§ 13 och 14 anbefalda försigtighets- 
mått Vidtagas; nämligen ätt en man går i för
väg på 2,400 fots (800 stegs) afstånd, för att 
medelst signaler varna kommande lokomotiv 

( • O; 8̂  'v.i'ni-.Vid ankomsten till närmaste station 
göres haiV och lokomotivet eller ytterligare or
der inväntas; *

" Dä högre jernvägs-tjensteman änlander till 
ställét,- öfvertager han befälet, och redan vid
tagne åtgärder anmälas till honom.

) nisnfffi T § ! ia v i^ m o io l v

Tågens - ! X och i för tågens fart på banan änbéfalles 
hastighet, följandet-

lid. '! Tidtabellen skall så punktligt ¿om möj- 
ligt följas, och1 intet tåg får äfgå före 
den bestämda tiden.

2:0. Passagerare-tåg eller ’ ensamt lokomotiv 
, > ! far aldrig, äfven på rak och hörisontel 

bana, gå med större hastighet än 5 mil
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i timman eller 3,000 fot i minuten, blan- 
dadt gods- och passagerare-tåg ej hasti
gare än 4 mil i timman eller 2,400 fot 
i minuten, och ensamt godståg ej hasti
gare än 3 mil i timman eller 1,800 fot 
i minuten.

3:o. Banföreningar få ej passeras med större 
hastighet än 1 */2 mil i timman eller 900 
fot i minuten, och sido- eller kors-spår 
ej hastigare än 1 mil i timman eller 600 

• fot i minuten.
4:o. Farten skall saktas: 

då station passeras;
» motvexel nalkas;
» ett annat tåg är synligt i sidospår;
» ,tåg går genom spår-vexel;
» menniskor, djur eller andra hinder 

synas på banan, eller grindar be
finnas öppna och kreatur äro i när
heten;

.» signalerna ej kunna riktigt urskiljas, 
eller signal alldeles saknas der den 
skulle finnas;

» skarp kurva, djupa sprängningar eller 
bro passeras;

» varsamhets-signaler visas, eller annat 
föremål upptäckes på banan, livil— 
ket kan anses som varning.



5:o. Vidare skall tåget med synnerlig upp
märksamhet och varsamhet föras fram: 
då banan repareras eller något fel derå 

förefinnes, äfvensom
då under dimma och snöyra vägöfver- 

gångar eller stationer nalkas; och 
• bör härvid hvisslan ofta ljuda.

6:o. Utför lutningar på banan får tåg aldrig 
gå med starkare fart, än att full kon
troll kan hållas med bromsarne.

§ 11.
i* . Broms- . Bromsarne skola alltid varsamt användas,
• .>nx ■?' och böra i allmänhet, då ett tåg skall stadna, 

de eftersta åtskrufvas först. Om något är 
felaktigt på lokomotivet eller någon fara är 
för handen, skola dock alla bromsarne skynd
samt och med kraft åtskrufvas. Så snart ett 
tåg stadnat på horisontel bana, skola brom
sarne lossas.

Om möjligt är, bör undvikas a tt stadna 
ett tåg på broar, vägöfvergångar, brantare stig
ningar på banan eller under vägbroar.

§ 12.
K iteglor Då ett .råg skall stadna, bör noga tag as: 
1 *^gta“j?s i betraktande, om rälerna äro våta eller is- 
|  nande. lupna, äfvensom tågets tyngd, emedan dessa 

omständigheter i hög grad inverka på tiden

för ångans afstängande och bromsarnes’ an
vändande; och bör tåget aldrig nalkas en sta 
tion med sådan fart, a tt bromsarne behöfva 
häftigt åtskrufvas.

§ 13.
Sedan ett tåg är afsändt på banan, får 

det endast gå framåt och icke stadna förrän 
vid ankomst till station. Skulle dock genom 
olycka eller annan oförutsedd händelse e tt tåg 
stadna på banan, skall i främsta rummet dra
gas försorg om passagerarnes säkerhet, och 
signaler, till skydd emot efterkommande tåg, 
skyndsamt anbringas, såsom uti Kap. III  före- 
skrifvit är. Sedan det hinder blifvit undan- 
röjdt, som föranledt uppehållet, skall tåget 
genast fortsätta. Om behöiligt är, skall genom 
signaler, telegraf eller ilbud, närmaste station 
om händelsen underrättas, på det hjelp må 
erhållas; och må ingen af jernvägens betjening 
eller extra arbetare vägra eller undandraga sig 
a tt utföra hvad dem vid dylika tillfallen anbe- 
falles af befälet vid tåget, eller af den vid 
stället närvarande, som högsta befälet hafver. 
Om ett tåg ovilkorligen måste föras tillbaka, 
får det ej ske utan a tt en man går hela tiden 
i förväg längs banan, på e tt afstånd af m inst 
2,400 fot (800 steg) före tåget, härunder vi
sande signal för a tt stoppa ett kommande tåg ;
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tagets fart far ej öfVerstiga den hastighet, 
hvarmed en karl med skyndsamhet kan gå 
framför lokomotivet, och ånghvisslan skall ofta 
ljuda. Vid ankomst till närmaste station skall 
halt göras.

§ 14.
Om någon del af ett tåg måste lemnas 

efter på banan, skall alltid genom närmaste 
signalkarl eller banvakt dragas försorg om att 
signal visas på behörigt afstånd och i god 
tid, för att varna efterkommande tåg; och bör 
en man qvarstadna, för a tt vakta vagnarne. 
Anmälan skall härom göras vid tågets fram
komst till närmaste station, för a tt fa de lem- 
nade vagnarne afhemtade. Efterkommande lo
komotiv får ej skjuta fram sålunda lemnade 
vagnar, utan att samma försigtighetsmått der- 
vid vidtages, som då tåg föres tillbaka (se § 
13), nemligen att en man hela tiden går fram- 
före, för att stoppa möjligen kommande lokomo
tiv, så vida ej skriftlig försäkran kommit från 
den station, dit tåget anländt, a tt intet lokomo
tiv sändes till möte och att således banan är 
fri. Sändes lokomotiv tillbaka för a tt upp- 
hernta lemnade eller lossgångna vagnar, måste 
det med mycken försigtighet gå tillbaka, och 
ånghvisslan skall ofta ljuda.
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§ 15.
Om under gång en del af tåget skulle gå 

loss, böra bromsarne på den lossgångna delen 
genast hårdt ansättas; deremot får lokomoti
vet och den främre delen af tåget ej stadna, 
förrän den eftersta eller lossgångna delen står 
fullkomligt stilla; och skall sedan den främre 
delen långsamt och försigtigt skjutas tillbaka, 
för a tt åter tillkopplas.

§ 16.
Om vagn är så illa skadad, a tt den ej 

vidare kan fortgå i tåget, måste den skynd
samt undanskaffas, så a tt hinder för trafiken 
ej må förorsakas.

§ 17.
Om eld upptäckes å ett tåg, skall det

samma bringa» att stadna så fort som möjligt, 
signal för a tt varna efterkommande tåg u t
sättas, och den brinnande vagnen med det 
snaraste från de andra afskiljas. Intet försök 
a tt med tåget uppnå tillgängligt vatten far 
göras, om detta är mer än omkring 1,000 fot 
aflägset. Med så mycket vatten som kan und
varas från tendern försökes släckningen.

§ 18.
l:o. Tag, som följer efter ett annat, skall 

ovilkorligen stoppas på mellanstation, till dess
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underrättelse ingått, att det föregående tåget 
inkommit på nästa framfor liggande station. 
Skulle telegraf vara i olag, så att dylik under
rättelse icke kan erhållas, må stationsförestån- 
daren, om tiden är inne, låta tåget afgå, men 
med uttryckliga order till lokomotivföraren a tt 
iakttaga all möjlig försigtighet, för 'den hän
delse att det föregående tåget icke hunnit undan.

2:o. Hvarje tåg skall med nödig varsam
het nalkas station samt hafva stopp utanför 
stationens vexel, så a tt det icke kan framgå 
genom denna, utan att ny ånga påsläppes, 
hvilket först ska.ll ske, sedan signal a tt passera 
blifvit från stationen gifven.

3:o. Hvarje station skall genast aftele- 
grafera ett tågs ankomst till och afgång från 
stationen, till så väl den station, hvarifrån 
tåget ankommit, som till den, dit detsamma 
skall afgå. I tågjournalernas, härför afsedda, 
kolumner jnföras genast nämnde ankomst- och 
afgångstider.

4:o. A de stationer, der tåg mötas eller 
passera förbi hvarandra, skola båda tågen ovil- 
korligen stadna, äfven om det ena, enligt tid
tabellen, eljest blott skulle passera stationen.

5:o. Är ett tåg beordradt a tt afgå från 
en station i samma rigtning som ett föregående 
tåg, innan det sistnämnda uppnått nästa stå-1'

tion, få passagerare icke placeras i s ista  vag
nen af det föregående tåget.

6:o. Stations- och tågpersonalen skali 
skyndsamt och med punktlighet expediera tå 
gen å stationerna, så a tt uppehåll derstädes 
utöfver den bestämda tiden undvikes och ban
tågens jemna gång enligt tidtabellen med största 
möjliga noggrannhet befordras; och skall s ta - 
tionsföreståndaren tillse, a tt allt hvad på för
hand kan åtgöras för vinnande af detta mål, 
är verkstäldt före det väntade tågets ankomst.

§ 19.
Då extratåg eller ensamt lokomotiv u tsän- E x tra tå g , 

des, skall stationsföreståndaren på den station, 
hvarifrån extratåget eller lokomotivet utgår, till 
lokomotivföraren, och, då vagnas medfölja, äf
ven till konduktören eller den som dennes tjenst 
förrättar, öfverlemna en utskrift af den för 
ifrågavarande fall af Trafikdirektören utfardade 
ordre eller tidtabell; och skall så väl lokomo
tivföraren som konduktören, på en annan vid 
stationen qvarvarande utskrift af samma ordre 
teckna sitt namn, såsom erkännande a tt ordern 
blifvit af honom emottagen och rik tig t upp
fattad.

Extratåg bör ej afsändas utan a tt  vafa 
bekantgjordt långs linien. Skulle e tt extratåg



dock komma att följa tä tt efter ett ordinarie, 
•och tiden ej medgifver att på förhand härom 
underrätta, får ej förglömmas, att vid den 
station, hvarifrån extratåg skall följa, de tåg
signaler anbringas, som i kap. Hl, § 37 för 
extratåg föreskrifne äro; och skall konduk
tören å framför gående tåg erhålla en skrift
lig underrättelse om extratåget, hvilken under
rättelse äftfen skall förevisas lokomotivföraren. 
— I detta sednare fall, då tåg följer så tä tt 
efter ett annat, att det genom signaler å det 
framför gående bekantgöres, anses båda tågen 
som delar af ett och samma, ehuru de ej få 
gå närmare hvarandra, än med minst 10 mi
nuters mellantid. Detta bör noga ihågkom- 
mas vid de stationer, der tåg skola mötas 
<och invänta hvarandra (se vidare § 20). — 
Då extratåg är bekantgjordt, vare sig genom 
meddelande längs linien eller genom signal på 
föregående tåg, får ingen, som derraed skall 
taga befattning, lemna sin post, förrän äfven 
extratåget passerat.

Utsändes extratåg eller ensamt lokomotiv, 
utan att sådant kunnat förut bekantgöras, far 
tågets hastighet ej öfverstiga två mil i timmen, 
såvida ej Trafikdirektören i särskildt fall annor
lunda förordnar; och skall tjenstepersonalen på 
detta tåg eller lokomotiv, i hvad på hvar och

en beror, ställa sig till efterrättelse, förutom 
hvad tjenstgöringsreglementet och för tillfället 
utgifna order innehålla, följande föreskrifter, 
nemligen:

att med största uppmärksamhet iakttaga 
alla signaler, som af banans bevakning eller 
arbetsmanskap gifvas,

att med yttersta försigtighet nalkas väg- 
öfvergångar, rörliga broar, banföseningar och 
stationer, samt

a tt i allmänhet framgå med den varsam
het, att tåget kan i händelse af fara skyndsamt 
stoppas.

Då omständigheterna fordra, a tt e tt extra
tåg eller lokomotiv måste utsändas så tä tt efter 
ett aunat tåg, att detta sednare icke hinner till 
en framför belägen station, innan extratåget 
eller lokomotivet afgår från den station, som 
det andra tåget sist lemnat, skall å de tidta
beller för extratåget eller lokomotivet, som fö
rare och konduktör erhållit, särskildt påteck
nas en erinran derom att ett annat tåg befin
ner sig framför å banan mellan stationerna och 
att extratåget eller lokomotivet skall med syn* 
nerlig varsamhet framgå.

§ 20.
I:o. Hvarje tjenstgörings-tidtabell skall Tig *koU 

angifva, vid hvilka stationer tåg skola antin- m 
gen möta eller förbigå andra tåg.



2:o. Vid stationer, der tåg skola mötasy 
får ankommet tåg ej gå vidare förr, än mö
tande tåg fullständigt inkommit och stannat på 
stationen samt upplysning erhållits,

att intet annat tåg följer efter och. skall 
möta å stationen,

att ingen vagn är efterlemnad på banan 
och att intet annat hinder finnes för tå 

gets fortgång.
3:o. Vid station, der ett tåg skall a f  ett 

annat förbigås, får det förstnämnda ej afsändas 
förr, än upplysning vunnits, att annat tåg ej 
skall åtfölja det förbigående och att detta jemte 
det andra tåget, om sådant följer, inkommit 
till nästa station, eller ock den tid, som Tra
fikdirektören för tillfallet bestämt, förflutit se
dan sist förbigående tåg afgick.

4:o. Kan tåg af någon oförutsedd hän
delse tills vidare icke afgå från en station, 
eller har tåg ankommit till eller afgått från 
en 'station mer än . 15 minuter efter utsatt an
komst- eller afgångstid, skall stationsförestån- 
daren sådant genast på telegraf rapportera till 
trafikdirektören, som utan dröjsmål vidtager 
nödiga mått och steg, så att den öfriga trafi
ken å banan ej onödigt hindras eller uppehäl
les; skolande dervid passageraretåg i första 
rummet fortskafias.

5:o. Finner trafikdirektören nödigt a t t  
ändra mötesplats, förfares sålunda:

Trafikdirektören telegraferar till den nya 
mötesstationen, a tt det fördröjda tåget skall 
der qvarhållas, till dess det mötande tåget dit 
inkommit, hvarvid telegrammer affattas efler 
följande formulär:

»Qvarhåll tåg N:o 06 tills N:o 07 inkom
mit». Namn (signatur).

Stationsföreståndaren å nya mötesstationen 
svarar:

• »Tåg N:o 06 qvarhålles tills N:o 07 *n- 
kommit». Namn (signatur).

När detta svar ingått, afsänder trafikdi
rektören till den i tidtabellen bestämda mötes
stationen följande telegram:

* »Tåg N:o 07 skall fortsätta  till N. N. 
(nya mötesstationens namn) och der möta N:o> 
06». Namn (signatur).

hvarpå stationsföreståndaren svarar:
»Tåg N:o 07 fortsätter till N. N., der N:o  

06 mötes. Namn (signatur).
och lemnar af trafikdirektörens telegram 

en afskrift till konduktören och en till lokomo
tivföraren, låter dessa på den vid stationen 
qvarblifvande utskriften teckna s itt erkännande* 
så lydande:



»Delqifvet och förstadi.
N. N. N. N.

Konduktör. Lokomotiv fö r  are.
samt underrättar derefter de mellan den 

ordinarie och den nya mötesplatsen belägna 
stationerna om förändringen.

6:o. Finner trafikdirektören nödigt be
stämma annan förbigångsstation, än den i tid
tabellen angifna, förfares sålunda:

Trafikdirektören telegraferar till den ur
sprungligen bestämda förbigångsstationen, att 
det först inkomna tåget skall fortsätta, hvar- 
vid telegrammen formuleras sålunda:

»Tåg N:o 01 skall fortsätta till N. N. 
(nya förbigångsstationen) der N:o 03 förbigår». 
Namn (signatur).

Stationsföreståndaren svarar:
»Tåg N:o 01 fortsätter till N. N., der N:o 

03 förbigår». Namn (signatur):
samt underrättar härom konduktör och 

lokomotivförare och tager deras erkännande, på 
sätt i 5:o bestämdt. .

7:o. Kan trafikdirektören icke, såsom i 
5:o och 6:o blifvit antaget, genast bestämma 
ny mötes- eller förbigångsstation, låter han det 
tåg, som redan ankommit till den i tidtabellen 
angifna stationen, fortgå samt bestämmer sedan 
i behörig tid den station, der möte eller för
bigång skall ega rum, hvarvid tillgår sålunda:
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Trafikdirektören telegraferar till den i tid
tabellen angifna mötes- eller förbigångssta
tionen:

»Utan att invänta tåg N:o 01 skall N:o  
02 (03) fortsätta fö r  order».

Namn (signatur),
Stationsföreståndaren svarar:
»Utan att invänta tåg N:o 01 fortsätter 

N:o 02 (03) fö r  order».
Namn (signatur),

samt lemnar lokomotiv- och tågförare det 
meddelande och tager det erkännande, som i 
5:o bestämmes.

När trafikdirektören sedan kan bestämma, 
den nya mötes- eller förbigångsstationen, tele
graferas dit och svaras, på sätt i 5:o och 6:o 
föreskrifves.

8:o. Har ett bantåg blifvit fördröjdt, sa 
att dess tidtabell' icke kan följas i afseende 
på ankomst- och afgångstider, och har trafik
direktören ej lemnat särskilde order för resans 
fortsättning, skall tåget, under iakttagande a f  
den i tabellen utsatta tid för gången, fortgå 
från station till station och vid dessa ej göra 
längre uppehåll än omständigheterna oundgäng
ligen kräfva, hvarvid dock utsatta uppehåll för 
måltiders intagande ej må förkortas.

,9:o. Skall tåg, till fö(jd af ändring u ta f



»XKV.KUV.TH~ m a  rl>WimTMUKTHM\TT.30

mötesplatser, qvarlialla« a en station* def„dct- 
«amma enligt tidtabellen eljest icke bort stanna, 
«kola stoppsignaler i «å god tid visä-s å sta- 
tionen, att tåget ej ma passera.

10:0. Vid tclegräfering, äfvénsöm i all
mänhet, bénämna« ordinarie tågen med sina 
nummer i tidtabellen.

. Extra tåg benämna« med litera eller ock 
efter utgång«- och bé«tämmclsé«tätiön aamt af- 
gång«tldért från den förra, t. ex.

»Tåg TAL I i  i» eller ock: néiéirä tåg Cröié- 
borg—̂KU iÖ$o ft in.»

Mottager station*förc«tåndäfcn icke per
sonligen telegram förande förändring åf mötés- 
eller förbigångs«tatiön, «kall den* «om vid télé- 
grafapparaten tjénstgöf* genast meddela tele
grammet till stätiönsföreståndaren, hvilken är 
skyldig ätt i telegräinboken egenhändigt in- 
skrifva och undéftécknä sväfét* innan déttä till 
trafikdi f ek tören aftelegrafera».

1 i idi Å t  telegraf öbfäkbåf* måste tåg 
ovilköfiigén invänta hvarandra vid de ordinarie 
möté*- eller förbigångsstationeriia, till dess or
der genom ilbud hinner ankomma.

§ %U
Då ballasttåg inkommit uti sidospår, hvar- 

est arbete skall försiggå, måste genast spår-

SXkERHKTS- OCIi FÖKSiriTIOHEfSMXTT. 3 1

véxeln tillåsa», Och blifver förmännen för bal- 
lastningen härför närmast ansvarig, äfvénsöm 
för spårvexelns tillåsande sedan tåget* efter 
verkstäldt äfbété, åter utkommit från sidospå
ret. Likaledes blifver förmännen ansvarig för 
ätt tågét ej lemnar sidospåret och passerar hiif- 
vudiinién på ändra än härför bestämda tider* 
äfvénsöm att älla särskilda instruktioner förande 
ballastafbetet noga efterföljas.

§ 22 .

Inga fépäfätiönéf éllér arbeten söm för
hindra trafiken få försiggå, utan ä tt säker un
derrättelse först inhemtas, att intet tåg är på 
dén delen af banan, å hvilken arbetet Skall 
verkställas* sämt ätt béstärndä Order äro gifna 
till närmaste stationer å öffisé sidor* ä tt tåg* 
som dit ankommer, skall stoppas, inga dylika 
arbeten få företagas utan tfahkdiféktöféns kun
skap, på dét hän ffiå vidtägä för trafikens skyd
dande lämpliga mått och steg. i,-iÖÖ fot (600 
steg) på ömse sidor om Stället* hvarest repa
ration pågår* skall Stoppsignal vara utsatt. *

§ 10.
Ingen äfbétsvägn far väfä uti hufvudspåf* 

Utom näf dén användes i tjensten under bän- 
mästafes särskilda tillsyn, Och då éndäst på

Repara
tion å 
banan.

A rbets 
▼agn å 
banan



Eldsvada 
å banan.

bestämda order, samt sedan alla försigtighets- 
mått att förekomma olycka, i händelse af ett 
tågs ankomst, äro vidtagne. Om genom för
summelse dylik vagn finnes på banan och tåg 
höres komma, skall vagnen genast kastas ur 
spåret och tillräckligt utrymme lemnas för pas
serande tåg.

§.24.
Om eld upptäckes å banan, skall den som 

först varseblifver det skyndsamt söka anskaffa 
hjelp. Hvar och en som utan fara för trafi
kens säkerhet kan lemna sin post skall oför- 
dröjligen begifva sig till släckningen. — Samma 
föreskrifter följas i händelse af annan olycka 
på banan, hvarvid skyndsam hjelp är af nöden.

§ 25.
Om krut-eller andra lätt antändbara varor 

äro lemnade vid en station, böra de genast 
täckas med en pressenning.

KAP. I I I .  

Signaler.

. A. F asta  och H and-signaler.

§ 1.
Signalerna skola vara kända och kunna 

utföras af all vid jernvägen anställd personal.

Färger, antagna för signaleringen, äro:
Rödt: signal till Stopp.

... Grönt: .. , »... Varsamhet.
Hvitt » lAllt-vål.

§ 2.

Semaphor-signälerna äro konstruerade med 
tvenne .armar, i och göres signalen alltid med 
den armen, som är till venster om signalstolpen, 
såsom, denna synes från e tt ankommande tåg 
eller. Iokofnotiv; den m otsatta armen s tå r  all
tid h o r is o n te l . .^ ^  H  I B S

Signal
färger.

F a s ta  • 
dag- 

ig n a le r.



Stopp.

ff g

Varsamhet.

Stoppsignalen är ven st ra 
semaphor-armen upplyftad 
till horisontel ställning; utfö- 
res och bibehålies då något 
hinder'för tågs gång förefin- 
nes, eller då någon bristfäl
lighet å ¡b^nan upptäckes, 
som ger anledning förmoda 
fara vara å farde; äfvensom 
i 5 minuter efter det loko
motiv eller tåg passerat.

Var samhet ssignalen är 
venstra semaphor-armen i 45 
graders vinkel mot signal- 
istolpén; utföres och bibehål
ies när lokomotiv elJer.tåg 
endast långsamt får framgå; 
äfvensom i : 5 minuter efter 
stoppsignalens nedtagande, 
sedan lokomotiv ̂ ellér tåg 
passerat.

n Alltsälsignalen  ä r venstra.
• V armen nedfalld inom signai-t-r't 

:: stolpen, och sålunda; ej syn-t: 
u >; lig; ,från ankommande > tågi/'i a 

Denna signal kan endast an**dlo 
Äiit-väi. vändas ¿der signalstolpe finnes-bi i

ute å banad, vid plats der ingen ellet i åst' vèxeî 
förefinnes, ‘enär eljest alltid banföreningär och 
vexlar samt stationer skola varsamt passeras.

Med skif-signalen1 utvisas stoppsignal ge
nom skift&h vriden tvärs för banan, och såle- , 
des synlig från ankonimände lokomotiv, och 
allt-väl-signal genom skifvan långs banan.

Stoppsignalen utvisas méd en roe? flagga, H*ncT- 
som, för att vara mera synlig, bör föras fram 
och åter från etia sidan till den andra (den dager, 
signalerande stående vänd mot ankommande tåg)» 
eller, it brist' på flagga, génorri båda armarnas 
uppsträckning'. ’

Hvarje föremål hastigt fördt fram och 
tillbaka^ eller armarne i häftig rörelse, utvisar 
»Fåra» och nödvändigheten att skyndsamt stoppai'

Varkarhheis-signalen utVisas med grön flagga 
eller, i brist deraf, genom ena armen uppsträckt^ 
den signalerande vänd mot ankommande tåg.

Allt-vålsignalen utvisas genom ena armen 
utsträckt tvärs mot’ rälerne. » ’ y - -   ̂ v  y'«¿În i
'i i Denna sednare' àignal användes egentligen - .i 

inom stationerna, såsom tecken åt lokomotiv- 
föraren, för a t t ‘ sätta i gång eller5 fortsätta.
Dångs banan skolà vaktè'rnè,'om allting är k la rv  > 
stå vändeJ méd* ansigtet åt bänan och ögonen* , ^ 4 ;

.i*/.



fästade på taget, samt hållande de hopveck
lade sign al flaggorna såsom till »I armen gevär.»

Faa ta 
nattaigna- 

ler.

§ 4.
Natt-signaler, anbringade på seraaphor- och 

skifsignaler eller andra fasta punkter, utföras 
medelst lyktorna, som der finnas.

Stoppsignalen är röda skenet och visas 
då ankommande lokomotiv ej får passera, äf- 
vensom i 5 minuter sedan tåg eller lokomotiv 
passerat.

Varsamhetssignalen utvisas genom gröna 
skenet och användes då stället skall långsamt 
befaras, äfvensom 5 minuter efter stopp-sig- . 
nålens nedtagande, sedan tåg eller lokomotiv 
passerat.

AUt-vålsignalen är lyktans hvita sken och 
användes då banan är fri från alla hinder, och 
tåg eller lokomotiv får fortsätta med föreskrift 
ven fart.

Handsig
naler i 
mörker 

eller 
dimma.

§ 5 .
' Stoppsignalen utvisas genom lyktans röda 

sken, eller hvilket sken som helst fördt upp 
och ned. .

Varsamhetssignalen genom gröna skenet \ 
eller hvilket sken som helst, fördt långsamt fram 
och åter från höger till venster,; samt

Allt-vålsignalen genom hvita skenet; det
samma, fördt i cirkel, användes då tåg skall 
sätta i gång, eller då det inom en station skall 
fortgå.

Då med handlykta signal till »Varsamhet» 
eller »Stopp» göres, bör lyktan föras såsom i 
föregående momenter föreskrifvit är, för a tt skilja 
den från en fast signal.

§ 6.
Vid användande af ofvannämnde signaler Reglor „ „ för signa-

ma ihagkommas: loring.
att då ett tåg passerat en signalstolpe och 

signalen derefter skall föras till »Stopp», får 
detta ej verkställas förrän lokomotivet passerat 
signalstolpen.

Hvar och en af banans personal, som är 
med handsignaler eller lykta försedd, skall, då 
tåg passerar, stadigt visa den signal som erfor
dras, tilldess hela tåget passerat och endast 
förändra signalen, om något å tåget upptäckes, ‘ 
som dertili kan föranleda. Då hela tåget pas
serat, skall genast lyktans sken visas framåt 
lokomotivet, för att tillkäunagifva a tt alla vag- 
narne äro med; och skall den som signalerar 
dervid ställa sig på en plats, hvarifrån skenet 
blir väl synligt.



i ,  , , M  H  •,....H
Signal- Signal-lyktorna langs banan skola vara 

tandning. tända i ^skyinningca, el|e^: vid solens nedgång, 
samt brinna tilldes sista tåget för natten passe
rat, hvarefter de släckas.; Äfven i .månsken, 
likasom i dimma, eller när lielst det är någon 
svårighet a tt på afstånd se dagsignalerna, skola 
lyktorna vara tända. I skymning qc)i dagning 
skola dag- och nattsignajer göras samtidigt, 
och först vid fullt dagsljus få lyktorna släckas.

^nuiU uw i) §'&. gtMmiivna UV  
^udkarf." In8®n annan än den rätta  signal karlen får, 

utom i nödfall, ändra en ogjord1 signal.'

Signal till ( »Stoppa får iqke af lokomotiv 
poMoras. eller vagn pas^eras,^ utan skall' Jokomotivföra-? 

ren ovilkorligeij., stadna,,' .ochsign,alkarlens ni ed
delande först inhemtys,,.eller signal till pFjraraåt« 
inväntas.■ p; ¡i !■«. h  I i. .fitiMwr-iim !< i:’5l;.|i; l*»I

Då signal tjjl »Stopp» vid station eller 
banförening gifves, måste tåge}t stadna före an
komsten till spårvexeln^ p p h j sednare fa.liet så 
långt från .densamma, a tt (ngpn.fara kan uppstå 
för passerande tåg. Först n^r signal gifves till, 
»Varsamhet» får tåget fortgå.

SIGNALER. 39

§ 10. *

Den som idke åtlyder en gifven signal, an- 
'tingen orsaken till densamma är känd eller icke, lyd«, 
blifver på det strängaste straffad.

§ 11. -  '
Vid alla stationer och banföreningar skall Ständig 

signalen till »Stopp» ständigt vara uppe, och 
förändras till »Varsamhet» vid lokomotivs eller 
tågs ankomst, endast såvida l>anan är k lar och . 
tåget får passera. Är platsen försedd ined skif- 
signal, hvarméd varsamhets-signalen ej vid 
dagsljus kan gifvas,’ visas i stället a llt-vä l-sig - 
nalen vid sådane tillfällen.

Då lokomotiv eller vagn skall vexlas in u ti 
annat spår vid en station, skall fasta signalen 
till »Stopp» derstädes oförändrad bibehållas, 
äfven om signalstolpen måste passeras, emedan 
det är under skydd äf denna signal som skjut* 
ningen af Vagnarne verkställes; och bör härvid 
lokomotiv eller vagn ej gå längre u t på hufvud- 
spårct än som för vexljngen är nödvändigt. E n 
dast handsign&ler användas vid dylika tillfällen.
Då d e t är någon svårighet a tt  se en längre 
sträcka af banan, skall dessutom, då vagnar 
måste passera signalstolpen för vexling af spår, 
en man .med handsignal ställas omkring 1,200 
fot (400 steg) utanför stationen, för a tt  varna



kommande lokomotiv. Då man vid en mellan
station önskar stoppa ett förbipasserande loko
motiv, för att taga vagnar m. m., tar icke den 
fasta signalen användas, emedan den endast är 
ämnad att utvisa om hinder på banan finnes 
eller ej, utan skola härvid handsignaler å sta
tionen begagnas.

|  12.
Signal När helst ett tåg följer ett annat inom 5 
när tag °  J  c

följer för minuter, skall den som det varseblifver at efter-
nära ett 8ta tåget visa sigual till »Stopp»; följer det inom

10 minuter, signal till »Varsamhet». Då ett
tåg stoppas, skall signalkarlen alltid uppgifva
orsaken dertill, och derefter må, om omständig-

k heterna så tillåta, tåget fa långsamt fortgå
*  vidare.

Om ett ensamt lokomotiv nalkas ett fram- . 
för gående närmare än 2000 fot, skall den som 
det varseblifver visa »Varsamhets-signalen.»

§1?.
Signal Hvar och en af jernvägspersonalen, som 

s banan, upptäcker någon bristfällighet å banan, eller 
ijSjfc- något annat hinder å densamma, hvarigenom 

fara för ankommande tåg kan uppstå, skall, skynd- 
samligen vidtaga alla mått och' steg, -för a tt |  
genom signaler varna ankommande tåg och seder-i

mera anmäla förhållandet, så att hindret må 
blifva undanröjdt. Stopp-signalen skall visas 
minst på 1,800 fot eller 600 steg från stället 
der faran förefinnes, åt det hållet hvarifrån tåget 
väntas.

§ U .
Vid banföreningar äro 2:ne signalstolpar, 

en för hvarje bana, och gifvas signalerna å dem fbrenin- 
lika med öfriga signaler. ^ar*

§ 15.
Vid vågöfvergångar skall »Stopp-signalen» 

visas åt båda hållen, så länge grind är stängd öfverg^- 
öfver banan.

§ 16.
Om vid något ställe, hvarest signal bör Signal 

finnas, densamma helt och hållet saknas, skall 
lokomotivföraren stadna och öfvertyga sig a tt 
banan är fri, innan han fortsätter.

Förhållandet rapporteras.

§. 17*Om banan på något ställe är bristfällig 
eller under reparation, och derför endast far fgr fei & 
långsamt passeras, böra vid hvardera ändan af banan, 
den i sådant skick varande bansträckan, och 
på ett afstånd ifrån densamma af omkring 600



jfo.t, utsättas gröna signaler. Ä r sträckan län
gre /än 2,000 fot, bör på samma ställe ännu en 

•grön signal visas, och ytterligare en för hvarje 
2,000, f o t . i j

§ 18.
Personer Hvarje i tjenstgöring varande konduktör, 
*nåleraf lokomotivförare,:'signalkarl, ban- och grindvakt, 

spåryqy)are samt förman för arbetare på banan 
skall vara försedd med signalflaggor och lykta, 
och är ansvarig för att signaleffekterna äro till 
hands, alltid i god ordning och brukbart skick 
satnt färdiga till begagnande.

1 Om någon brist eller felaktighet å signal
effekterna förefinnes, skall sådant genast an
mälas till närmaste station, eller den hufvud- 
station, hvartill distriktet hörer, fpr erhållande 
äf nya elfer fullt' brukbara.

■ § 19.
i^olåg1 Skulle fast signal vara i olag, måste en I 

man med handsignaler ställas derstädes, eller 
på något afstånd, i förväg mot tåg som väntas; 
detta allt efter omständigheterna. I stark dim- i 
ma och vid stationer, der fasta signaler Vj fin
nas, måste detta sed na re försigtighetsmått,:näf 
så erfordras, äfVen vidtagas.

B. K nall-signaler.

§ 20.

Dessa signaler nedläggas på rälerna, med o?1 k n a ll-  

den tryckta sidan uppåt och blyremsorna ned- 8ifegag”  
vikne på sidorna om rälerna. Då lokomotiv nande. 

passerar öfver en sådan signal, exploderar ladd
ningen med stark knall, och är detta signal till 
lokomotivföraren a tt stadna. Knallsignalerna 
skola begagnas vid här nedan omnämnda till
fällen, och på samma gång skola äfven dag- 
eller nattsignaler visas. Knallsighaler böra isyn
nerhet användas i mörker och dimma.

Vid utläggandet af knallsignaler bör ihog- 
konimas, att här nedan uppgifna afstånd äro 
beräknade för horisontel bana, och a tt, der ba
nan lutar utföre, afstånden skola något ökas.

§ 21.
Om någonting händt e tt tåg,* hvarigenora Knallaig-O C? , , i. O ”  ̂ w |  ̂lät*

linien blifvit stängd, skall konduktören genast läggning 
sända en man långs banan tillbaka, som under fria tåg,

c. . °  . ,  . b a k å t.gåendet visar den röda signalen och pa hvarje 
600 fot (200 steg) nedlägger en knallsignal 
samt på 1,800 fots (600 stegs) afstånd från det 
ställe, hvarest tåget stadnat, 2:ne signaler med

9



50 fots mellanrum. Samme man skall qvar- 
stadna vid de sist nedlagda knallsignalerna och 
der visa den röda flaggan eller, om det är i 
mörker, den röda lyktan; och får han ej lemna 
sin post, förrän han blifvit återkallad eller af- 
1 öst.

^  Passerar samme man under gåendet någon 
signalkarl, skall denne underrättas om tilldra
gelsen, på det han må visa stoppsignalen; med 
utläggandet af knallsignalerna fortsättes dock, 
såsom ofvan anbefaldt är. Skulle likväl 1,800 
fots afstånd inträffa nära en signalkarl, till- 
säges denne att bevaka knallsignalerna, och den 
som utsändts från tåget begifver sig då skynd- 
samligen tillbaka för att biträda.

§ 22.

mtiersuf" Eldaren eller annan person utsändes frara- 
läggning för tåget, för att på samma sä tt genom knall- 

signaler varna möjligen ankommande lokomo
tiv; dock bör den som utlägger signalerna fram- 

, åt ej qvarstadna vid de 2:ne sist utlagde, utan 
genast återvända.

§ 23.
tivanlän- Förmärker den, som utgår med signalerna, 

i der under lokomotiv komma, skall han genast nedlägga 
ningen" ^:ne ^na^8^ naJer» visa den röda flaggan eller 

L lyktan, samt göra allt för a tt väcka lokomo-

tivförarens uppmärksamhet. Sedan lokomotivet 
stadnat och upplysning lemnats, fortsättes med 
utläggandet af signalerna. Det sist anlända 
tåget skall, efter ankomsten till hindret, sända 
en man a tt nedlägga nya signaler på rälerna, 
i stället för dem som redan exploderat, sam t 
för a tt aflösa den person som först blifvit u t- 
sänd.

§ 24.
Skulle ett tåg, af eu eller annan orsak, Knalls ir-j
' o  .  , o  .  ,  „  ^  »»ier danödgas ga sa langsamt pa banan, a tt fara tor tåg gir 

efterkommande tåg möjligen kan vara för handen, i5r 8aktm* 
tillsägas vakter, som anträffas, a tt nedlägga 
knallsignaler till varning, sam t a tt visa gröna 
flaggan eller lyktan; anträffas ej någon vakt och 
annat tåg är nära efter, måste en man afstiga 
samt gå omkring 1,200 fot (400 steg) från tåget» 
nedlägga 2:ne knallsignaler och derefter försöka 
skyndsamt återupphinna eget tåg, eller med
följa på det efterkommande.

§ 25.
Dessutom skola knallsignaler användas i 

&U& andra fall, då e tt tåg eller lokomotiv föl- tåg äro 
jer eller anses följa för nära inpå e tt föregå- 
«nde. ; , dra.
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§ 26.
Om endast lokomotiv stadnar 'på tanan, 

en«amt sändes eldaren tillbaka att utlägga knallsigna- 
lokomo- Jerna; dock, som han är behöflig vid Iokomoti- 

1T* tet, qvarstadnar han ej vid de sist utlagde, utan 
återvänder, sedan närmaste vakt tillsagts att 
Sévaka signalerna, eller oclcså ditsändes någon 
annan, vid banan anställd person. Härvid ihog- 
kommes likväl, att signalkarl vid fast signal ej 
får aflägsna sig derifrån mer än omkring 600 

'f' fot, och att grindvakt vid större landsväg ej får 
. lemna sin post.

§ 27.
KnaUsig- r . I  häudelse af hinder på banan, eller om 
hinder & någon våda befaras för lokomotiv eller tåg, skall 

banan. den. vakt, som först märker hindret eller faran, 
nedlägga kDallsignaler på rälerna, såsom förut, 
anbefaldt är, till dess stället, hvarest faran fin
nes, är sålunda skyddadt på 1,S00 fots afstånd 
åt båda hållen; dock först å t det håll, hvarifrån; 
tåg väntas. I mörker eller dimma är detta 
isynnerhet maktpåliggande.'

§ 28. ’ -
Beglor d£ - Då lokomotiv passerar öfver en knallsig«^ 
n X « M -n i* 0Ĉ  donneexploderar, skall lokomotivföra-1'. 

ras. ren söka skyndsamt bringa lokomotivet a tt stad-’.

na, samt signalera bromsarnes åtskrufning. Om 
tåget kan stadna så snart, a tt det ej passerar 
långt förbi dfen vid signalerna utposterade per-* 
sonen, : inhemtas hans meddelande, och tåget 
framgår derefter till< hindret, hvarunder hviss- 
lan ofta bör- ljuda. Kan signalkarls meddelan-*!

• de ej inhemtas, må tåget, efter a tt  hafva s tad - 
nat, åter långsamt och försigtigt fortgå till hin
dret, eller till närmaste signalkarl, af h vil ken 
upplysning kan erhållas. I  mörker eller dim
ma skall dervid en man, försedd med lykta, 
springa i ,förväg framför, tåget till hindret an
träffas, eller tiJl närmaste signalkark

§2 9 .
Då tåget är färdigt a tt åter afgå, hvilket K n alls ig - 

tillkännagifves medelst hvisslan — ett långt bortt*- 
och, strax derpå ett kort Ijnd (»lossa bromsar- gande, 

ne»), — återgår den, som ntsändts från tå g e t,: 
tillbaka till detsamma, härunder upptagande^ 
knallsignalerna, utom de 2:ne sist utlagda, hvil
ka af närmaste vakt borttagas, sedan han full- > 
komligt öfvertygat sig om a tt tåget åter blifVit i 
satt i gång och att banan är fri, samt a tt  ingen 
fara för ankommande tåg förefinnes. Hinner 
den. som varit utsänd med knallsignalerna ej 
tillbaka till tåget, innan det blifvit sa tt i gång, J  
bör han gå till närmaste station och derifrån.,



med nästa tåg fortsätta vidare. Skalle ingen 
af tåg-personalen vara qvar vid knallsignalerna, 
sändes någon annan af banans betjening att 
upptaga dem som blifvit utlagde; och är kon
duktör å ett tåg, eller lokomotivförare med 
ensamt lokomotiv, ansvarig för att sådant verk
ställes, innan tåget åter fortsätter.

' § 30.
Ô i be- : Om lokomotiv passerar öfver en knallsig-
vakmng r
vid knall- nal och den exploderar, men ingen person nn-

aignal neg BH han(j8 att upplysa om orsaken till sig- 
aaknas. . . .  , .nålens dervaro, hvilket är ett tecken till att

tåg stadnat på banan men sedan åter kunnat 
fortsätta, eller att långsamt gående tåg är frara- 
före, eller att i allmänhet stället måste med 
synnerlig uppmärksamhet passeras, skall farten 
genast saktas och tåget endast med mycken 
försigtighet framgå till närmaste signalkarl, af 
hvilken upplysning kan vinnas, antingen genom 
mundtligt meddelande eller genom visad signal. 
Går lokomotivet öfver flera knallsignaler efter 
hvarandra, och ingen person finnes till hands 
att gifva upplysning, är fara dock att förmoda, 
hvarför tåget skall stadna och ej vidare fort
gå, förrän, banan är noga undersökt och* säker 
befunnen. . ' . • . ,, n : ilii •rJadilft

s ig n a l e r . 4 9

§ 31.
Hvarje konduktör, lokomotivförare, vakt 

på banan samt förman vid arbeten, bör vara 
försedd med knallsignaler, hvilka de alltid vid 
tjenstgöring skola ha färdiga till begagnande. 
Hvar och en som har befälet vid en station 
skall äfven vara försedd med dylika signaler, 
hvilka skola ligga i en olåst låda eller på en 
hylla, i ändamål att vara lätt åtkomliga för 
de vid stationen tjenstgörande personer, som 
om förvaringsstället böra vara underrättade.

§ 32.
Alla härofvan nämnde personer äro an

svarige för att ett tillräckligt förråd knallsig
naler alltid finnes tillhands. Då sådan signal 
förbrukats, bör detta skyndsamt anmälas, till 
erhållande af annan i ersättning.

C. Signaler & bantågen.

§ 33.
Under gång på banan skall lokomotivet 

vara försedt med en hvit och en röd lykta« 
som visa skenen framåt (den hvita lyktan till 
venster och den röda till höger i lokomotivets 
riktning). P å tendern föres en röd lykta, som 
visar skenet bakåt.

Personer 
aom akola 

inneha 
knallsig

naler.

Knallaig- 
naler all
tid till

handa.

Lyktor &, 
lokomotiv 
och tig.



P å  eftersta vagnen i taget akola vara upp- 
sa tta  2:nc » id o ly k to r , aom viaa hvltt sken framåt 
och  röd t bakåt.

Om vagn rid  en station  af! em nas eller 
t i l lk o p p la s s  ais t i tåget, får ej förglömmas att 
om  så  b eh öfves, baklyktorna blifva förflyttade, 

s å  a tt  de » I ltid  Aro på eftersta  vagnen.

§ 34.
* L yk to r  å  Om lokom otivet går på  banan med ten*

*m#d*rea-r *̂ erD före. antingen ensam t eller med tåg, skola  
d e ra  /or*. lyk torn a  vara om flyttade.

§ 35.
Tid for D essa  ly k to r  sko la  ander gång vara tfinda

/andning* ^  sam m a t id e r  och t illfa llen , som  för öfriga 
s ig n a l- ly k to r  föreskri fv it  är, sam t dessutom  
n ärh e lst sta tion sförestån daren  pröfvar nödigt.

.yktoma* .För lyktornas goda skötsel, tändande och 
anbringande på  r ä t t  p la ts  ansvara: å  lokomo
tiv  och tender, lokom otivfor aren, och a  tåg, 

ko n d u k tö ren .
D å ett tåg stadnar vid en station, skola 

lyktorna undersökas och, om det erfordras, 
putsas eller, om de åro bristfälliga, mot nya 
utbytas.

§ 37.
Om ett extra tåg skall följa ett ordinarie Extratågs 

tig och af detta genom signal bekantgöres, »18nal®r* 
skall & det sistnämnda vara anbringad: om 
dagen en röd skärm eller flagga bakpå den 
eftersta vagnen, ' och om natten eller i dimma 
en röd lykta; och skola dessa signaler bort
tagas vid den station, hvarest extra tåget 
skall stadna. En hvit skärm med rödt kryss 
i midten, eller ock en grön lykta, bakpå sista 
vagaen i ett tåg användes för a tt utvisa, det 
ett extra tåg kommer från m otsatt håll.

§ 38.
Då arbetståg äro anordnade på någon Axbets- 

bansträcka, utvisas medelst en hvit skärm eller 
lykta bakpå sista vagnen i ett tåg, eller å lo
komotiv, att intet vidare arbetståg för dagen 
kommer att passera.

§ 39.
Konduktören kan väcka lokomotivförarens Signsl« 

uppmärksamhet, om klocka finnes å tendern, ̂ ^au! 
hvartill antingen en lina är sträckt långs vag- ^ren \ 
narne, eller ock en telegrafledning anbringad °r&r< 
från den plats konduktören innebafver. Om 
inga sådana medel finnas, kan ifrågavarande 
ändamål uppnås derigenom, att bromsen hårdt



åtekrufvne och daroftor hnetlgt loe«ne. J)ottn, 
upprepmdt några gånger, k Unna« på lokorno- 
tivat gonotn do ryckningar dot förorsakar t 
vagnarna. Genom vlettndot af flagga eller 

lyk ta  algnalerar konduktören codan tiil loko» 
motlvföraron.

S ign a ler  mod X n g h v liila n  ooh  
B l g n  a l  p i p a r n  a .

§ 40.

B lgn a lilU  JJÄ flit tåg akall äåttna i gång, glfvor 
afgåag. gtationaförnatåndnron töcken dertill modul al on 

atöt i algnalpl/tan jomtn handalgnalt hvarpå 
lokomotlvföraren låtor ÄnghvJssJan ljuda, och 

strax  dar ullur aättor I gång.

§
Ignnfor M odola t Anglivlaslan g lfvo r lo k o m otlvfiJra- 
d  ¿ojr* n ,n g lg n a ler  a f  o lik a  bo tydo laef fnligt hvad lilir 

an dan  nUrnnoa:
E n  a tö t u llar e t t  k o r t  l ju d  b e ty d e r  a t t  

J o k o  m o tiv e t  g lttto»  i gån g , e lle r  u tg ö r  en  v a r -  
n in g  å t  p o ra o n er  p å  b a n a n,

J :n e  k o r ta  s t i f ta r  År s ig n a l a t t  b r o m sa r n a  

s k o la  & t»kru fva* . S a m m a  s ig n a l, u p p r e p a d .

MKINAI.KII. bS

botydor att fara Hr & fUrdo, eller att brom- 
oarno «kola skyndsamt och mod kraft ätskrufva«.

JCtt långi\ onh niraont därefter ett kort ljud. 
tiilkänrtagifvor att broinaarne «kola lossas.

Flere korta «tåtar efter hvarandra  ät 
signal ntt tUgct stadnnr pä. banan och att hjelp 
boliöfve«. Täg-butälot drager försorg om sig
nalering till »kydd för ankommande täg, när- 
mnato vakter uppsätta stoppsignal, och hvarje 
I granskapot varande arbetare skyndar till 
•tlillet för att biträda.

II visslan bör dessutom ljuda med längre 
uthållande jemna toner vid  tåge annalkande 
till etationer, banföreningar, vägöfvergängar, 
tunnlar, dfvcneotn vid  »harpa kurvor der ut- 
sigton är bortskymd, så att tåget ej kan varse- 
blltVan förrän nära Inpå; och är detta isyn
nerhet vlgtigt a tt iakttaga under dimma och 
inörkor eller då taget är efter sin vanliga tid  
likasom vid extratåg, hvars afgangs- och an- 
komst-tid ej är förut längs banan bekantgjordt, 
eller då ensamt lokomotiv passerar banan utan 
a t t  förut vara tillklLnnagifvet. A llt onödigt 
bogagnande af hviislan  förbjudas.

5 « •  w
Om lokomotiv- eller tågpersonalen ovän- moi 

tadt får höra hvlsslan ljuda från annat loko- ^  
motiv framföro, da veterligen intet annat tåg f



bör vara på banan, skola, enär a enkel bana 
(ara låtteligen är att förmoda, alla åtgärder 
genast vidtagas för att stadna eget tag, och 
skall derjemte med korta mellanstunder hviss- 
lan ljuda, dock ej med mycket utkallande toner. K A P. IV .

Allmänna Föreskrifter för Bantågen« 
sammansättning.

§ h
Lokomotivet skall alltid gå framföre och Lokomo- 

draga tåget, utom vid de fall, då tåg skjutes tITet* 
in på sidospår* eller ordnas, eller vid andra 
särskildt förekommande fall, då det är ound
vikligt att skjuta vagnarne; och skall vid alla 
dessa tillfällen synnerlig försigtighet iakttagas, 
till förekommande af skada. Om lokomotiv 
maste skjuta tåg fram på banan, bör vid första 
lägliga tillfälle lokomotivet intaga sin rätta 
plats framföre.

Eldaren verkställer kopplingen och hakar 
linan emellan tendern och närmaste vagnen 1 
tåget; ö fri ge vagnar af- och tillkopplas af ma-n 
skåpet vid stationen eller af konduktören.

§ 2.
Vagnarne ordnas på följande «ätt:

Vagnar- 
nes ord
nande.

Å



Vid Persont&g och blandade tåg:

l:o. Godsvagnar, hvaraf de som först 
skola aflemnas komma främst;

2:o. Stations-vagn (den hvarati gods är 
lastadt till olika stationer);

3:o. Passagerarevagnar;
4:ol En bromsvagn.
Bagage- eller annan vagn bör alltid fin

nas emellan lokomotivet och främsta passage
rarevagnen; och skall sista vagnen i ett tåg 
alltid vara försedd med broms.

Om flera bromsvagnar åtfölja- ett passa
geraretåg, böra de vara någorlnnda jemnt för
delade inom detsamma» Antalet bromsar beror 
på banans stigning; och bör, då denna upp
går till 1 fot på 10Ö, hvar 6:te vagn vara för- 
sedd med tiroms.

Vid Godståg:
l:o. Stationsvagn (helst med broms);
2:o. Godsvagnar, hvaraf de främst, som 

först skola aflemnas;
3;o. En Bromevagn.
Om Jaj^ade vagnarnes antal är större fin 

sex, men understiger 12, skola 2:ne bromsvag
nar vara med'i tåget och skall sedermera för 
hvarje derutöfver böljande sextal af lastade 
vagnar minst én vara med brotas försedd.

Treone tomma vagnar motsvara tvenne lastade.
Vagnar med bomall eller annat lätt antändligt 
gods böra hafva minst 4 vagnar mellan sig 
och lokomotivet.

§ 3.
Vagnar, som föra hästar eller åkdon, in- 

«ättas i tåget allt efter den ordning, i hvilken Tagnar, 
de skola aflemnas.

§ 4.
Om vagnar med boskap skola åtfölja ett Boskapa- 

tåg, böra de sättas sist i detsamma, efter pas- TaStlÄr* 
•sagerare-vagnarne.

Tåg bör ej skjutas tillbaka mot vagnar 
lastade med kreatur, utan skola dessa vagnar 
föras till tåget och tillkopplas, och skall detta 
ské med mycken försigtighet, så att ej stöt 
förorsakas.

5 5.
Vagnar, som innehålla ömtåligt eller lätt 

■antändt gods, fa, endast såvida de åro vål farligt 
täckte, Ullkopplas ett tåg. å0**-

§ 6.
Ballast- eller arbetsvagnar, som ej äro Arb*t*> 

försedda med buffrar, få på inga vilkor kopp- TK®Ar* 
las till ett pftssageraretåg, samt endast i nöd
fall och på bestämda order till e tt långsamt



gående godståg, då tillika sådana försigtighets- 
mått vidtagas, att godsvagnarne ej skadas.

§ 7.
Taklam- Taklampor böra alltid åtfölja passagera- 
porae. revagnarne ocjj tändas samtidigt med signal- 

lyktorna, eller när helst stations-föreståndaren 
så pröfvar nödigt.

§ 8.
Kopplin- ' Vagnarne i tåget skola, om de äro för- 

Sen* sedda med fjederbuffrar, vara tä tt ihopkopp- 
lade, hvardera buffren ihoppressad ungefär en 
tum; men om de äro försedde med gummi- 
buffrar, skall deremot något mellanrum lemnas 
emellan dem; detta beror dessutom på kur
vorna, enär skarpare kurvor fordra större mel
lanrum. Båda säkerhetskettingarne skola vara 
Ordentligt påhakade.

K A P . V .

Stations-föreståndaren.

o § LStation s-föreståndarens närmaste förman Förm an, 
är trafik-direktören, hvars order och instruk
tioner det åligger den förre att noga hörsamma, 
och till hvilken alla rapporter och tjensteskrif* 
velser skola ingå, såvida ej annorlunda särskildt 
bestämmes.

. § 2*Stations-föreståndaren har befälet vid sta- A nsvarig- 
tionen och är således ansvarig för en god dis- k#t* 
ciplin, tjenstens noggranna utförande derst&des* 
samt för vården af stationens byggnader jemte 
hushållningen med der befintliga inventarier 
och materialier, livilka han ofta skall inspektera* 
för att i tid kunna anmäla och reqvirera hvad 
behöfligt är.

§ 3.
Han skall tillika vaka deröfver att under-.p#TioJ?Ä*, len t •fl*r»

lydande känna reglementen och instruktioner, «yn.



noggrant utöfva sin tjenst, äro snygga, väl 
vårda dem anförtrodda effekter, uppföra sig 
höfligt mot alla trafikanter samt ej mottaga 
drickspenningar. Han bör derjemte göra sig 
underrättad om de personers karakter och upp- 
förande, som stå under hans befäl.

§ 4.
Disciplin. Alla i tjensten begångna fel skola så fort 

som möjligt rättas och till trafik-direktören 
rapporteras. Om stations-föreståndaren, för 
tjenstens ordentliga gång, eller till undvikande 
af fara, så anser nödvändigt, eger han den fel- 
aktige från tjenstgöring tills vidare afhålla; 
dock skall rapport härom till trafik-direktören 
skyndsamligen afgifvas.

Alla klagomål mot underlydande skola lika
ledes ofördröjligen till trafik-direktören anmälas.'

1tion Stations-föreståndaren skall dagligen in
spektera alla delar af stationen, tillse att rum 
och öfriga lokaler äro rengjorda och hållne { 
god ordning, äfVensom att vagnar och all annan 
vid stationen lemnad materiel hålles i godt skick; 
kontrollera inom stationens område tjenstgfl- 
rande signalkarlar och sp&rvexlare äfvensom 
stationskarlar, och derjemte göra sig förvissad, 
att de noga förstå sin tjenst samt rätt utöfva
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densamma. Han skall tillse att signalerna äro 
i.god ordning och riktigt utföras; att aldrig 
vagn far bringas öfver spår utan att vara skyd
dad genom signal; att spårvexlingarne äro rätt 
ställda för ett ankommande tåg, samt att de 
alltid äro väl rengjorda, smorda och i god ord
ning. Vidare skall han tillse, att banan inom 
stationen är i godt skick; att spåren äro rena 
och att intet hinder för ett tågs passerande 
förefinnes; att inga lösa vagnar stå nti hufvud- 
spåret, och att de som finnas i sidospåren äro 
säkert fästade samt tillräckligt långt från kors- 
spåret för att icke hindra lokomotiv eller vagn 
att passera. Der fasta klotsar finnas, skola 
de om nätterna vara tillåsta, och nyckeln för
varas hos stations-föreståndaren.

. 56’Stations-föreståndaren skall tillse att å Ttltgrrmf- 
tjenstgöringstiderna alltid finnes en person 4*PPMÄUr* 
expeditionen till hands att lerona trafikanter 
erforderliga upplysningår samt att telegrafkannig 
person å föreskrifna tider alltid finnes i telegraf- 
expeditioner närvarande.

Observeras fel a telegraf-apparat eller linie, 
skall sådant ofördröjligen anmälas Ull trafik- 
direktörsexpeditionen.

All onödig telegrafering är förbjuden.



Stationa*
uret.

Biljett
försälj
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§ 7 .1
För vården af det å stationen befintliga 

ur ansvarar stations-föreståndaren. Hvarje dag, 
vid tid som särskildt bestämmes, ställes uret 
enligt från trafikdirektörsexpeditionen per tele
graf leranad uppgift om jernvägstiden.

o § 8-
Stations-föreståndaren ansvarar for biljett

försäljningen, och skall han fördenskull vaka 
deröfver, att hvarje biljett som till passagerare 
utgifves är behörigen stämplad.

Vid mellanstationerne, hvarest biljetter 
endast vilkorligt försäljas, bestämmes passa
gerares företräde till erhållande af plats efter 
den längre distans, för hvilken biljett blifvit 
löst, samt vidare efter den ordning i hvilken 
biljetterna, enligt dem åsatt nummer, bekommits.

Stations-föreståndaren är ansvarig för de 
vid stationen bekomna biljetter och skall i tid 
reqvirera det antal som deraf behöfves.

§ 9. *
Vid bantågs ankomst eller afgång skall 

stations-föreståndaren vara tillstädes på platt
formen samt i seduare fallet medelst hvissel
pipa jemte handsignal tillkännagifva när tåget 
får sättas i rörelse. Vid utgångsstation skall 
första gången 5 minuter och andra gången 2

minuter före hvarje tågs afgång ringas i klockan.
Vid mellanstationerna ringes såväl då tåget 
anländer, som 2 minuter före dess afgång. An
dra ringningen åtföljes af två starka slag med 
kläppen mot klockan, .

Då stations-föreståndaren på plattformen 
inväntar ett tåg, skall han alltid vara försedd 
med föreskrifne effekter för handsignaler, ehvad 
tåget skall stadna eller ej.

Han skall vaka öfver passagerarnes be- 
qvämlighet, gifva nödiga upplysningar samt 
tillse att betjeningen varsamt handterar och till 
rätt plats förer passagerare-sakerna.

§ 10.
Då ett tåg är inom stationen, skall s ta -0Efte” 7n• .v o , ... , 1 , . a ordning'tions-förestandaren tillse att konduktörerna, äf- p& tågen.

vensom den öfriga tågpersonalen, göra sin tjenst.
Han skall äfven tillse att vagnar, som tillsät
tas i ett tåg, äro rena, putsade, smorda och 
fullt brukbara, samt ordentligt och ej utöfver 
tillåten vigt lastade; att bantågen riktigt och 
enligt föreskrifterna sammansättas, samt i så 
god tid, att intet onödigt uppehåll förorsakas; 
att bantågen afgå så punktligt som möjligt, 
aldrig före den bestämda tiden, och att de äro 
försedde med anbefallde reservsaker och lyktor, 
samt dessa sednare vid föreskrifna tillfällen 
tände, äfvensom att rätta vagnar aflemnas.



Hvarje försummelse å  lokomotivförarens 
eller konduktörens sida, hvad aDgår lyktorna» 
anbringande eller sken, skall af vederbörande 
rapporteras.

§ n -
Förstärk- Skalle å ett bantåg förstärkning af betje- 
tlgpersô  n n̂8 erfordras, eger stations-föreståndaren, på 

nålen, konduktörens begäran, medsända någon vid 
stationen tjenstgörande.

§ 12.
Tågperso- Om någon af tågpersonalen befinnes öfver- 

n.alen lastad, må ban på inga vilkor tillåtas med-otjenst- ’ r . 6
bar. följa, och skulle sadant inträffa med lokomo

tivföraren, måste han genast lemna lokomoti
vet. Finnes ingen kompetent person till hands 
att föra lokomotivet, måste tåget tillsvidare 

^  uppehållas och en annan lokomotivförare efter-
W  skickas.

§ 13.
Besigt Stations-föreståndaren skall å hvarje tåg 
▼ag-naA e^erse att fraktgodset å vagnarne är väl täckt, 

äg. (hvilket är synnerligen noga med vagnar som 
innehålla lätt antändt gods) att detsamma icke 

, är rubbadt eller skjuter öfver på sidorna, samt 
att ingen vagn är skadad eller osäker för vidare 
transport. Skulle å vagn något felaktigt före- 
finnas, eger han, der han så anser nödigt, för-
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bjuda densammas begagnande i tåget. Han 
skall i vagnlistan qvittera eller införa nummern 
å af- eller tillkopplade vagnar.

§
Vid tillsättandet af vagnar bör, i svårare 

fall, lokomotivförarens mening höras, emedan Tagnar i 
han bäst bör känna lokomotivets förmåga och * r̂JJ** 
lastens storlek; och bör stor vigt fastas vid 
hans utlåtande. Bestämmandet af hvad åtgärd 
skall vidtagas beror dock alltid på stations- 

• föreståndaren.
§ 15.

Vid ett tågs ankomst till station skall sta- B iljetters 
• ~. 0 , _ , , , och hand-tions-förestandaren personligen af konduktören iingars

mottaga de insamlade biljetterna jemte väskor, emotta- 
cirkulärer och Öfriga handlingar. Om cirkulär 
skall med samma tåg fortgå, genomläses och 
påtecknas det genast, samt återlemnas till kon
duktören.

§ 16.
Stations-föreståndaren handhafver all såvälPwminfce- 

passagerare- som godstrafik vid stationen och ®PP̂ *t*’ 
är ansvarig för de derför influtna medlen, äfven- 
som för hvarje brist, den må härröra af miss
räkning, icke gällande mynt'eller försummelse * 
att upptaga penningar, som tillkomma jern- 
vägen. Han bör hvarje dag uppbalancera de

5



uti de olika expeditionerne inom stationen be
komna medel och desamma till jernvägens 
kassa på bestämda dagar och med vissa be
stämda tåg insända. Remisserna, inneslutna i 
påsar, nedläggas i de kassakistor, soin medfölja 
uppbördstågen.

§ 17-
Afgift får Vid äfventyr af tjenstens förlust och laga 
«känkaa. ansvar, må ingen stations-föreståndare efter

skänka jernvägen tillkommande liqvid, af hvad 
slag den vara må. Kredit för frakt får icke 
beviljas utan trafik-direktörens särskilda med- 

y gifvande.

§18.
Reaerr- J händelse af extra göromål, eller om nå- 

jpersonal. , °
gon sjuknar eller af annat oundvikligt skäl är
frånvarande, skall stations-föreståndaren draga 
försorg om att annan person för tillfället an- 
tages till tjenstgöring, men bör dervid vara 
angelägen om att ej använda andra än väl- 
frejdade personer, som äro duglige till tjensten 
och som äga full kännedom om densammas 
åligganden. Förhållandet skall till trafikdirek
tören genast anmälas.

För att kunna utföra ofvan anbefallda före
skrift bör stations-föreståndaren på förhand

göra sig underrättad om personer, som åro vil
liga att ingå uti och passa för tjensten.

§ 19.
Alla olyckshändelser eller andra ovanligaRapporter• Ocq fkn—

tilldragelser skola skyndsammast till trafikdi- ,i„g 
rektören rapporteras, och hvarje uppgift som 
af denne infordras med det snaraste afgifvas.
Ingen förändring af formulärer eller i arbets
sättet vid station må utan trafik-direktörens 
föreskrift företagas. Stations-föreståndaren skall 
inom stationen anslå sådana underrättelser, som 
äro af styrelsen eller trafik-direktören för all
mänheten utfärdade, men eger ej utan trafik
direktörens tillstånd uppsätta några andra an
slag.

§ 20.
Stations-föreståndaren skall vidare anteckna 

tågens ankomst och afgångstider samt tiderna, handlin- 
då tåg, som ej stadna vid stationen, passera; 
uppgöra aflöningslistorna, samt utbetala de af- 
löningsmedel åt honom anförtros.

§ 21.
Alla rapporter, böcker och uppgifter skola Foraul*- 

vara snyggt och redigt förda, i enlighet med 
anbefallda formulärer, samt på föreskrifna tider journal, 
aflemnas. Order och förekkrifter, äfvensom allt



hvad som rörer trafiken vid stationen, skola 
behörigen antecknas.

§ 22.
Tillvara- Alla effekter, som upphittas inom banans 
fekter och område eller i vagnarne, skola, tillika med en 

goda. uppgift derå, inom förloppet af trenne dygn till 
föreskrifven station insändas.

Till trafik di rektörsexpeditionen insändes vid 
hvarje månads början en uppgift på icke efter- 
frågadt gods, som qvarlegat tre månader vid 
stationen.

§ 23.
Under- Alla för stationens beliof insända reqvisi- 

H h H  tioner skola af stations-föreståndaren vara un
gar. dertecknade; likaledes aflöningslistor, penninge- 

remisser, uppgifter och rapporter m. m., som 
från stationen utgå.

§ 24.
Känne- Utom hvad här ofvan särskildt föreskrifvet 
författ”  H  skall stations-föreståndaren dessutom ega 
ringar. noggrann kännedom om hela detta reglemente 

samt for denna jernväg utfärdadt trafikreglemente 
- och taxa, äfvensom alla öfriga författningar och 

instruktioner rörande trafiken och tjenstgörin^ 
gen vid Bergslagernas jernvägar.

§ 25.
En stations-föreståndares göromål äro af 

så stor vigt, och derjemte af så mångfaldig 
natur, att alla hans åligganden ej kunna régle
menteras; utan förväntas, att han med använ
dande af bästa flit och förmåga söker bidraga 
till trafikens förkofran och säkra gång, samt 
tjenstens ordentliga utförande.



KAP. VI. 

Konduktörer.

§ i
Forman. Konduktörens närmaste förman är sta- 

tions-föreståndaren vid den station der konduk
tören för tillfallet tjenstgör, men hans tjenst- 
görings-skyldigheter bestämmas af trafikdirek
tören, utan hvars medgifvande han således ej 
far byta tjenstgöring.

§ 2.
och^höf- Han skall ständigt vara snygg och vår
lighet. dadt klädd, alltid höfiig och uppmärksam mot 

passagerare, men ej inlåta sig i onödigt samtal.

§ 3.
Initäl- Då konduktör skall åtfölja e tt tåg, bör 

ijeiuttgö- han en half timma före dess afgång anmäla sig 
ring. hos stations-föreståndaren och emottaga den-

nes order, samt dervid göra sig noga under-

rättad om de instruktioner, som möjligen ut
kommit, sedan han sed nast var i tjenstgöring, 
och som på något sätt röra honom.

;  § 4-
Före tågs afgång skall konduktören tillse T3̂ -ofr<ek- 

, • . , „ ter oehoch är ansvarig för att i bromsvagnen finnas:
1 st. domkraft,
2 » handspakar,
1 » kofot,
1 » handyxå,
1 » hammare,
1 » tång,
] » skiftnyckel,
1 » oljekanna,
1 » signalskärm, röd å 'e n a  sidan, å den

andra hvit med rödt kryss, 
de till tåget hörande väskor för papper och 

handlingar, 
spik,
1 kort dragtross,
4 st. vattenpytsar samt, om vintern, 10 st. 

snöskoffor.
Dessutom skall hvarje konduktör med

föra:
1 st. grön- och
2 » röda signalflaggor,

före af- 
re»a.



1 st, handsignal-lykta,
1 väska innehållande 12 knallsignaler.

Han ansvarar vidare for att såväl hand
lyktor som sido- och bak-lyktor äro väl put
sade och i god ordning för begagnande, samt 
att de äro tända på anbefallda tider; att vag- 
narne äro riktigt^ ihopkopplade, säkerlietsket- 
tingarne påhakade, linan, der sådan användes, 
sträckt till tendern, godsvagnarne rätt adres
serade, väl täckta och i godt skick samt vagns- 
dörrarne tillstängda; att bref och papper, som 
å de särskilda stationerna skola aflemnas, läg
gas i rätta väskor, samt att tågpersonalen år 
på bestämda platser närvarande.

Anser han sig behöfva flere personer till 
biträde på tåget, anmäler han sådant hos sta- 
tions-föreståndaren.

, § 5.
•ignaler" Vid då extra tåg följer, far

konduktören ej förglömma uppsättandet af den 
erforderliga signalen, hvilken borttages vid den 
station, hvarest extratåget upphör att längre 
följa; och skall vid de stationer, som passeras, 
underrättelse lemnas om det efterkommande 
tågets beskaffenhet, dess afgångstid från sta
tionen, samt hvar det skall stadna.

§ 6.
Då tåg är klart, rapporterar konduktören 

detta till stations-föreståndaren, hvilken, om 
tiden är inne, gifver signal till afgång, hvarpå 
lokomotivet sättes i gång, och anses derefter 
passagerare och gods lemnade i konduktörens 
vård. Han skall vaka öfver att tågpersonalen 
gör sin tjenst, och ehuru ej direkt ansvarig för 
tågets säkerhet under gången — ty denna kan 
endast bero af lokomotivföraren — bör han 
dock, om han finner lokomotivföraren vidtaga 
åtgärder, som äro mot författningar och instruk
tioner stridande, göra denne uppmärksam der- 
på. Då någon fara uppstår, är det konduk
törens pligt att använda alla medel, som i hans 
förmåga stå, för a tt densamma afvända, och 
skola alla sådana tilldragelser anmälas vid an
komst till första station, samt på konduktörs- 
rapporten upptagas.

§ 7.
Konduktörens plats är i allmänhet i efter- 

sta  bromsvagnen.
Under tågets gång skall han hålla god 

utkik, vara uppmärksam på sigualer, och noga 
åtlyda dem; om hvisslan höres, skall han ge
nast vara till hands att. använda bromsen. 
Likaledes skall han taga reda på om någon

Afresan 
m. m.

Konduk
tören* 
plat». 
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vagn går ojemnt, om lasten någorstädes hän
ger öfVer, vagnsdörr står öppen, eller om någon 
passagerare genom rop eller åthäfvor tillkänna- 
gifver, att hjelp behöfves m. m. Då signal
karl passeras, skall efterses om han gör någon 
signal sedan tåget är förbi. Då tåget går i 
kurva, skall konduktören efterse, a tt alla vag- 
narne äro med, och i allmänhet noga obser
vera hvad helst sig tilldrager inom tåget, eller 
på banan, som är värdt anmärka. Han skall 
hufvudsakligast hafva sin uppmärksamhet vänd 
framåt tåget och vid behof meddela sig med loko
motivföraren, genom signaler med flagga eller 
lykta. Der lina eller telegrafledning till tendern 
finnes anbragt, kan han väcka lokomotivföra
rens uppmärksamhet, och sedermera, genom vi
sandet af flagga eller lykta, signalera livad han 
¿stundar.

Signalerna visas i allmänhet åt höger, eller 
åt den sida hvarest bromsen är på tendern; 
men vid kurvor från insidan, der de tydligast 
synas.

Om fara är förhanden, gifver den som först 
varseblifver densamma signal till stopp.

§ 8 .
Inträffar olycka eller något annat hinder 

för ett tågs vidare fortgående på banan, skall

KONDUKTÖRER. i i>

H ö re n  först och främst ihågkomma a tt 
k°n ° sipnaler skydda för efterkommande tåg 
?en°kap- Vidare skall han, om tåget ej
80 fo r ts ä t ta ,  fö rs ö k a  ombestyra, a tt passa-

■  blifva fortskaffade till närmaste station,
■  sa skyndsamt som möjligt draga försorg
8 „ att underrättelse om tilldragelsen ditderoni»

kommer och att Hjelp anskaffas.
Dylika anmälanden skola vara skriftliga.

§ 9 .
Om ett tåg endast kan gå långsamt, ochF8r
v  . o .. .  ,  .v  ,  sam Kana.ett annat tag väutas komma elter, samt det ^  

ännu är långt fram till nästa signalkarl, skall 
farten så mycket saktas, att en man kan af- 
stiga* för springa tillbaka och signalera så, 
som i kap. I  föreskrifvet är.

§ 10 . #
Då ett tåg stannar på banan emellan två Pewagn- 

stationer, är det konduktörens skyldighet a tt 
förklara orsaken dertill för passagerarne, samt <'«*» or*n- 
på allt sätt lugna och förmå dem bibehålla ***,igl 
sina platser. Stannar.

§ 11.
Konduktören skall öppna och tillslu ta Vttnrllgn* 

... , , . . ,  re tjänst*-
vagnsdörrarne samt biträda passagerarne och åliggen- 
tillse att de intaga rätta platser. Om passa- <,<>n .Tl4 
geraré befinnas resa utan biljett, eller i en vagn ner!»«.
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af högre klass, än hvartill biljetten berättigar, 
skall konduktören anmäla förhållandet vid an
komsten till närmaste station, på det den rätta 
afgiften der må upptagas. Vill passagerare 
byta plats från lägre till högre vagnsklass, skall 
det ske vid ankomsten till station, och afgif- 

• ten af rätter person derstädes uppbäras. På 
inga vilkor eger konduktören att emottaga nå
gra penningar af passagerare, vare sig för mel- 
langift å biljett eller betalning för bristande 
sådan.

Vidare skall han, då ej annorlunda anbe- 
faldt är, från passagerarne insamla biljetterna; 
och bör han härvid noga tillse, a tt endast de 
biljetter, som verkligen gälla för tåget, aflem
nas. — De insamlade biljetterna skola vid an
komst till station aflemnas till stations-före- 
ståndaren.

Vid ankomst till mellanstation, skall hau 
med tydlig röst upprepa namnet derpå, samt 
tiden för uppehållet derstädes.

Han skall tillse att rätta vagnar vid sta
tionerna aflemnas.

f 12.
Tillsyn att Han får ej tillåta någon passagerare åka 
rarne*ej utanpå en vagn, eller onödigtvis stiga ur, om 
skadas, tåget skulle stadna på banan, eller stiga i eller

ur vagn under det deb är i rörelse, eller röka 
tobak uti andra än dertill anslagna kupéer.

Sjelf får konduktör ej gå på taket af vag- 
narne eller långs sidorna af dem, under det 
tåg är* i gång, annat än under tvingande om
ständigheter.

§ 13.
At fruntimmer skall konduktören, när så

dant önskas, der så ske kan, bereda plats i 
damkupé, och skall han under resan tillhandagå 
med nödiga upplysningar.

§ 14.
Skulle passagerare befinnas öfvqrlastäd, 

eller på annat sätt genom opassande uppfö
rande besvära medpassagerare, eller förbryter 
han sig mot ordningsreglor och författningar, 
skall konduktören med allvar och lugn försöka 
afstyra allt ofog och alla uppträden, och skall 
dervid noga taga sig till vara att ej sjelf förgå 
sig. Först när intet annat hjelper, skall han 
begagna sig af den makt och myndighet som 
är honom lemnad och med alla lagliga medel 
som stå honom till buds upprätthålla ordnin- 
gen och skydda öfrige passagerare. V id  ankom
sten till närmaste station skall han anmäla 
förhållandet och kan der den s ig  oskickligt 
uppfört blifva såväl från tåget som  s ta t io n e n

D a m k u p i .

Oordning 
bland pas
sagerarne 
afstjrres.



utvisad. Om passagerare skadar något å vag- 
narne, skall sådant till stationsbefalet anmälas, 
på det nödiga mått och steg må vidtagas för 
att få skadan ersatt.

r
§ 15.

B a n d lin -  Mycken vigt fastes vid ett noggrant och 
.gars fo- . °  ,

rande, ordentligt framförande af papper, depescher,
penningar och biljetter, eller hvad helst det
vara må, som är anförtrodt i konduktörens
vård. Vid laga ansvar må konduktör ej föra
andra bref, papper eller saker, än sådana som
i och för tjensten afsändas; och skola dessa
genom gtationsbefälet till konduktören aflemnas.

§ 16.
koiiduktö D å flere konduktörer åtfölja ett bantåg,
xer med- stå  de samtlige under l:ste  konduktörens befäl, 

fö lja , skola inställa  sig en half timma före tågets af- 
gångstid, anmäla sig  hos stations-föreständaren 
och l:s te  konduktören, och intaga de platser 
sam t utföra de åligganden, dem anbefallas. De
ras egentliga göromål är att biträda i a llt hvad 
konduktören har sig anbefaldt.

D å flere konduktörer medfölja, skall en af 
dem intaga plats i den främsta bromsvagnen 
och då rikta sin synnerliga uppmärksamhet 
bakåt tåget och på de signaler som konduktö-

ren i eftersta vagnen visar, för a t t  sedan med
dela dessa till lokomotivföraren.

De insamlade biljetterna aflemnas Ull l:s te  
konduktören, och skall hos honom anm älas 
hvad som a f de öfrige konduktörerna kan varda 
iakttaget under tågets gång.

§ 17.
Den konduktör eller packm istare , å t hvil- 

ken gods och passagerarebagage å r  anförtrodt, 
skall derför ansvara sam t vid eroottagandet a f 
bagage se efter a tt  adress- och num m erlappar 
finnas åsatte  sam t för gods u llse  a t t  hvatje  
colly ä r försedd med tydlig ad ress; vidarv a tt  
an talet collies öfverensståinmer med det å  för
teckningarna upptagna, sam t a tt de så  ordnas, 
a t t  de med skyndsamhet kunna em ottagas ecfc 
aflemnas, utan a tt derigenom onödigt appehåll 
förorsakas vid stationerna.

* Han far icke lemna resande tillträd e  till 
resgods- eller annan godsvagn.

A lla saker skola med varsam het handte
ras samt lastas så, a t t  de icke skadas »«der 

tagets gång.
Samme konduktör har åfven under sin vård 

hästar, huodar och åkdon sam t listorna dera.
Konduktören tillser a t t  vagnar, som af* 

eller tillkopplas, blifva å vagnlistan qv itterade 
eller införde.

t$rm
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$ 18.
Obehörig Konduktören får ej, otan trafik-direktören*aknjng l , ,c "
brom»- nieagjlvaade, tiJ/ata någon främmande person

ragn f5r- åka i bromsvagnen, 
bjades.

§  1 9 .
Obehörig Strängeligen är förbjudet att uppstiga eller 
godSIg Ä* Pa laetade godsvagnar, 

förbjodes. Ingen främmande person far, utan skrift
lig tillåtelse af trafik-direktören, åtfölja ensamt 
godståg.

$ 20.

Vagn- Vid framkomst till slntstation skola alla 
▼nita ion. Yagnar noga visiteras och, om några saker fin- 

nas qvarlemnade, skola desamma till statiooi- 
föreståndaren aflemnas.

5 21.
Tjenstgo- Konduktören far ej aflägsna sig från sta- 
ri»lnt,U tionen, förrän han öfverlemnat alla vederbör

liga handlingar till stations-föreståndaren, full
bordat sin egen rapport, hvilken skali ingå till 
trafik-direktören, samt erhållit stations-före- 

. • ståndarens tillåtelse att begifva sig från st&- •
i-' tionen.

f  22.
P å  rapporten skall bland an m ärk n in g ar 

upptagas a llt hvad under tag e ts  gång p asse 
rat, såsom t. ex.:
om någon vagn g å tt ojem nt, eller axel b lifv it 

vann, eller något å  vagn sk ad a ts?  
om tåg kommit sent e ller för tid ig t sam t oftfn- 

ken dertill;
om vagn m åst lemoas p å  banan, an tingen  s å 

som skadad, eller a f  b ristande förm åga hos 
lokomotivet a t t  draga densam m a; 

om någon del a f banan ä r  i d å lig t sk ick  ( s å 
dant anmäles dessutom vid n ä rm aste  s t a 
tion) ;

om vakter varit försom lige; 
om aignaler blifvit orik tig t ntförda, e lle r e j å t 

lydda;
om grindar v a rit öppna, eller k re a tn r in n e  p å  

banan;
om telegraftrådar funnits a fb ru tn a ; 
om saker bortkom m it; 
om tågpersonalen v arit försum lig; 
om tåg stannat på  banan sam t orsaken  dertall, 

ra. m.
F ö r a tt  ihågkomma såd an t, som  i ra p p o r

ten bör införas, skall konduktören  m edföra en  
anteckningsbok, och i densam m a nnder tageta 
gång införa hvad som passerar.

Anlfk* 
ningnr ä 
kondak- 
töm-np~ 
porten.



§ 23.
x l®^an Konduktörens klocka regleras efter ^  

i gångs-stationens nr.

§ 24.
Kfinne- Utom detta reglemente samt särskildt ut. 
författ- gifna order och instruktioner, skall konduktör 
niogar. ega kännedom om de delar af trafikreglementet 

samt ordningsreglorna för trafiken å Bergs]«, 
gernas jernvägar, som särskildt röra hans tjen- 
stebefattning.

mmmdB «

K A P . v n .

Lokom otivförare och  e ld a re .

§ 1.
Deras direkta befäl utgöres’ af maskin- 

ingeniören eller dess assistent, samt lokomotiv-, 
förmannen vid den maskin-station, dit lokomo
tivförare eller eldare höra. Endast inför dessa 
förmän äro de ansvarige för allt som angår 
lokomotivets skötsel och vård. Dessutom stå 
lokomotivförare och eldare, i allt hvad som 
angår ett i tjenst varande lokomotivs rörelser, 
under trafik-befälets order, hvarföre de noga 
måste åtlyda trafik-direktörens och stations- 
föreståndarnes tillsägelser och utföra den tjenst 
med lokomotivet, som af dessa äskas. Under 
tågets gång skall lokomotivföraren åtlyda kon
duktörens tillsägelse eller signal, att stoppa, 
sätta i gång, skjuta vagnar o. d.

Vid lokomotivets reparation stå lokomotiv
förare och eldare under verkstadsbefälet, samt

FSrmua.



äro underkastade vid verkstaden gällande arbeta 
ordning och instruktioner.

§ 2.
Erfordar- En lokomotivförare bör tillika vara skick- 

•̂fgterT ^8 arbetare, så ätft ¿afr ^äl kan underhålla 
sitt lokomotiv och derå göra de smärre repara
tioner, nVari^efföih lökoihötl^t' Wirver länge 
tjenstbart, innan det behöfver försändas till 
verkstad.

Ansvar.' Lokortiotivföraren bör fullkotbligt inse vig- 
ten bch den moraliska ansvarigheten af sin 
befattning, samt att många riiedménniskor? Kf 
kunna komma i fara genom försumlighet, bff- 
stande rådighet etler ouppmärksamhet å hans 
Sida.

Under bantä^etd gång är ldkoimbtivfdrann 
ensam ansvarig* såväl för lokortiotivets skötsel 

f och den föreskrifna hastigheten, 60m ock för 
ankomst på bestämd tid äfvensom för ett nog- 
grårint iakttagande af signalerna. Han bör 
derföte hafva noggrann kännedom om banats 
lutningar och krökar^ för att kunna gifva 
en så myckOt som möjligt jbmn Hastighet åt 
tåget och för att väl kunna' styra pännads mat
ning och eldhtagém ■  ̂ . ¡¡uity
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§ *
Lokomotivföraren skall hafva fullkomlig Känn»-

dom. om
kännedom om alla föreskrifna signaler, äfven- signaler, 
som de tillfälliga order, hvilka deri möjligen 
göra förändring. Högst vigtigt är, .att ¡lokomo- 
tivföraren tillser det signaleffekterna äro i godt 
skick, att lyktorna äro väl putsade samt på 
anbefallda tider tända.

§ 5 .
Om lokomotivförare skulle, mot förmodan, 

biifVa anbefalld sådane rörelser, som han an
ser farliga eller skadliga för lokomotivet, bör 
han dock väl betänka sig, innan han vägrar 
lyda, emedan följderna af en sådan vägran helt 
och hållet blifva på hans ansvar. Deremot 
skall han alltid så fort som möjligt till veder
börande förman inom maskin-afdelningen rap
portera hvarje sådant förhållande, äfven om 
inga menliga följder uppstått, på det hans för
män må söka förekomma förnyandet af dylika 
hrder.

Skulle lokomotivet genom förarens fel lida 
skada, blifvw denne derför personligen an
svarig.

§ 6.
Eldaren är lokomotiv-förarens biträde, för- Eldarena 

nämligast vid eldning, bromsens skötande, samt "heter?"



lokomotivets renhållning. För eldarens åtgär
der är lokomotiv-föraren ansvarig och akall 
derföre i allo af den förre åtlydas.

Lokomotiv-föraren bör ej försumma något 
tillfälle att undervisa sin eldare i lokomotivets 
skötsel och förande. Likväl bör han ej lått 
eldaren på egen hand utföra någon rörelse med 
lokomotiv, utan att vara fullkomligt säker pa 
att eldaren kan utföra den, ihågkommande att 
han sjelf dervid är ansvarig.

Signalerna skall eldaren noga känna, och , 
bör han så snart som möjligt lära sig sköt
seln af lokomotivet, så att, i händelse föraren 
genom hastigt påkommet sjukdomsfall eller af 
annan orsak skulle vara oförmögen tjenstgöra, 
eldaren då må kunna med lämpligt biträde fört 
lokomotivet till en station, hvarest lokomotiv
förare kan erhållas.

{ 7 \JUdikap Hvarje lokomotiv måste under tjenstgö- 
#riaHer*r*n8 vara försedt med följande redskaper och 

verktyg: 
en cokesskofvel, 
ett eldspett,
en eldraka, .</ ;
en lans för eldens dragning, ' 
en rörränsare,

en rörstopp are,
en mindre slägga för rörstoppning, 
en stark domkraft, som lyfter såväl vid sidan, 

som upptill, • . • ■
en slid-domkraft, 
ett gröfre jernspett, 
smörjredskap, nemligen:

en bleckflaska för omkring 2 kannor o ĵa, 
två mindre oljkannor med lång pip, 
en kopparkastrull för smältning af talg, 

fyra träkilar, att sätta mot hjulen, 
träkilar för hjullagren, i händelse en fjeder går 

sönder,
ett ämbar med torr sand, 
två vattenämbar, 
två kofötter,
två korta kettingar med hakar, 
signal-effekter, nemligen:

en röd och en grön signalflagga, 
en låda med 12 knallsignaler,

. ett ställ signal-lyktor, 
en handsignal-lykta, 
en lykta för vattenröret, 

verktygslådan, som bör innehålla: 
alla nycklar för lokomotivet, . 
en skifltnyckel, 
en hammare, 
en handyxa,



tv å  p la t tm e js la r ,  
t  v a  k ry s s m e js la r ,  

en  te n n h a m m a r e ,  

en  k n ip tå n g ,
tre filar om 10 tams längd, en platt, eo 

balfrond och en rand, 
en sats löskopplings-kilar för pistonhaf- 

rudet,
en bondt jerntxad,
en hake att draga nt packning nr boxar, 
sex rörplnggar af trä, 
en boadt starkt segelgarn, 
sättskrufvar, små mattrar och sprintar till 

ombyte,
hampa, mönja, olja, talg, smörj vekar, svaf- 

velblomma och torkbomall, 
inventariebok å alla dessa redskaper.

Lokomotiv-föraren ansvarar för att ofvaa- 
nimnda redskaper ständigt äro i godt stånd, 
sam t att ombyte derof sker, da de biifva får- 
slitna eller obrakbara. Inspektion a f redska
perna göres ofta af verkmästaren, och den loko
motiv-förare pliktfölles, på hvars lokomotir 
verktyg finnas, som äro märkta med ett annat 
lokomotivs nummer.

< 8 .
En Uff» S lokomotiv-iUtionen »iiar hv»r T“ »”  I f t

.  . .  t j m t t g o -
dag hvilka lokom otiv -fårare  och e ld a re , som  ringens 
följande dagen sk o la  v a ra  i t je n s t. T im m an  W rj“ - 

för afresan v isas a f  tid tab e llen . S ta t io n s - fö re -  
standaren bestäm m er likväl n ä r  lo k o m o tiv e t 
ikali h a lla s  fård ig t få r  erfo rd erlig a  rö re lse r  å  
s ta tionen , då dessa ej gö ras med s ä r s k ild t loko
m otiv.

L okom otiv-fårare  och e ld a re , som  ej in 
finna sig  ti ll  h a n tje n s t p å  o ts a t t  tim m a, b e -  
itraftas med löneafdrag  få r 2  d ag ar, f å r s ta  gån 
gen de äro  försum lige, sa m t för 4  d ag ar, om  
felet förnyas.

i » .
E ld aren  sk a ll in finna »ig s å  lån g  tid  fö r-  Tj«iutg5- 

nt, som  ä r  beböfiig för a t t  s ä t ta  lo k o m o tiv e t i afgangeu. 
ånga, och b ö r noga k ä n n a  deo tid , som  d e rtil l  
erfo rdras (om kring  2:ne tim m a r n n d e r v a n lig a  
om ständ igheter). H an  b ö lja r  med a t t  u n d ersö k a  
om p an n sn  h a r  t i l l rä c k lig t v a tten  och fa r  d e r -  
vid ej l i ta  p å  g la s rö re t, som  o fta  v is a r  fa lsk t, 
a ta n  bö r ö p p n a  p ro fk ran a rn e . H a n  sk a ll d e r -  
efte r ovilkorligen s je lf  t i lls e  om ro s te n  ä r  v ä l 
lagd och derpå lägga veden , s a m t derö fver 
lagom s to ra  cokesstycken, s å  a t t  de ej h in d ra  
hvarandra  från  a t t  s ja n k a . V in te r tid en  b ö r  
han se t i l l  a t t  cy lin d rar, p a m p a r  och m a ta re «



rör äro kylslagne, samt värma upp dem, oin 
han misstänker att de äro frusna. Förrän an
tändning sker, skall ångventilen vara stängd, 
slidbandtaget på midten, bromsen tillskrufvad 
och säkerhetsventilen nedskrufvad till 50 skål
punds tryck.

* Lokomotivföraren skall infinna sig en timma 
'förrän lokomotivet är reqvireradt till tjenst- 
göring, för att tillse det lokomotivet är i ord
ning och för att medhinna att afhjelpa det som 
möjligen kan befinnas felaktigt. Han undersö
ker först vattenmängden och om elden är väl 
lagd, samt öfvertager derefter ledningen af ar
betet. Han bör efterse om rören äro rena, om 
säkerhetsventilen är nedskrufvad och bromsen 
'tillsatt, om ångventilen är stängd och slidhand- 
taget på midten, samt dessutom granska hela 
•maskinen i allmänhet, såväl rörelsepjeser som 
hjul och smörjlådor, undersöka pumparne, samt 
•efterse muttrar, kilar, sättskrufvar och sprin- 
tar. Han tillser äfven att olja, talg samt tork- 
äraneu finnas i tillräcklig mängd, att maskin
lamporna äro väl tillredda, att tendern håller 
nog vatten och bränsle, samt låter fylla den, 
ora så behöfs.

Omkring en half timma förrän lokomotivet 
-skall tjenstgöra, nedskrufvas säkerhetsventilerna 
itill det föreskrifna trycket. Fullkomlig smörj-

ning af pistoner, slider och leder göres 5 minu
ter före afresan. Dervid bör lokomotiv-föraren 
alltid följa samma ordning, hvilket underlättar 
hans minne vid detta arbete.

§ 10.
När ett lokomotiv är uppeldadt, i tjenst^P P *^^ 

eller stillastående å station, fa ej lokomotiv- ffr ej 
förare och eldare på samma gång lemna det, 
icke ens för att taga sina måltider, och ingen» 
dera utan stations-föreståndarens tillstånd.

Endast på de stationer, der extra lokomo
tiv-förare och eldare äro beordrade att eraot- 
taga lokomotivet, göra dessa de nödvändiga 
rörelserna under lokomotiv-förarens och elda
rens frånvaro; dock får den ordinarie föraren 
ej lemna lokomotivet, så framt vid ankomsten 
till station vattnet i pannan skulle vara för 
lågt.

Då uppeldadt lokomotiv står stilla, böra 
alltid de åtgärder vara vidtagna, som i § 9 åro 
föreskrifna att iakttagas före antändningen.

§ n .
. Lokomotiv-föraren bör med mycken försig- iirW* 

tighet ställa lokomotivet i spetsen för taget 
och göra sig förvissad om, att tender och lo
komotiv blifva af eldaren väl kopplade vid



detsamma, äfvensom att linan till tendern, der 
sådan linnes, är ihakad. Lokomotiv-föraren 
skall alltid, innan han sätter lokomotivet i gång, 
gifva signal med ånghvisslan, och hafva upp
märksamhet på huru spårvexlingarne äro ställde. 
Lokomotivets hastighet bör ej vara större än 
en mans gång, ångventilen foga öppen, och 
eldaren skall, om möjligt, vara vid bromsen, 
färdig ett tillskrufva den.
* .Stationsrörel&er, i synnerhet de som ega 

rum under det passagerare stiga i vagnarne, 
böra göras med största försigtighet och loko
motiv-föraren bör söka undvika att då hålla 
utblåsningskranarne för cylindrarne öppna. All
tid då lokomotiv föres emot vagnar, för att till" 
koppla eller skjuta dem, skall detta ske med 
mycken varsamhet, på det ej hård stöt må för
orsakas. Vagnar få icke skjutas utan att sins
emellan och med lokomotivet vara samman
kopplade*

§ 1 2 .

Afrwa. Stor hastighet vid afresa fr&n eller an
komst till en station, äfvensom vid stations- 
rörelser, är strängt förbjuden och medför straff, 
äfven om ingen olycka derigenom förorsakats.

Under inga vilkor är det lokomotiv-föra
ren tillåtet att sätta tåget i gång, innan sig
nal till afresa blifvit af vederbörande pifven;

och bör han, sedan signalering skett, först låta 
ånghvisslan ljuda och derefter med försigtighet 
öppna ångventilen* till undvikande af ryckning 
i kopplingskedjorna och drifhjulens halkande.

Det är lokomotiv-föraren förbjudet att låta 
andra personer stiga upp på lokomotivet än 
ban-ingeniörerna, hvar och en inom sitt di
strikt, derest de ej äro försedd« med skriftlig 
tillåtelse från maskin-ingeniören eller dess assi
stent, trafik-direktören eller någon af jernvägens 
högre befäl.

Lokomotiv-förare och eldare få ej utan 
tillstånd utbyta tjenstgöring å hvarandras lo
komotiver under resa* undantagande vid olycks
händelser eller hastigt inträffadt sjukdomsfall.

§ 13.
Under tågets gåog måste lokomotiv-förare . »*- 

och eldare hålla sig upprått stående på loko- **** 
motivet* den förre nära ångventils-handtaget 
och slidhäfstången, den sednare nära broras- 
vefven, båda med uppmärksamhet å signaler 
som kunna göras såmt i Ofrigt hållande god 
utkik, hvarvid eldaren i synnerhet bör hafva 
ögonen fästade bakåt tåget.

Lokoiriotiv-föraren bör dessutom ståndigt 
vara uppmärksam på' lokomotivets mekanism,



ångtryck, vattenhöjden i pannan och pumparnes 
gång.

Jemte ett noga iakttagande af alla före* 
skrifna signaler, ihågkommes, att rödt sken, 
eller hvaije föremål våldsamt satt i rörelse, 
hetyder att lokomotivet bör stadna.

En lokomotiv-förare, som ej åtlyder signa
lerna, blir genast entledigad.

§ 14.
Intet lokomotiv får afgå på banan, utan 

att föraren är försedd med tidtabell, hvilken 
skall så noga, som möjligt är, följas, och bör 
lokomotiv-föraren vid alla tillfallen nppbjnda 
sin yttersta förmåga att gå med den hastighet, 
som enligt tidtabellen är afsedd, noga dervid 
iakttagande, att om äfven signal dertill ej före
finnes, dock sakta och varligt framgå på sådana 
ställen, som han sjelf vet sålunda böra passeras.

Om lokomotiv-föraren framkommer till en 
station mer än 5 minuter före den bestämda 
tiden, ådrager han sig straff. För sen ankomst, 
hvartill giltiga skäl ej kunna uppgifvas, med
för plikt i förhållande till dröjsmålet.

. § 15.
Eftenynl Då tåg lemnar en station, skall lokomo- 
vsparne, tiv-föraren alltid, innan han släpper på full

inga, öfVertvga sig om a lt  a lla  v a g a a r *  ä r a  

med, och a tt icke signal göres f r ie  p i a t t f c r w »  

att stoppa taget. Under tagets f i * f  *k a3  k a »  

sedermera Vid alla lågliga t ä lÄ f l*  * » 8 *  ■** 

vagnarne åro med sam t a lh  i god «réasafc. 

hvarfSre han alltid, d i  bas r a k t  paseevaa, 

efterse om denne fortfar med signal u J  

väl, eller om stoppsignal v isas, éa i r
ett tecken att nigot å r i olag p a  tag e t, h n o -  

före det maste stadna. Om es  k r p p f a g i k e ^ e  

skulle ga sönder ock tåget derigrnsm  deiaa, 

bör ej lokomotiv-föraren s tad aa  t r i r t .  * * •  

bibehålla ett afctånd af 600 fot f r i a  4 n  »b 
. söndrade delen, tilldeos densamma förieent m s 
hastighet. Han nalkas da med e e é

sätter ej ånyo i gång, förråa kaa aa dere Jk t  é m  

nya kopplingen, samt fatt signal t;,i a f r m a

f  1 1

Hå lokom odv-förant ser e t t  f a m la r  p i l a * g |* f  

banan gående tåg, bör hao kalla mg p å  

2000 fots afstand fria  detsam m a ack  m  ml n 
hastigheten, då han föri o ra r det « r |  

krökarne. Då e tt fördröjda tag  g i r  i f  

eller är alldeles stillastående, kör kaa 

endast med största försig tigket Om p t « *  
nålen blifver synlig ute p å  banan, «UH 

motiv-föraren sakta fritee  ack r r l - r m m .  U w »
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sftmt fortgå till omkring 2000 fot förbi den
samma, såvida icke undér tiden annan signal 
blifver synlig, som hfifuti gör förändring eller 
lokomotiv-föraren på förhand Vet, för bvad 
sträcka af banan signalen gäller.' .

Der rälerria sjunkit eller' vägen på amiät 
sätt kommit i olag. bör lokomotiv-föraren framgå 
med försigtighet, samt anmäla förhållandet gtf- 
nast vid framkomsten till närmaste station.

§ 17. ■ • ;
Knallsig- Förutom användande af vanliga stoppslg-
naler ex- , , , I  ,  . r r  i
plodera. naler ha banvakterne order att t dimma och

mörker nedlägga knallsignaler,' odh skall lokö-
get motiv-föraren, då han hör sådan exploders*

skyndsamt bring* lokomotivet att stadnaöch
iakttaga hvad Kap. IV om knallsignaler före-
skrifver.

De medel lokomotiv-föraren får änvända 
för att, då skyndsamhot' är af nöden, stadda 
e tt tåg, äro r

1 :o) sluta ¿n g ventilen, .!
2:o) gifva signal att tågets alla bromsar till

sättas på en gang,
. 3:o) a tt skrufva till tenderns broms,
• 4:o) öppna sandlådorna, samt
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i yttersta fara:
6:ö) att backa lokomotivet, emedan cylinder

locken eller cylindrärne derigenom kunna 
i: sprängas.

Då lokomotivet, under gång framåt, bac
kas eller då det går utför lutningar, sugasf värm 
luft, cokes-aska och sot genom blästerröret in 
i cylindrarne. som deraf mycket slitas. Vid 
gående utför lutningar böra derför cylindrarne 
smörjas — under full gång smörjer ångan till
räckligt.

§ 18.
Ilvarje lokomotiv-förare åligger att iakt- Allminns 

taga följande allmänna föreskrifter, nemligen: 
att med ensamt lokomotiv ej gå med större 

hastighet än den, som för tagen är föreskrifven;
att från sidospår aldrig utan tillåtelse utgå 

på hufvudspåret eller korsa detsamma, förrän 
rätt signal till skydd mot ankommande tåg varit 
tillräckligt länge uppe samt lokomotiv-föraren 
Öfvertygat sig om att bånan är fri;

att ej utan särskilda order eller af nödtvång 
gå uti hufvudspåret med tendern före;

att låta lokomotivet draga; men ej skjuta tåg; 
oni dock detta sednate vid vissa tillfällen ej 
kan undvikas, iakttaga mycken försigtigbet och 
begagna törsta lägenhet att återföra lokomotivet 
framför tåget;
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att lA ln  !ivl««Ian IJimJa vid annalkandet till 
«tationer och vAgflfVorgÅngAr ««mt i allmAnhet 
vid »Adana »lAllon, hvaroet fa«t «Ignal 11»««»; 
och Ar detta i »ynnerhet n i vigt, om lokomo
tivet anl Ander efter don Anbefalld a tiden, Afven- 
«om i dirn/MA ollor när halat någon »vårlghet 
Att pA afatAnd «e »Ignaler fareflnn««f

Att vid ArmAlkAiidet till ofVannAmnde «tAII#n, 
Afveneom bnnfaronInge,r, Aldrig lAta lokomotivet 
g A med et Ark oro fart, Un Att det kan «tadfl« 
pÅ behdrigt afatAnd, i hlindoleo »Ignal till «topp 
«kulle vara uppe, eller grind itAngdj

Att likAlede« mod mycken far«lgtlghet nal- 
kae motvexfar, och oj pA««erA dem med «tflrra 
haetfghet An Att lokomotivet kAnf i hÄndefae nf 
behof, «kynd«Amt «toppa»;

Att vare mycket VAr«Am vid Inxkjotando if 
vagnar f »IdoapÅr;

Att dA cokee eller VAtten «kall intaga« vid 
en «tation,* detta «ker utan onttdigt uppehåll# 
och att vatten k ranarne efter intagandet fara« 
tillbaka i «in rtttta »tAllni/ig;

att icke ka«ta ut coke» eller a«ka pÅ andre 
»tAl len, An uti de hArlÖr beatAmda gropar««;

att lekt «tadna med lokomotivet vid andra Aa 
darrtill beatAmda »tationer, «Avida icke algoal 
darom glfvea;
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a t t  ö f v e r l l ö d l g  A n g a  I n a l A p p e a  i v a t t e n - r e e e r -  
v o ir e n  p å  t e n d e r n ;

a t t  I c k e  h a f v a  c y l i n d e r *  e l l e r  p r o f r n r e - k r a n a r  
/ ip p o a , d A  l o k o m o t i v  p a e a e r a r  « t a t i o n e r  e l l e r  
p e r e o r i e r  p å  b a n a n «

|  19«
Knaamfc lokomotiv, «om «kall p«Ni«ra en 

«tation, far icke vAgra att på «ignal «tadna och 
upplaga vagnar, eller utfara vid atationen nftd- 
v/tndlg tjenet, «Avida iokomotiv-fararen ej er- 
hAllit »Arekilda order om motaataen, eller far 
tillfallet Ar anbefalld utfara en tJeuetgOriog,
«om icke tillåter uppekof,

i 20»
J) i  tveune lokomotiv Aro an«pAiida far T*»»»* 

«amma tåg, Ar det Iokomotiv-fararen på dot^J^"^* 
frAmeta, «om an«varar far tåget» gång« Det Ar Uf. 
ock«A han »om gifver «ignal till afr««ari, «om 
faret lippnar Angventilen och «l«t »luter den.
D e t  a n d r a  l o k o m o t i v e t  b ö r  e n d a « t  t j e n a  t i l l  h j e l p  
f a r  d e t  f a r e t a ;  e n  k o r t  h v i « « l l n g  a f  d e t  f a r e t a  
l o k o m o t i v e t  b e t y d e r  f a r  d e t  a n d r a ,  a t t  A r i g v e n t i i e n  
» k a l l  t i l l e l u t a e .  J f ö r ö f r i g t  m e d d e l a  » i g  l o k o m o -  
t i v - f a r a r n e  « i n «  e m e l l a n  g e n o m  t e c k e n .  1 ) A  l o 
k o m o t i v  u n d a n t a g i v i e  h j e l p e r  t i l l  a t t  » k j u t a  
e t t  t A g f « k a l l  f a  r å r e n  p A  d e t  e f t « r « t a  l o k o m o t l -



vet noga rätta  sig efter signalerna från det 
framför gående. När lokomotivet sålunda nal
kas ett tåg för att hjelpa medelst skjutning, 
måste detta ske med mycken försigtighet, och 
får ett passageraretåg ej tillkopplas, förrän det
samma fullt afstadnat, hvaremot ett godståg 
kan, under iakttagande af den största uppmärk- 

.■# samhet, tagas äfven under gång.

§ 21.
Aliggan- Yid hvarje ankomst till station anmäler 

lokomotiv-föraren för stations-föreståndaren de 
neme. brister han under vägen anmärkt, isynnerhet 

hvad angår räler eller banans sättningar.
Vid annalkandet till mellanstationer skall 

han i tid sakta tågets fart, för att ej gå förbi 
desamma och derigenom förorsaka uppehåll med 
backniug.

P å  minst 1600 fots afstånd från en huf** 
vudstation bör lokomotiv-föraren tillsluta ång«* 
ventilen, på det a tt tåget må gå långsamt öf- 
ver spårrexlingarne, samt för att i händelse af 
behof kunna stad na före fVamkomsten till sta
tionen. Vid ingående i stationen bör hastiga 
heten vara så minskad, a tt det blir nödvändigt 
åter öppna ångventiien för att komma fram till 
plattformen.

På intet vilkor får lokomotiv-föraren lita 
på bromsarne för att kunna stadna i rättan 
tid.

Än strängare måste dessa försigtigbets- 
mått iakttagas, när tåget är tungt och långt, 
emedan då mera tid och längre väg åtgå, innan 
detsamma förlorar sin hastighet. Lokomotiv
föraren bör tillika aktge på väderleken samt 
dennas inverkan på rälerne, huruvida desamma 
äro våta eller betäckta med rimfrost eller dagg, 
i hvilka fall äfven längre väg behöfves för a tt 
stadna ett tåg. Lokomotiv bör så sällan som 
möjligt backas.

§ 22.

Då lokomotiv-föraren ankommer till slut
station, bör han hafva mycket vatten i pannan, 
ångtrycket lågt och elden svag; dock bör all
tid så mycket ånga återstå, att han denued 
kan stadna tåget, samt tillräckligt eld för att 
utföra de rörelser, som inoin station kunna 
ifrågakomma.

§ 23.
På föreskrifna stationer bör alltid finnas 

ett reserv-lokomotiv, uppeldadt samt försedt 
med cokes och vatten, färdigt a tt på gifven 
order skyndsamt utgå. Reserv-lokomotiv får, 
för intagande af cokes eller vatten, å en mel
lanstation icke gå in på hufvudspåret förr, än

A n k o m st 
till »lut- 
slut ion.

Reserv»
lokomo

tiv.
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dom om 
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till stationen väntadt tåg inkommit och åter 
afgått. I mörker skola härvid rätta lyktor all
tid vara tända.

§ 24.
För öfrigt ega lokomotiv-förare och eldare 

att ställa sig till noggrann efterrättelse gällande 
föreskrifter i och för säkerheten på banan samt 
för signaleringen« äfvensom öfriga instruktioner.

KAP. v m .  

Vagnsmörjare.

§ i.
Yagnsmörjarens närmaste befäl utgöres af Förmåa. 

maskin-ingeniören eller dess assistent, verk
mästaren samt vagn mästaren. Under tjenst- 
göring å tåg står han dessutom under stations- 
och tåg-befälets order.

, § 2.

Vagnsmörjares tjenstgöring, då han å tfö l-^?“ *^“ 
jer tåg, består uti att före tågets afgång noga 
efterse, rengöra och smörja alla vagnslager, 
samt derefter vid hvarje ställe eller station, der 
tåget stadnar, undersöka vagnarne och smörja ( 
lagren. Yid mellanstationer, der vagnar till
kopplas tåget, skall han äfven smörja dessa, 
och i allmänhet ansvara för att alla i ett tåg 
befintliga vagnar icke gå varmt, af brist på 
smörja eller skötsel. Yid vagnarnes undersök-



ning skall han följa de föreskrifter han af veder
börande befäl vid maskin-afdelningen erhållit.

§ \
Tj«n«tgö- Utom tjenstgöring på tågen kan smörjaren
wkftad befälet yid maskin-afdelningen åläggas att 

arbeta i verkstäderna eller vid vagnarnas ren
göring och underhåll.

§ 4‘
^e^och ^  8m^rJaren öfverlemnas följande inven- 

materia- tarier, dem han alltid skall medföra:
1 stor oljekanna, 2 smörjkannor, 1 skift

nyckel, 2 mindre skrufnycklar, 1 handsignal- 
lykta, 1 röd signalflagga, 1 talgpyts, 1 smörj
pyts med smörjspade, 1 putsdosa, 1 handham
mare, olja, styf vagnsmörja, talg, svafvelblomma, 
smörjvekar och torkbomull.

Han ansvarar för. att redskaperna ständigt 
äro i godt skick samt materialierna tillräck
liga.

§ 5 .
/ui t̂jenat- Då sraörjare skall åtfölja ett tåg, bör han 

göring. infinna sig minst en half ■ timma .före passage- 
' raretågs, samt en timma före blandadt eller 

godstågs utsatta afgångstid, för att dessförinnan 
hinna smörja och putsa buffers och lager. Upp
täcker han dervid något fel å vagnarne/ skall 
han sådant ofördröjligen anmäla.

§ 6.
Så snart afgångssignalen gifves, skall smör- 

jaren intaga den honom af konduktören anvi
sade plats.

§ 7 .  '
Jemte den särskilda uppsigten öfver un "^¿j***^* 

derreden, axlar, hjul, lager, broins&r och kopp- getM ggng. 
lingar å vagnarne i tåget, åligger det vagn- 
smörjaren att sköta bromsen å den vagn, hvarå 
han åker. Under tågets gång bör smörjaren 
noga vaka öfver vagnarne och, om något före
faller som kan föranleda fara, söka att genom 
signaler, så fort ske kan, gifva detta tillkänna.
Likaså skall han noga iakttaga och åtlyda sig
naler från lokomotiv-föraren, konduktören eller 
ban-bevakningen.

§ 8.
Vid ankomsten till en station far smörja-Å liggand* 

ren ej lemna sin broms förrän tåget är full- 
komligt stadnadt, och skall då genast efterse 
vagnarnes underreden. På de stationer, der 
sådant af maskin-ingeniören särskildt bestäm
mes, skall han efterse och med hammaren 
undersöka hvarje hjul, för a tt utröna om något 
sådant är bristfälligt eller ur sitt rätta  läge.



§ 9.
Biträde Vid stationerne, likasom i allmänhet der 

trafikper- tåget stadnar, bör smörjaren på allt sätt och 
sonalen. så mycket hans tid i och för vagnarnes skötsel 

(som alltid är hufvudsaken) sådant medgifyer, 
vara trafik-personalen behjelplig.

§ 10.
Ankomst Sedan ett tåg anländt till slutstation, lår 
Station1" smörj aren icke aflägsna sig förr, än han till 

vederbörande befal vid maskin-afdelningen, eller, 
der sådant icke finnes, till stations-föreståo- 
daren afgifvit rapport om vagnarnes tillstånd. 
Tiden för aflägsnandet är för öfrigt beroende 
af de för hvarje särskildt tåg gjorda bestäm
melser.

k a p . IX.

B an m ästa re .

§ 1.
Banmästarens närmast« förman ä r  b a n -  *&*»**• 

ingeniören inom distriktet, hvars o rd e r  o ch  
instruktioner af den förre noggrant skola iakt
tagas.

§ 2 .
Banraästaren åligger: S « * » -

att tillse det banan ständigt ä r  i s å d a n t  
skick, att den kan med säkerhet b e fa ra s  a f  lo k o 
motiv och tåg;

att vaka öfver den till hans banstråcka h ö 
rande personalens fullgörande af sina ^jenate- 
åligganden;

att noga tillse vården a f  n tle m n a d e  in v e n 
tarier och materialier, sam t 

att efterse det intet ohägn sk e r  p å  b a n a n  
eller dess tillhörigheter.



i  3.
J ) e « « u to r n  « k u ll  i„ j. . ,i*«»  «■ '»>*“ ” * « . w i s :

d c r v l d  n y n n t r l f g o n  t i  l i n a  i

a t t  r ä l c r r m  o c h  n lfp e rn *  ä ro  

f t ä k c r t  fU a U d c ;
g o d t »kick vk

a t t  a l l a  n p å r m U r  ä r o  i g o d  ordning ' 

a t t  b r o a r  o c h  k u lv e r  U r  ä ra  i god t  «kick ad  

i l k r i ;

a t t  i r ig a  n U n t r  lo n n n å t e lle r  nedfallit i tea- 

l a r n e ,  h v i l k a a  h v a l f  d c a e u to m  ak o la  grnndligw* 

u n d e r a t tk a «  e n  g å n g  h v a r je  m å n a d ;

a t t  v ä g f l f v e r g å n g a r  o ch  g r in d a r  Äro i ¡H 
o r d n i n g ,  o c h  l ik n a å  « tä n g a e ln  p å  aidorot va 
b / i n a n ;

a t t  a ig n a le f f e k te r n a  ä ro  t b eh ö rig t akick, i*a< 
l y k t o r n a  r e n a ,  p u ta n d e  o ch  a lltid  färdiga tiH 
b e g a g n a n d e ;

a l t  in g a  r o a t e r l a l ie r  läg g a«  p å  banao  ak aära 

r ä l e r n a ,  a t t  o lä g e n h e t  d ä rig en o m  kan uppkom** 
f ö r  p a a a e r a n d e  t a g ;

a t t  in g a  l ä t t  a n tä n d b a r a  äm n en , aåaom K  

h a l m ,  a ä d t to r f ,  l in  l i c ,  &c, upplägga« nårwarf 

å n  IOO f o t  f r ä n  b a n a n ;
a t t  b a n v a k U tu g o r n a  ä ro  «nyggt hållna <*k 

a t t  d #  in v e n t a r i e r ,  »om der* täd e»  må«te kn ttb  

ä r o  p å  a in  p ia t a  o c h  i g o d t « k ick ;

att vid »idane atälien, der atarkare »ndiam» 

ling är a tt befara, e tt at»rro antal an#«koflar 

vintertiden finna« till kand«,

H
Fäfniom  «Jelfvt banan, «kali baom äetareaTiJbf» I  

noga n ndertfka  banvallen» do «»ringar, kerg- U*M* 

oek Jord«kärniagar »amt trumm or ack diken 

m. tu.
Vid «tarkt regn, t//vid*r, eller om våren 

vid källo««ning oeb då »nän »mälter, eller då 

«vall-i« «amlar «ig på banan, &r det laynner* 

ket af «tor vigt a tt  med mycken «pprnårktam* 

ket inapektera banao, fdr a tt i tid  npptäckn 
om den lidit någon »kada eller anledning gifvee 
»tt «ådan befara, »amt a tt i »å fall oddiga 
mått ock »teg akyodaamligeo må vidtaga« till 

banan« akyddaode eller reparation; ock *ger 
banmäataren a tt bändd tillkalla hjefp af e ii ra  
arbetare, då han finner »ådant af bekefvet på* 

kaiiadb

( i.
Om i rilernae läge npptlekae ojemaketer, 

t/,ra de« t a »å *nart u n  mOjligt »fbj<rlpae, >t —  
HMden de å vtgnaroe ftroraaka at/itar, eck 
de«t«t/0A inem lu/rt ftratora«, U k u k  akall 
odagiig aliper med det asaraate mot ny a tbyu« , 
dock. aU k var ken r lle r eller aliper apptafM  i  /



D ro aka-
ciftd.

d im m a eller m örker utan ban-ingeniörens be
s tä m d a  order derom, och aldrig utan att en 
annan  rä l eller sliper finnes till hands, att i den 
fö rras s tä lle  genast nedläggas.

I  a llm änhet bör banmästaren med ban
v a k te rn as  b iträde  söka a tt  å mellantiderna % 
de sä rsk ild a  tågen afhjelpa alla mindre felak
tig h e te r  å  b an an ; hvadan han alltid måste vara 
försedd med tidtabellen och tillika noga kttnna 
tåg en s gång. Någon egentlig reparation får 
dock ej v idtagas utan särskilda order från ban- 
ingeniören , som härom förut måste hafva un
d e r rä t ta t  trafikdirektören samt erhållit dennes 
raedgifvande till arbetets utförande. Skulle å 
banan  u p p täck t fel ej hinna före ett tågs an
k o m st fullkom ligt afhjelpas, bör dock, om möj
lig t, banm ästaren  vidtaga sådana anordningar, 
a t t  tå g e t kan långsam t passera. Härvid, lika
som  vid a lla  andra  tillfällen då å banan före
finnes någo t som kan inverka på tågens gång, 
m åste  i fö rsta rum m et ihågkommas, att rätta 
signalen  till »varning» eller »«topp» visas på 
t i llrä c k lig t afstånd från den försvagade ban- 
delen.

§ 6.
1 Befinnes en bro i sådant skick, att det kan 

anses v åd lig t a t t  med tåg  passera densamma,' 
sk a ll bud härom  skyndsamligen afsiindus till

ban-ingeniören, på det denne personligen må 
infinna sig och afgöra huru förhållas bör. 
Väntas tåg, skall stoppsignal genast användas. 
Skulte emellertid högre tjensteman befinna sig 
å stället närvarande, må denne afgöra om tå
get får passera eller ej; dock bör vid sådana 
tillfällen först lokomotivet ensamt gå fram, 
samt sedan vagn&rne skjutas öfver, en och en 
i sender.

För att fullständigt kunna iakttaga bro- 
arnes beskaffenhet, bör banmästaren äfveu emel
lanåt ställa sig nnder eller på sidan af de
samma, då tåg passerar, samt noga observera 
huru de dervid förhålla sig.

§7.
Banmästaren bör sjelf verkställa de min-TtUfrtf- 

dre reparationer, som å den utmed banan be- 
fintliga telegrafledning kunna förekomma, samt 
noga tillhålla vakterna att efterse och genast 
rapportera, när något fel å ledningen uppkom
mit. Vakterna böra särskildt undervisas om 
sättet att afi\jelpa mindre felaktigheter. Upp
står å telegrafledningen något fel, som antin
gen blott provisionelt eller ock alldeles icke 
kan afi\jelpas, så skall, ehvad detsamma rörer 
jernvägens eller telegrafverkets trådar, hattar



Olycka i 
biuian.

Snöfall.

Namn
rulla.

eller stolpar, rapport härom skyndsamt afgå 
till närmaste statioh samt till ban-ingeniören.

S *
i Inträffar olycka på banan, skall banmä- 
staren skyndsaniligen begifva sig till stället för 
att biträda, och eger han att vid sådana till
fällen tillkalla all den hjelp, som anses vara 
behöflig.

i 9.
För att vid svårare snöfall kunna hålla 

banan fri, bör på förhand vara så anordnadt, 
att på sådana ställen, der svårare drifvor mest 
befaras, en större arbetspersonal må i hast 
kunna sammankallas.

Vid arbeten på banan bör banmästaren 
sjelf vara närvarande och leda dem.

§ 10. u
Banmästaren åligger att inom sin afdel- 

ning hålla en r illla öfver alla vakter och extra 
vakter, samt anteckna deras bostäder, för att 
i händelse af behof hastigt kunna samman
kalla dem. ,

All till afdelningen hörande persoriail bör 
vara instruerad att tid  giften signal sjélfmant 
infinna sig för att biträda.

§ n .
Vidare bör banmästaren tillse att vakterna Vakt«™» 

äro försedda med reglementen, noga känna sin 
instruktion och följa densamma, isynnerhet 
hvad signaleringen beträffar, om hvars ordent
liga utförande han emellanåt bör, så natt som 
dag, personligen göra sig förvissad.

Banmästaren måste draga försorg om att 
extra vakter alltid finnas att tillgå, i händelse 
någon af de ordinarie är förhindrad att tjenst- 
göra.

§ 1 2 .

Banpolisens handhäfvande åligger banmä- BAnpoli- 
staren, hvarföre han skall noga känna alla i haftaad«. 
detta afseende gällande författningar.

§ 13.
Vidare skall han föra en inventarie-för- lD**nta- 

teckning öfver inom hans afdelning utlemnade 
effekter, och tillika vaka öfver, att desamma 
noga vårdas samt att med banans materialier 
väl hushållas.

Allt hvad som behöfVer repareras eller 
med nytt ersättas skall han ofördröjligen an
mäla, samt reqvisition å derför behöfliga effek
ter i tid afgifva.



Rap por- 
Ur.
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ter.
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reglering.

$ 14.
Hvaije tilldragelse å banan, äfvensom för 

öfrigt allt hvad banmästaren finner stridande 
mot hvad till en god ordning hörer eller in
struktioner och författningar bjuda, skall af 
honom rapporteras till ban-ingeniören, som der- 
om gör vidare anmälan.

Om några felaktigheter förefinnas å sjelfva 
banan eller å jernvägens byggnader, skall^ban
mästaren derom ofördröjligen rapportera till 
ban-ingeniören.

Rapporterna böra, om de äro af större vigt, 
vara skriftliga.

§ 15.
Upptäckes å banan fel, som medföra hin

der för tågens regelmessiga gång, skall han 
dessutom skyndsamligen anmäla sådant till när
maste station.

§ 16.
Hvaije dag skall banmästaren reglera sitt 

ur vid den inom afdelningen belägna station, 
och ofta kontrollera vakternas ur efter sitt eget.

K A P .  X .

Ban- och g rin d -v ak te r .

§ 1.
Ban- och grindvakters närmaste förman är Förman, 

banmästaren inom afdelningen.

§ 2.
Nämnde vakter skola, utom kännedomen Känna- 

af detta reglemente, hvaraf de ständigt böra regieman- 
innehafva ett exemplar, äfven vara fullt hemma- 
stadde i öfriga instruktioner, som röra banans 
underhåll eller tågens gång, likasom i alla 
polisförfattningar angående ohägn m. m. å  ba
nan. Tidtabellen för tågens gång, äfvensom 
8ignaleringssätten, skola de särdeles noga känna*

§ 3 .
Deras egentliga tjenstgöring består, uti Ti«a*t»- 

punktlig och uppmärksam skötsel af signaler, 
omsorgsfull tillsyn och vård om den åt dem



anförtrodda bansträcka med derå befintliga 
öfvergångar, stängsel, byggnader och andra till- 
hörigheter, samt vidare i deltagandet uti de å 
banan förekommande arbeten.

Första gången på dagen banmästaren pas
serar en banvakt, bör den sednare ställa sitt 
ur efter banmästarens.

§ 4.
Redskap Hvarje vakt skall vara försedd med: 
rialier en 8ron oc"  en r°4 signalflagga,

en handlykta, försedd med hvitt, grönt och rödt 
glas,

en oljekanna,
en sax för lampvekar,
en väska, innehållande 8 knallsignaler,
en jernspade,

; t ; , _en kofot eller ett spett, 
en jordhacka,

,en skyffel, 
en kratta, 
en sopqvast, 
sex snöskoflar, 
en rälsspiks-hammare, 
en skrufnyckel, 
en yxa,
ten. hammare, ' ¡, dno
en tång,. ., , ; ^  ^ : V ; r: .  i j , 1()>aw

räls-spik och 
vanlig spik, samt 
olja, och 
lampvekar;

och är banvakt härjerate ansvarig för att 
alla honom tilldelade effekter och inventarier 
ständigt hållas i god ordning och brukbart 
skick.

Då knallsignal är använd, skall, enår det 
anbefallda antalet af sådana signaler ståndigt 
bör finnas till hands, anmälan om erhållande 
af en ny genast till ban-ingeniören ingå.

Under tjenstgöring skola vakter ståndigt 
medföra behöfliga signaleffekter.

§5.
Alla felaktigheter å såväl signaleffekter, 

som öfriga inventarier, skall vakt med de verk
tyg, som finnas till hands, sjelf söka afhjelpa; 
erfordras större reparation eller nya effekter, 
skall sådant skyndsamligen anmälas samt ut
byte i sednare fallet ske. Synnerligen vigtigt 
är, att signals utförande aldrig må hindras ge
nom brist å signaleffekt.

Vakterna skola hålla sina stugor och vakt- 
kurar, likasom alla i deras förvar leinnade 
effekter, snygga och vål vårdade, och böra de

Vård af 
tffrkfer 
och Ho- 
Miidtr«



alltid hafva sådana verktyg inlästa, som för till-- 
fallet ej begagnas.

De skola äfven hafva tillsyn och vård om 
alla på deras bansträcka lemnåde materialier 
och verktyg.

§ 6-
Tillsyn å Då tåg passerar, skola vakterna alltid be- 
PdeStIgn finna sig invid sjelfva banan och, om densamma 

är klar, stå vända deremot med ögonen fästade 
på tåget samt de hoprullade signalflaggorna 
vid sidan, såsom till »i armen gevär». I mör
ker visas lyktans hvita sken stadigt.

De skola under tågets förbigående noga 
observera, om å detsamma något förefinnes, 
som kan gifva anledning till ny signal, eller 
huruvida konduktören visar någon sådan, hvil- 
ken då af vakt skall repeteras. Äfven sedan 
tåg passerat, bör vakten vända sig efter det
samma, för att observera om extra-tågs-signal 
utvisas, eller om lamporna å anbefallda tider 
brinna. Genom utvisande af stoppsignal skall 
han, der så erfordras, väcka konduktörens upp
märksamhet på att dörr står öppen, axel gåi* 
varm, eller a tt last å vagn hänger öfver eller 
är loss, etc. etc.; och böra derjemte sådana 
tilldragelser rapporteras till ban mästaren. I  
mörker skall vakten, så snart hela tåget i god 
ofcdning passerat, visa lyktans hvita sken framåt

lokomotivet, och sålunda bibehålla detsamma 
en stund. Om baklyktor saknas i tåget, och 
det således är att förmoda, att vagn blifvit 
lemnad efter på banan, skall stoppsignal visas. 
Då tåg passerar banvaktstuga, skall alltid dör
ren till densamma vara stängd.

Om lokomotiv eller tåg, som förut ej b l i f » r  , , ftriuuMi
vit tillkännagifvet, ses komma, f&r detsamma i u„WArv»t»
ej, såvida icke banans tillstånd dertill föran
leder, stoppas, äfven om detta skulle inträffa 
på en tid, då annat tag väntas från motsatt 
håll, enär sådana fall kunua inträffa, som för
anleda ändring af tiden för tågens gång, utan 
att banbetjeningen derom hinner underrättas.

§8.
I och för tillsynen å banan hafva vakternaT*lUya I  

att iakttaga följande:
Hvarje morgon, vid den tid ban-ingeniÖ- 

ren bestämmer, infinna sig vaktenia i tjänstgö
ring, gå genast öfver sin bansträcka och under- 
söka dervid noga om felaktigheter eller hinder 
å banan förefinnas, samt afhjelpa, såvidt i de
ras. förmåga står, desamma. Vid alla risita- 
tioner på banan skola vakterna medföra räls
hammare jerate rälsspik, samt om dagen signal-



flaggor och i mörker eller dimma dessutom 
handlykta och knallsignaler. Lösa .spikar skola 
indrifvas, och noga bör tillses om räler lyftat 
sig vid skarfvarne, eller slip er sjunkit, eller 
annan skada å banan inträffat, hvarigenom fara 
kan uppstå, i hvilket fall de skyndsamt skola 
draga försorg om stoppsignals utvisande på 
1,800 fots eller 600 stegs afstånd ifrån det 
skadade stället, samt åt det håll, hvarifrån tåg 
vän tas; och får derefter tågbefalet, vid ankom
sten till stället, afgöra huruvida detta kan pas
seras eller ej.

Om vakten finner något ställe vara ska- 
dadt och behöfva reparation, skall han ofor- 
dröjligen anmäla detta hos banmästaren eller 
vid närmaste station, dock sedan han förut 
genom för tillfallet erforderlig signal varnat 
kommande tåg. Kan stället befaras, men en
dast långsamt, skall varsamhetssignalen visas 
på 600 fots afstånd; men anser vakten någon 
fara kunna uppstå, skall stoppsignalen, som 
ofvan nämndt är, visas redan 1,800 fot från 
det skadade stället, och skola dessutom knall-* 
signaler utläggas, först åt det håll, hvarifrån 
tåg väntas och sedan, derest tåg ej är i annal- ' 
kan de, å t m otsatta hållet. Härefter återgår1 
banvakten till de åt första hållet utlagda knall- 
signalerha, der han qvarstadnar vid .de tvänné

yttersta, under utvisande af den stoppsignal, 
som emellertid varit uppsatt der. Såsom var- 
samhetssignal kan gröna flaggan nedstickas i 
jorden på något från lokomotivet väl synligt 
ställe; men vid stoppsignalen bör, om möjligt, 
en man vara närvarande för a tt gifva upplys
ning om orsaken till signaleringen.

§ 9.
Efter hvarje ordinarie tåg som passeratBanan un

skall, såvida tiden för nästa tågs ankomst så- 
dant medgifver, banan ånyo undersökas, och tåg. 
dervid äfven tillses att intet glödande kol qvar- 
ligger på träbroarna. Om å passerande tåg 
signal till extratåg är uppsatt, får ingen vakt 
lemna sin post, förrän äfven extratåget passerat.

§ 10.
Vägöfvergångar, stängsel och broar skola & 

särskildt undersökas och alla bristfalligheter stängsel., 
derå anmälas. Spåren emellan räl och moträl . 
vid öfvergång skola alltid hållas väl rena och 
fria från grus och småsten m. m. Plogar eller 
större tyngder med skarpa spetsar få vid väg- 
öfvergång ej släpas öfver rälerna, utan böra de 
föras på medar. Om egovägs-grindar befinnas 
öppna, skola de tillstängas samt förhållandet



rapporteras. I  allmänhet skall tillses att grin
dar äro stängda.

Lösa materialier, hvars höjd öfver räJen 
ej öfverstiga 1 fot, måste placeras minst 2 fot 
utanför densamma, och föremål af större höjd 
minst 5 fo t  Banan skall alltid hållas klar 
och fri från hinder, antingen tåg väntas eller q ,

§ 11.

Tilisyn å Banvakterna skola dagligen noga efterse 
.telegraf- • • # °  °  °
ledning, om fel uppkommit å den utmed banan befint

liga telegraf-Jinie, vare sig å stolpar, hattar 
eller trådar. Mindre bristfalligheter skall ban
vakt sjelf afhjelpa, enligt den undervisning han 
af banmästaren erhållit. Större felaktigheter 
eller skador inrapporteras skyndsamligen till : 
närmaste station. AJla upptäckta fel, ehvad ? 
de kunna repareras eller ej, skola till banmä
staren anmälas.

§ 12.
p g j j g g  Vakterna skola noga känna de tider, då 
ganden. tag vanligen passera, och derefter rätta stän- ■ 

gandet af vägöfvergångar, så att detta sker 5 
minuter före tågs ankomst. /Under 10 minuter ; 
före tågs väntade ankomst ipåste öfverförandet 
af större antal kreatur hindras. Straxt efter 
det ett tåg passerat öppnäs grindarne fö r v ä g - /,  
farande, och undvikes dervid a llt onödigt uppdr ^

håll. Ilvarje gång ett tåg passerar, måste 
noga observeras om detsamma utvisar signal 
att extratåg följer, i hvilken händelse grinden 
endast för en kort stund får vara öppen, hvar- 
efter den åter i tillräcklig tid före det andra 
tågets ankomst tillstänges.

I dimma eller närhelst eljest uppstår svå
righet att se en längre sträcka af banan, skola  
vakterne, genom att noga lystra efter lokomo
tivet, göra sig förvissade oin tågs ankomst, för 
att vid sådana tillfallen i god tid hinna stänga  
vägöfvergångar.

Grindar för enskilda egovägar böra, då de 
ej begagnas, vara tillä sta ..

§ 13.
Spårvexlingar, som äro aflägsna från sta - Spfirvex- 

tionerna och utan omedelbar tillsyn eller sköt- V C L T  
sel, skola vara tillästa, så att hufvudbanan 
alltid är klar, och bör till vexellåsen en nyc
kel förvaras hos banvakten samt en hos ban
mästaren. Banvakten är ansvarig för vexelns 
hållande i ordentligt skick.

«..§•14.
Skulle snö eller andra svårare hinder f$r 8n5 eller 

tågs gång på banap upptäckas, och hjelp b e -h tlgenf*  
höfvas för att undanrödja desamma, skola



v a k te rn a , h v a r  e f te r  a n n a n , derom  underrätta 
h v a ra n d ra . H v a r je  v a k t  inom  banm ästare-af- 
deln ingen , äfvensom  p å  b a n a n  tjenstgörande 
e x tra  v a k te r  och a rb e ta re , sk o la  dervid skynd- 
sam ligen begifva s ig  t i l l  s tä l le t  fdr a t t  biträda, 
likv äl ihågk om m an des, a t t  g rin d v a k t vid all
m än  lan dsv äg  ej få r  lem n a  sin  p o st.

f 15. e
* V id  o ly ck shänd else  p å  b an an  gifves den 

signal och u tfö ras de an o rd n in g a r, som a f  tåg
befälet anbefa llas, ej förg löm m andes a t t  först 
och främ st genom  sig nal m öjligen  ankommande 
tåg  varnas. S ed an  sk a d a d t tå g  å te r  blifvit 
s a t t  i gång, får den v id  s tä l le t  u p p sa tta  stopp
signalen ej b o rttag a s  fö rr, än  p la tsen  ä r  noga 
undersök t och sä k e r befunnen .

§ 16.

Extra E x tra  a rb e ta re  p å  b anan  sk o la  å tly d a  ban- 
' personalens tillsäg e lse r och b ö ra  genom ban- 

m ästaren  u n d e rrä tta s  om signaleringssätte t. 
D er arbeten  företagas, sk o la  Alltid finnas till 
hands signalfiaggor och k n a lls ig n a le r, för a tt 
e ller behof användas. S k u lle  e t t  tåg  inom 5 
m inuter följa p å  e t t  annan  fram för gående, skall 
genast visas s to pp sign al, och der d e tta  inträffar ..

efter 5, men före 10 minuter, varsam hetssignal.
Om i dimma ett tåg höres komma for n ä ra  
inpå ett annat, skola 2:ne knallsignaler genast 
nedläggas på rälerne, och, då tåget s tadnat, 
orsaken meddelas tågbefälet. A lla dessa sig
naler utföras af inom banans område varande 
arbetsmanskap, antingen arbete pågår eller icke.
Så fort ett tåg nalkas på omkring 600 fot, 
skola alla arbetare draga sig åt sidan från sp å - •
ret. Derest signal ej åtlydes, skall sådant 
rapporteras.

§17.
' Vid underrättelse om någon olycka på, Arbetare 
banan, skall genast en man af arbetsm anska-olycksfall, 
pet afsändas till närmaste vakt för a tt med
dela detta, på det att signalen till varning för 
kommande tåg må utföras. Ofrige arbetare be
gifva sig genast till stället, der olyckan inträf
fade, for att biträda, och skola de dervid å t
lyda de föreskrifter, som jernvägens tjenstemän 
'eller tågbefälet lemna.

-a*, i i i >J iO*i I V n f i  j i h  IV ii

•§ 18. ' f
Ingen, främmande person får utan särskild Obehörig : 

tillåtelse vistas inom banans område; äfven- vfsas^rin 
som det alltid är förbjudet att till häst fardas banan.

i



på banan, dit släppa kreatur eller lemna grin
dar öppna, stiga öfver stängsel m. m.; och 
skola vakterne häröfver hafva noga tillsyn.

Lös boskap skall från banan utdrifvas ock 
egarens namn, efter der om inhemtad känne
dom, anmälas.

§ 19.
Banpost. p å  skrifvelser skola med banpost af sän

das långs banan, tillgår detta sålunda:

Sedan, förutom adress, å skrifvelsen på
tecknats : »banpost frå n ..........» (afsändarens
namn), afgår dermed första budet till närma- ; 
ste vakt, hvilken åter i sin tur, genast efter J  
skrifvelsens eraottagande, dermed beger sig till : 
följande vakt o. s. v.; börande härvid den 
ankommande utföra den afgångnes tjenst, tills I 
denné återkommer.

Å  alla skrifvelser, som afsändas med banf 1 
post, skall antecknas tiden då de afsändts oeh ; 
framkommit, h vil ket ftfven bör uppgifvas i hän- 8  
delse skrifvelsen besvaras.

Signalkarl vid fast signal far ej bortsftn- 1  
das med dylika bud.



§ 20.

Sakor upphittade på banan skola ofbrdröj- Till?«»- 
ligen till banmästaron aflomnas, ftir att genom 
hans fllrsorg fliras till närmaste station.

$ 21.
Vid dagons slut få vakterne ej aflägsnaTj«matgö-° , • . ii ringoim

sig från tjonstgöring fbrr, än sista taget eiier ,jut 
lokomotivet passerat.



K A P. X I.

Stationska rlar.

§ i-
Förmän. D eras närm aste förmän äro stations-före- 

ståndaren, bokhållarne och stationskarls-för* 
m ännen.

§ 2.
Tid för D e  sk o la  in stä lla  sig  på de tider stations* 
^ S n ^ °” föreståndaren anbefaller, sam t utföra den tjenst 

som  å  stationen  förekommer.

§ 3 .
Upp- D e  sk o la  ständ igt v isa  uppmärksamhet och

het mot höflighet m ot passagerare, sam t med villighet 
.passage- o ch skyndsam het betjena dem. D e äro sträng* 

***** lig en  förbjudne a tt under någon förevändning 
em ottaga  drickspenningar.
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§ 4 .
Då passagerare ankomma till bangården, Passage- 

skola stationskarlarne emottaga och fora sa* ^  
kerna till bagagerummet, hvarest, sedan biljett 
är framvisad, nummerlappar påklistras bagaget, 
och en motsvarande lapp öfverlemnas till ega* 
ren, tillika med den fornt aflemnade biljetten, 
sedan denna blifvit märkt.

Effekterna transporteras derefter till ba
gagevagnen, och tillses härvid noga, att inga 
andra passageraresaker inlastas än de, som äro 
behörigen märkte.

§ 5 .
Stationskarlarne skola varsamt och om- Gods- 

sorgsfnllt verkställa lastning och lossning af så 
väl gods som bagage.

Ersättningsanspråk, som föranledas af sta- 
tionskarlarnes vårdslöshet eller försummelse, 
ersättas af dessa i första rummet.

§ 6.
Yid ett tågs ankomst böra stationskarlarne T**« 

genast vara konduktören behjelplige att öppna 
vagnsdörrarne, dock ej förrän bantåget fullt af- 
stadnat. På samma gång dörrarne öppnas, 
utropas med tydlig röst stationens namn samt, 
vid mellanstation, dessutom tiden för uppehål
let, enligt konduktörens uppgift.
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T
Passagerare-effekter samt gods och pake

ter skola af stationskarlarne transporteras från 
vagnarne till behöriga platser.

{ 7 .
Försigtig- Stationskarlarne åläggas att vid flyttning 

’ af vagnar å en station aldrig ställa dessa när
mare en spårkorsning än hinderpålen utvisar, 
och åtvarnas derjemte att vid skjutning af vag
nar aldrig gå bakom bufferna så att de komma 
emellan aem, då vagnarne gå tillsammans.
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K A P . X II .

Signalkarlar ock Spårvexlare.

§
Närmaste förmän för signalkarlar och spår- 

vexlare inom stationerna äro station s-förestån
daren, bokhållare och stationskarls-förman; de 
åter, sorn äro anställda vid signaler eller spår- 
vexlar å banan mellan stationerna, stå under 
ban-ingeniörens och ban-mästarens befäl.

§ 2.
Signalkarlars och spårvexlares tjenste- 

åligganden äro bland de mest ansvarsfulla och 
vigtiga som förekomma vid jernvägen, enär de 
största olyckor kunna förorsakas genom en för
summelse å deras sida. Ingen må under någon 
förevändning användas till signalkarl eller 
spårvexlare, som ej förut blifvit af vederbörande

Förmän.

Känne
dom om 
tjenste- 9  

åliggan- ' 
den.

I



stations-föreståndare eller ban-ingeniör exami
nerad och befunnits fullkomligt känna ocli fö r
stå samt kunna utföra sina åligganden.

§ i
Signal- Signalkarl är i första rummet ansvarig för 

fordnfng0^  signalapparaten (skif- eller semaphor-) till 
alla dess delar alltid är i fullt brukbart skick, 
så att vederbörliga signaler dermed kunna gif- 
vas; om något dera befinnes i olag skall derom 
genast anmälan göras.

Alltid då tåg väntas, skall signalkarl 
undersöka om signalapparaten går obehindradt, 
hvarjemte handsignal-effekter skola vara till 
hands för att i nödfall användas.

4.
När sig- Strängeligen anbefalles, att signalkarl al- 
ånt-väi“dfig får visa signal till »allt-väl» eller »var- 

f ä r  visas, samhet», innan han fullt öfvertygat sig om att 
intet hinder för lokomotivets gåug på banan 
förefinnes; således får ej signal, belägen på 
något afstånd från en station ändras från 
»stopp», förrän signal från sjelfva station är 
gifven, utvisande att lokomotiv kan till station 
inkomma.
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Då tåg passerat fast signal, föres den ge
nast till »stopp», enligt hvad §§ 6 och 11 af 
kap. III föreskrifva.

§ 5 .
Alltid då tåg stadnar vid en station e f t e r  ^ftersyn 

solnedgången eller i dimma, skall signalkarlen torna, 
efterse att bak- och sido- samt buffertslyktorna 
brinna klart; om så icke är förhållandet, un
derrättas konduktören och lokomotiv-föraren 
derom, hvarjemte förhållandet anmäles till sta- 
tions-föreståndaren.

§ 6-
Spårvexlingarne skola ständigt hållas i god Spårvex- M  , .? I , I 6 6 m larne i

ordning, ralspik, bultar och muttrar vara val ordning.
fasta, plåtarne under vexelskenorna väl ren
gjorda och smorda, rälerna vid vexeln fria från 
smuts och is, på det drifhjulen ej må halka, 
häfstång, lager och axlar väl rena; äfven skall 
tillses, att rälerna vid vexeln ej förskjutit sig, 
att häfstången och föreningsstången emellan 
vexelskenorna hvarken gnida mot hålen i rä
lerna eller andra föremål samt röras ledigt, 
äfvensom att vexellådan är fri från vatten, snö 
och is. Då allt blifvit rengjordt och smordt,

.bör häfstången föras fram och åter1 några gån
ger, för att efterse det vexeln rö reslä tt.
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Då ett lokomotiv passerat, skall spårvex- 
laren genast efterse, att icke cokes eller annan 
orenlighet kommit emellan tungorna och rä- 
lerna, hvarjemte han skall tillse, att spårvex- 
lingarne äro fullt tillbaka i sin rätta ställ
ning. Alltid då ett tåg väntas, skola dessa 
sednare undersökas och föras fram och tillbaka, 
på det man må vara' säker att de äro i god 
ordning och sluta riktigt till. Vid mötande 
spårvexel är detta af synnerlig vigt att under
söka.

Om, sedan ett tåg passerat, spårvexel, 
korsning eller ledskena befinnas skadade eller 
spruckne, skall derom genast ske anmälan.

7.
Telaktig . Då lokomotiv går »med spårvexeln», bör 
vexling. j ngen  vara nära intill häfstången; deremot, 

då lokomotiv går »emot spårvexeln», skall den
samma hållas stadigt åt det hållet, hvaråt den 
för tillfället bör vara ställd.

Om af misstag lokomotiv eller tåg föres 
' in på orätt spår, är det af synnerlig vigt, att 

spårvexeln det oaktadt bibehålies oförändrad, 
så länge någon - vagn befinnes på densamma, 
emedan, om vexeln omkastas innan hela tåget 
gått deröfver, stor skada eller olycka uppkommer'

derigcnom va8narne sålunda ledas in på 
olika spår.

§ 8 .
Spårvexlaren skall vara försedd med alla B e d s k a p . 

¿e effekter som för banvakt äro föreskrifne, och 
dessutom med:

1 skiftnyckel och
2 mejslar.
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K A P. X III .

Brovakter vid svängbroar.

§ ■
Brovakts direkta befal utgöres af ban- 

ingeniören, samt banmästaren vid den afdel- 
ning, hvarå svängbron befinnes.

Är bron belägen invid någon station, skall 
brovakten derjemte åtlyda stations-förestånda- 
rens tillsägelser rörande brons öppnande och 
stängande.

§ 2.
Brovakt är ansvarig för den ordentliga 

vården och begagnandet af den honom anför
trodda bro och allt dess tillbehör. Han skall 
derföre

noga känna brons och dess verks samman
sättning och beskaffenhet;

hålla rullbanorna samt planerna å land
fästena, med tillhörande stöd för broändarne, i 
god ordning och fria från orenlighet;

verkställa nödig smörjning af de rörliga 
delarne, samt för öfrigt

iakttaga och undanrödja alla uppkommande 
hinder för brons säkra begagnande.

§ 3.
Brovakt skall, hvarje gång bro svänges* 

efterse att brons alla delar äro hela, befinna 
sig i sitt rätta läge och äro fullt tjenstbara* 
samt, då bron ställes klar åt jernvägen, noga 
inpassa brons räler i linie med landfästenas* 
och fullständigt uppskrufva stöden under bro
ändarne.

§ 4.
Under 15 minuter före den tid, då ban

tåg väntas, och intill dess detsamma passerat, 
skall, då ej särskildt är annorlunda bestämdt, 
svängbron ovilkorligen hållas klar åt jernvägen; 
Förer tåget extratågssignal, skall bron fort
farande hållas klar åt jernvägen, till dess äfven 
extratåget passerat.

§ 5.
Anländer fartyg så nära inpå tiden för 

ett väntadt bantåg, att fartyget ej kan med



full säkerhet antagas hinna passera broöppnin
gen och bron klargöras åt jernvägen före den 
i föregående § föreskrifna tid, skall brovakten 
tillsäga fartygets befålhafvare a tt hålla det
samma på lämpligt afstånd utanför bron.

§ 6.

I afseende på fartygs genomgång genom 
broöppning har brovakten att noga tillse, dels 
a tt fartyget icke kommer för nära bron, under 
det denna svänges, och dels att detsamma vid 
genomgåendet föres med sakta fart och hålles 
midt i segelrännan, så att bron eller dess murar 
icke skadas.

Särskildt är förbjudet att fastgöra trossar 
vid bron eller att mot densamma stöta med 
bärlingar, båtshakar och dylikt.

§ 7‘
A svängbro uppkommande mindre felak

tigheter bör brovakten sjelf kunna afhjelpa och 
skall fördenskull vara försedd med nödiga verk
tyg och materialier, hvaribland särskilda reserv- 
räler af tillpassade längder, a tt inläggas vid bro- 
ändarne.

Är felet af svårare beskaffenhet, skall han 
utan dröjsmål derora rapportera till banmästa- 
ren och, om hinder för bantågs öfvergång före

finnes, utsätta nödiga stoppsignaler å ömse 
sidor om bron samt skyndsamt anmäla för
hållandet till föreståndaren för närmaste station.

§ 8.
Söker någon göra skada eller ofog å sväng

bro, skall brovakten sådant afstyra samt i alla 
händelser taga reda på gerningsinannens namn 
och hemvist och, så vidt möjligt, göra sig för
säkrad om vittnen samt, så fort ske kan, till 
banmästaren anmäla hvad i berörda afseende 
sig tilldragit.

§ 9.
Brovakt är jemväl ansvarig derför, a tt så 

väl de signaleringsinrättningar, som kunna 
finnas å bron för a tt betrygga bantågens eller 
sjöfartens säkerhet, som de, hvilka för samma 
ändamål äro uppsatta i brons närhet och an
förtrodda åt hans skötsel, städse hållas i be
hörigt skick och att vederbörliga signaler med 
dem gifvas.

Då brovakt aflägsnar sig så långt, a tt han 
ej har bron inom synhåll, skall, såvida ej sär
skildt för vakten utfärdad instruktion annor
lunda föreskrifver, signalinrättning vid bron 
stängas med lås, så a tt signalen orubbligt för- 
blifver till »stopp» under vaktens frånvaro.



$ JO .
Brovakt är skyldig att känna och ställa 

s ig till noggraun efterrättelse, ntom hvad detta 
reglemente innehåller, alla de för banvakterna 
i allmänhet gällande föreskrifter, som hafva 
afseende på säkerheten å banan, äfvensom de 
instruktioner eller bestämmelser, .som särskildt 
äro utfärdade, rörande tillsyn och begagnande- 
af den åt honom anförtrodda bro.

INSTRUKTION
for

Lokomotivförare och Eldare,
rörande tjenstgöringen i maskin-station samt åtgärder 

att vidtaga vid olyckshändelser.

KAP. I.
Stations- och Reserv-tjenst.

§ i.
Då lokomotivförare ocli eldare arbeta i 

maskinstation på underhåll af lokomotivet, räk
nas dagen som vid verkstäderna; likvisst kanna 
de anbefallas en längre arbetstid, om tjensten 
nödvändigt så fordrar.

§ 2 .
Lokomotivföraren bör sjelf: 

l:o undersöka och rengöra alla rörelsepjeser 
samt hjulens axlar och ringar,

2:o göra alla skarfvar och packningar, lagers 
hopfilning och ansättning, samt smörjlådors 
tillredning med vekar,

Arbets
tiden.

Lokomo- 
tirfS ra

rens ålig
ganden.



K AP. IV.

Instruktion om åtgärder att .vidtaga 
vid olyckshändelser.

§  1 -
Lokom o- O m  under resa olycka skulle träffa loko- 
stadnar. moti vföraren, bör eldaren tillsluta ångventilen, 

stadna tåget och tagå order af konduktören.'
Skulle lokomotivets tillstånd tvinga att 

stadna, bör lokomotivföraren härom underrätta 
konduktören, hvilken det då åligger a tt genom 
signaler enligt * reglementets föreskrift skydda 
tåget.

N är lokomotivet går utan tåg, är det el
daren som påkallar banvakternas uppmärksam
het och lägger u t knallsignalerna på i regle
m entet angifvet sätt. ,

Lokomotivföraren bör alltid, innan han 
stadnar, efterse om något tåg följer nära inpå, 
i hvilket fall han bör signalera med ånghviss- 
lan och först småningom stadna. SedaD skydds- 
signaler blifvit u tsatta, skall lokomotivföraren,* 
om möjligt är, söka a tt på närmaste sidobana 
föra lokomotivet ur vägen.

När ett rör sänderspränges, händer ofta
. . .  e sönder- i

att vattnet hastigt minskas i pannan samt anga sp rängdt.
och vatten strömma ut genom eldstaden och 
röklådan. Af den större eller mindre våldsam
het, hvarmed detta sker, bedömer lokomotiv
föraren hvilka åtgärder ändamålsenligast böra 
vidtagas.

Då läckan är obetydlig, så a tt man kan 
se i hvilket rör den inträffat, bör „lokomotiv- 
föraren först reglera matningen så, a tt vattnet 
ökas oaktadt den ständiga förlusten. Under
stundom lyckas han då att gnder sjelfva gån
gen slå in en plugg åtminstone i eldstaden; 
hvarom icke, bör han, då vattnet blifvit högt, 
stadna och då plugga för godt.

Om ångan utströmmar ffléd sådan våld
samhet, att man ej kan se, hvarifrån den kom-v 
mer, måste båda pumparne tillsättas, på det 
ångtrycket Snart må minskas och vattenhöjden 
ökas. Om denna åtgärd genast vidtages, sättes 
lokomotivföraren oftast i tillfälle a tt igenkänna 
och tillstoppa det sprängda röret, utan a t t  
stadna. ; . .• ¡p. •

Om dessa mått och steg ej äro tillräck* 
liga, och vattnet ytterligare minskas, måst£;Aylk*.,7 
elden dragas.



Då eldon ftr utsläckt, undersöker lokomo
tivföraren eldstadens tillstånd. Om kopparen 
är alldeles klar, bevisar det a tt den varit öfver* 
hettad och blifvit bränd. Jtörplåten ger till
känna om flera rör sprungit. Om kopparen ej 
lidit skada, pluggas och, om möjligt är, fylles 
pannan, hvarefter försökes a tt åter göra upp eld.

I allmänhet skadar ej e tt rörs sprängning 
eldstaden, så vida vattnet ej sänkt sig lägre 
än eldstadstaket, hvilket kan förekommas, om 
lämpliga åtgärder genast och med rådighet an
vändas. Ä r rörsprängningen en följd af brist 
på vatten eller deraf a tt pannans påfyllning ej 
skett strax t och fullständigt, så skadas eld
staden*

Då brända eldstäder förekomma, är loko- : 
motivförarens försumlighet ofta dertill orsaken*

i  3*
f e ?  Vanliga följden när en rörelsepjes afbry- 
rbraten.” tes år, a tt lokomotivet genast måste stadnas, 

och hela rörelsen på den skadade sidan ned- 
H tagas, hvarefter man måste gå med en cylin- ' 

der. Om skadan är synlig, bör man ej kanna 
misstaga sig om de åtgärder, som lämpligast 
böra vidtagas, såsom då vefstaken, dess klåfvé 
eller kilar, pistonstången, slidstången eller slid- 
axoIn etc. brustit, i hvilka fall vefstaken

ned tages, s l id s tå n g e n  lö s k o p p la s ,  p i s t o n e u  ~ —  
sliden s k ju ta s  m o t f ra m ä n d a n  o c h  d e r  f a s t k i l a s  
sam t a l la  lö sa  p je s e r  n e d ta g a s  e l l e r  f a s t b i n d a s ,  
så  a t t  dé ej k u n n a  k o m m a  J ö s a  o c h  s k a d a s  
under gång . D e re f te r  g å r  m a n  m e d  e n  c y l i n 
der. Om  en e x c e n te r - r in g  b r u s t i t  å t  d e t  h å l / e t  
lokom otive t g å r , m å s te  h e la  s id a n  t a g a s  n e r .

D å  d e t ä r  p is to n e n  e l le r  s l id e n ,  h v i l k a  
p jeser m an ej k an  se , so m  g a t t  s ö n d e r ,  b ö r  
lokom otiv fö raren  ej b ö r ja  n e d ta g n in g  f ö r r ,  ä n  
han g jo rt s ig  väl fö rv is sa d  om  p å  h v i ik e n  s i d a  
skadan  befinnes.

T ill d e t ta  ä n d a m å l s ä t t e r  h a n  s l i d h ä f s t å n -  
gen a llde les f ra m å t c l le ^  b a k å t ,  ö p p n a r  c y l in 
derns u tb lå s n in g s k ra n a r  och  d e r p å  å n g v e n t i l e n .  
Den s idan , p å  h v iik en  b å d a  u t b l å s n i n g s k r a -  
narne  gifva ån g a , ä r  den  so m  m å s te  n e d ta g a s .

M en innan  n e d ta g n in g  s k e r ,  b ö r  d e t  u t r ö 
nas om d e t ä r  p is to n e n  e l le r  s l id e n  s o m  ä r  
sön d erb ru ten , för h v ilk e t ä n d a m å l s l i d h ä f s t å n -  
gen s tä lle s  p å  m id te n , u tb lå s n in g s k r a n e n  ö p p n a s  
och derefter ån g v en tilen . O m  å n g a n  e j m e r a  
kom m er u t genom  u tb lå s n in g s k ra n a rn e ,  ä r  d e t  
p istonen som  ä r  s ö n d e r ;  i m o ts a t t  fa ll  ä r  d e t  
sliden.

I  v issa  s tä l ln in g a r  p å  v e fv a rn e  ä r  d e t  nöef-w 
vänd ig t a t t  g ö ra  o m k rin g  e t t  f je rd e d e ls  s l a g  
med je rn sp e tte t, s å  v ä l fö r a t t  a f tä c k a  s l i d ö p p -



ningarne, som för a t t  väl stänga igen dem, då 
sliden skall vara  på  midten af slaget.

U ti m askiner a f äldre konstruktion, som 
sakna u tb låsn ingskranar på båda sidor af cy
lindern , händer a t t  sliden hänger upp sig och 
ej vill falla ned m ot slidplanet. 1 denna hän
delse m åste sliden behandlas som vore den 
sönder.

§ 4.
Pump *ön- Om en pum pcylinder g å tt sönder, måste 
der eller . . * • o
obrukbar, pistonen borttagas och m atarekranen pa pan

nan stängas.
Tvungen a t t  gå med en pump, bör loko

m otivföraren hållas? v a ttn e t högt i pannan, hus
h å lla  med ångan och gå med försigtighet.

Om en pum p upphör a t t  ge vatten, bör 
lokom otivföraren söka h jelpa det genom att 
öppna upprensningskranen, och vid första sta
tion undersöka rörskarfvarne sam t kulornas läge, 
för a t t  u tröna  orsaken.

Om han ej lyckas a t t  få pumpen i gång, 
b e tjenar han sig  a f  den andra, em ellanåt för
sökande a t t  med värm ningsröret få den förra 
b rukbar.

Om derem ot en a f pum parne ständigt ger 
v a tten , em edan ventilen i tendern hängt upp 
sig , e ller någon orenlighet h ind rar den a tt sluta 
tä tt, bör lokom otivföraren, om han befinner sig

Tiära en station, söka a tt stadna m atningen 
genom a tt öppna värm ningskranen.

Om detta, som endast kan användas då 
tåget är lä tt, eller för kort tid , ej lyckas, bort
tager han pistonen eller stoppar igen röret, 
som leder från tendern.

§ B. |
I händelse en fjeder går sönder, bör loko- Fjeder 

motivföraren s tö tta  med träk ila r öfver h ju l- bruten, 
smörj lådan och m inska hastigheten.

§ 6.

Om en mellanaxel eller föga belastad  bak-hjulaxels 
i »  ̂ , ,, , i « i / .  afbrytninraxel g a tt sönder, böra -fjedrarne lösskrufvas, 0n cr när

på det man må kunna med domkraften lyfta ®lt kjul , , ,  , , „ , aller hjul
axeln jemte hjul och smörjlador. De sednare band gir
uppkilas, så  a t t  hjulen blifva upphängda t i l l -  l®§t. 
räck lig t högt för a tt  under gång ej rö ra  rä -  
le rna; öfver de andra h ju l-sm örjlådorna s tö tta s  
äfven, för a t t  h indra för sto r påkänning p å  
fjedrarne. V efstakar och excenterstänger ned
tagas, och alla  försig tighetsm ått v id tagas, för 
a t t  kunna tran sp o rte ra  lokom otivet till  en s ta 
tion.

D å e tt hjul eller hju lband g ^ tt löst, vid
tagas sam m a försigtighetsm ått.

L ikväl, då trycket p å  bakaxeln ä r jem - 
förelsevis s to rt, eller fråga ä r  om en fram axel,



är det ej tillräckligt a tt lyfta upp axeln. I  det 
fallet användas olika medel, passande för loko
motivets konstruktion., Sålunda belastar man 
understundom motsatta ändan på lokomotivet 
eller underlättar uppbärandet medelst, en last
vagn.

§ 7 .
Ur ip&r. ];o Om maskinen eller tendern går ur spår.

Vid första stöten som sker, böra lokomo
tivföraren och eldaren ögonblickligt stoppa 
maskinen samt gifva signal för bromsarnes till
sättande.

Då lokomotivet stadnat, undersöker loko
motivföraren först elden. Om den är i ord
ning, beslutar han, efter sig företeende omstän
digheter, antingen a tt dmga elden eller betäcka 
den med sand.

Derefter frågar han konduktören om sig
nalerna bakåt äro gjorda och öfverenskommer 
med honom om a tt begära l\jelp, i fall han ej 
tilltror sig kunna med föga tidsspillan sätta  

, lokomotivet på rälerna igen. Sedan sysselsätter 
han sig mod lokomotivet.

Innan lokomotivföraren använder domkraf
terna, bör han med lugn undersöka lokomoti- 
vets ställning, för a tt kunna afgöra hviika å t- 

,i. gärder, som befinnas ändainålsenligast, hvarvid

erinras, att de säkraste medel alltid äro de som  
spara mesta tid.

E huru hvarje särskildt fa l l  år olika, är 
det likväl vissa mått och stegf som alltid år o 
nödvändiga.

Sålunda måste man börja med a tt  skilja 
tendern från lokomotivet, derefter borttaga de 
pjeser som hindra arbetet, t. ex. stensoparne, 
inessingskopplingsrören etc. och a tt s tö tta  öfver 
smörjlådorna till hjulaxlarne, för a tt  blifva 
oberoende af fjedrarne, då man lyfter, under 
axlarne.

Plankorna böra läggas och bäddas med 
omsorg, på bästa sä tte t för a tt  bära domkraf
terna och ej hindra lokomotivets stöttning, då 
ny lyftning eller sidorörelse vidtages.

Innan ena ändan af lokomotivet lyftes, bör 
man först väl kila mot h ju le^ .på den andra. 
Vid den ändan, som lyftes, s tö ttar man med 
trästycken under lyulen, allt efter som lyftnin
gen sker.

Om endast e tt par hjul skulle, gått ur 
spår, kan man oftast, genom a tt lyfta upp axeln, 
bädda träplankor under hjulen till samma höjd 
med rälerna och genom försigtig backning, åter 
sä tta  lokomotivet in på rälerna.

Om tendern gått ur spår, vidtagas sam m a 
m ått och steg som för e tt lokomotiv.



H:o Om en vagn går ur spår. ■
Då lokomotivföraren bJifvit varlse ätt en 

vagn i tåget gått ur spår, hvilket vanligen ger 
sig tillkänna med en stöt eller ryckning, bör 
han genast signalera till bromsning samt rätta 

lokomotivets stoppning efter den position vag
men har och efter vägens lutning.

Om t. ex. det är sista eller näst den si
sta vagnen i tåget, bör han stoppa så fort som 
möjligt; likaledes om trängen är lä tt och brom
sen på sista vagnen är tillsatt.

Sedan tåget blifvit stoppadt, kommer han 
*öfverens med konduktören om säkerhets-signa- 
lerna bakåt, som förut är nämndt, och efter 
Att hafva vidtagit nödiga åtgärder för stillastå
ende lokomotiv företager han vagnens insätt
ning på räl.

Då en vagnsaxel eller e tt gardjern är af- 
brutet eller krökt, kan man ofta medföra vag
nen, om den aflastas; axeln borttages och man 
låter vagnens ena ända hvila på en annan 
vagn, men man måste med omsorg fästa båda 
v&gnarne tillsammans.

Om båda axlarne äro obrukbara, lastas 
vagnen på en annan, eller stjelpes den vid si
dan af banan, för a tt ej hindra rörelsen.

§ 8 .
D å  en  o ly c k a  h ä n d t ,  b ö r a  s å  v ä l  l o k o m o -  

tiv fö ra re  som  k o n d u k tö r ,  l i k a s o m  a l l a  a n d r a  
a n s tä lld e  v id  je rn v ä g e n ,  h v i l k a  ä r o  n ä r v a r a n d e ,  
gö ra  s i t t  b ä s ta  fö r  a t t  s å  f o r t  s o m  m ö j l i g t  få, 
b an a n  fri, p å  d e t  a t t  t r a f ik e n  å t e r  m å  b l i f v a  
o b e h in d ra d .

§  9 .
D å  lo k o m o tiv fö ra re n  ä r  t v u n g e n  a t t  d r a g a  

e ld en  a t h v a d  o r s a k  s o m  h e l s t ,  b ö r  h a n  g ö r a  
d e t så , a t t  in g a  b r in n a n d e  c o k e s  k o m m a  a t t  
lig g a  u n d e r  v a g n a rn e .

§ 10.
H v a rje  lo k o m o tiv fö ra r e  o c h  e l d a r e  s k a l l  

u n d e r t je n s tg ö r in g  v a r a  f ö r s e d d  m e d  d e n n a  i n 
s tru k tio n .

V e rk m ä s ta r e n  t i l l h a n d a h å l l e r  r e g l e m e n t e n  
o ch  in s t r u k t io n e r ,  s a m t  a n t e c k n a r  d e r a s  u t — 
lem n an d e .


