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§1
Med plattform svakt förstå? tjänsteman,
som å station, där plattformsspärr finnes an
ordnad, användes för a tt granska äfgående
och ankommande resandes biljetter äfvensom
plattformsbiljetter.

Denna instruktion skall tilldelas:
a) hvarje~som plattformsvakt tjänstgörande tjän
steman.
b) tågmästare och konduktör å linje, där platt• formsvak t användes.'
c) station, där plattformsvakt användes.

Tjänsteställning och tjänste
åligganden i allmänhet.
§ 2.

Plattformsvakt står under befäl af föreståndaren för den station, där ban tjänstgör,
och de å stationsföreståndarens expeditiop
tjänstgörande tjänstemän af högre grad.
>

;

rö rm a n .

§ 3.

Vid inträdet i tjänstgöring skall plattformsvakt anmäla sig hos vederbörande befäl
samt må därefter icke utan befälets medgif-

<

vande aflägsna sig från det honom anvisade
poststället. Vid inträdet i tjänstgöring skall
plattformsvakt göra sig underrättad om de
föreskrifter rörande hans tjänstgöring, som
möjligen utkommit, sedan han senast tjänst
gjorde i egenskap af plattformsvakt.

göringsfcurs slut skall han återlämna
till nämnda expedition att där förvaras.
utom skall han nattetid medföra eu
därest icke tillfredsställande belysning
poststället anordnad.
§

§ 4.
Kunekaper.

Innan tjänsteman får användas som platt
formsvakt, skall han hafva ådagalagt nödig
kännedom om bestämmelserna i
a) denna instruktion,
. b) handbok för konduktörspersonalen i
afseende å gällande personbefordringsbestämmelser,
c) instruktionen för konduktörer och pack
mästare, i hvad densamma afser biljettgransk
ningen, samt
d) gällande tidtabell för stationen och de
linjer, som därifrån utgå.
8 5.

Utnutning.

För utöfvandet af sin tjänst skali platt
formsvakt vara försedd med en kontrolltång
enligt fastställd modell, för hvars vård och
rätta användning han bär aqsvar. Innan
tjänstgöringsturen börjar, skall han afhämta
tången å stationsföreståndarens expedition och
förvissa sig om, att densamma är rätt, inställd
och i brukbart skick. Efter hvarjé tjänst-

tången
Dess**
lykta,
är vid

6.

Plattformsvakt skall bemöta allmänheten
höfligt och tjänstvilligt, på förfrågningar lämna
upplysningar eller, såvida han ej är i stånd
härtill, hänvisa allmänheten till lämplig tjän
steman eller till vederbörlig expedition. På
inga villkor får plattformsvakt af resande
mottaga några penningar, vare sig för inköp
af eller såsom mellanafgift å biljett.

Förhållande
till allm än
heten.

§'.f
Plattformsvakt skall, då han ej är upp
tagen af biljettgranskning eller vakthållning,
enligt stationsföreståndarens bestämmande del
taga i andra å stationen förekommande göromål.

S y t »eliiållande med
annat
arbete.

Afspärrningens omfattning och
bilj ettgranskningen.
§ B.
Ingångarna till och utgångarna från sta- Bevakning
tions afspärrade delar skola bevakas af platt- %a2*Je
om rådet.

formsvakt å de tider/ som stationsföreståndaren med hänsyn tagen till lokala förhållan
den och persontrafikens omfaitning bestämmer.
Då in- och utgångar icke äro bevakade
af plattformsvakt, skola de hållas stängda. •
§ 9.
Pertoner,
tom få be
träda eller
lämna det
afspårrade
området.

Mom. 1. Tillträde till eller tillstånd att
lämna det afspärrade området får lämnas:
a) med giltig tågbiljett eller plattformsbiljett försedda personer,
b) vid stationen tjänstgörande järnvägspersonal äfvensora polisman i tjänsteutöfning,
c) annan personal vid Statens järnvägar*
som styrker sig hafva tjänsteärende att utföra
inom det afspärrade området,
d) personal, anställd vid stations- eller
vagnrestaurant eller andra företag, sorti på
grund af kontrakt med järnvägsförvaltningen
bedrifva rörelse inom det afspärrade området*
e) funktionärer, som tjänstgöra å statio
nen för att be raka tull- eller postverkets
intressen, börande dessa personer, såvida de
icke genom sin uniform eller genom bärande
af tjänstetecken igenkännas, förete ett intyg
angående uppgifven tjänstgöring.
f) personer, som önska medfölja tåg, men
på grund af försening ej hafva medhunnit
lösa biljett.
Plattformsvakt skäll i sistnämnda fall
uppmana don resande att genast anmäla för

någon af tågpersonalen, a tt biljettköp ej medhunnits.
Mom. 2. Uppstår tvifvel om en persons
rättighet att passera spärren, afgöres frågan
härom af stationsbefälet.
Mom. 3. Innehafvare af tågbiljett kan
tillåtas att tillfälligtvis lämna och återvända
till den spärrade delen af stationen — exempel
vis , för att hämta resgods
eller lösa tilläggsM
80
biljett
utan att biljetten därvid behöfver
märkas eller fråntagas honom men, må platt
formsvakt, om han finner nödigt, under tiden
förvara biljetten.
§

10 .

Pör hund, inberäknadt s. k. knähund,
skall, vare sig den ledes vid koppel eller bäres,
företes hundbiljett, om hunden skall medfölja
tåg.
Med plattformsbiljett försedd person,
som till plattformen medför hund, som ej
skall medfölja tåg, behöfver icke lösa sär
skild plattformsbiljett för hunden.
§

H u n d a r.

11 .

Mom. 1. Plattform svakt är ansvarig för
att ingen, som ej enligt §§ 9 eller 10 äger
inträda å eller lämna det afspärrade området,
passerar spärren. H an skall jäm väl öfvervaka,
att allmänheten använder endast de för den
samma bestämda in- och utgångarna.

IlUjettgranskning.

. . Mom. 2.. Finnas yid spärr särskilda in?
och utgångar, kunna efter behof båda sam?
tidigt användas som, in- eller utgång. P latt
formsvakt skall därvid tillse, att personer,
som vilja passera spärren i motsatt riktning,
ej hindras.
Mom. 3. Innan plattformsvakt märket
en biljett, skall han förvissa sig om densam
mas giltighet.
Mom. 4. Hvarje resande är skyldig att
vid spärren såväl vid in- som utgående fram
visa sin biljett, och plattformsvakt får under
inga förhållanden låta en person passera alle
nast på tillrop »månadsbiljett», »fribiljett»
eller dylikt. Ä r en biljett utfärdad för ett
visst antal resande, skall plattformsvakt aktgifva på, att ej flera personer tillåtas passera,
än hvad biljetten utvisar. Likaså skall han
noga tillse, att, då flera personer använda
samma partibiljett, lika många rutor märkas
som de resandes antal. För resande, som
framvisar såväl tåg- som snälltågstilläggsbiijett, böra båda dessa biljetter märkas. Äfven
prisskillnadsbiljetter märkas, om de framvisas.
Sofvagnsbiljetter och platsbiljetter skola däre
mot ej märkas.
B etalda tåg
biljetter.

Mom. 5.
För granskning af betalda
tågbiljetter gälla bestämmelserna i »Hand
bok för konduktörspersonalen i afseende å
gällande personbefordringsbestämmelsen (Sär-,
tryck n:r 60).. * .

Alla utnyttjade betalda tågbiljetter skola
insamlas af plattformst akten. Undantag här
ifrån får, jämte det i § 12 angifna fall,
göras; endast för månadsbiljett, i fall den- '
samma •är behöflig för erhållande af ny sådan.
Mom. 6. Stående fribiljetter skola hvar- rraxuetur.
ken -märkas eller insamlas.
Tjänstebiljetter och samtrafiksfribiljetter be
handlas såsom betalda tågbiljetter för enkel
resa eller. för' fram- och återresa.
Hushållsfribiljetter märkas vid resans an
trädande, men insamlas endast därest biljetten
är försedd med anteckning, att så skall ske.
Beträffande giltighetstid och afbrott i resa
å tjänste- och hushållsfnbiljetter hänvisas
till bil. A .
Bestämmelserna i nämnda bil. A gälla
jämväl för samtrafiksfribiljetter.
Mom. 7. Plattformsbiljett gäller endast m *****
på den station, där den är köpt. H ärin n e- getter.
hafvare af dylik biljett vill inträda å det
afspärrade området, märkes biljetten med
tången. N är biljettinnehafvarenp lämnar detta
område, skall biljetten insamlas.
§

12 .

Befinnes ankommande resande sakna giltig
biljett eller önskar dylik resande för erhållande
af återbetalning eller dylikt ändamål behålla
innehafvande biljett, skall plattformsvakten själf
eller genom förmedling af annan tjänsteman
anmäla förhållandet för stationsföreståndaren.
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Behandling
a f insam
lade bil
jetter.

Insamlade biljetter skola omedelbart ned
läggas i härför afsedt förvaringsrum, hvarifrån biljetterna uttagas och vidare behandlas
på af stationsföreståndaren angifvet sätt.
Stockholm den 2 2 •oktober 1910,

Bil. A.

Utdrag
ur
Fribiljettordningen (Order n:r 838).

Kungl. Järnvägsstyrelsen,
E. W. H , EEÖELOW* .
§

O. W. Wahlquist.

22 .

Mom. 1.
Tjänstebiljett och hushållsfribiljett gälla, med i mom. 3 nämdt undantag, då biljett utfärdats för resa i en rik t
ning, en månad och, då den utfärdats för
fram- och återresa, tre månader, dagen för
utfärdandet inberäknad.
Resan skall vara
afslutad senast kl. 12 midnatt den dag, bil
jettens giltighetstid utlöper.
Om biljett utfärdats under någondera af
dagarna den 30 och 31 och motsvarande
datum icke finnes i följande resp. tredje därpå
följande månad, gäller biljetten till resp.
månads utgång.
Mom. 2. Resan skall vara anträdd före
utgången af det kalenderår, under hvilket
fribiljetten är utfärdad. Å biljett, utfärdad
den 30 eller 31 december, må dock resa
anträdas jämväl den 1— 6 påföljande januari.
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