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Forteckning Över öndringstryck

Ändringstryck skall antecknas här nedan, sedan särtrycket kompletterats.

Ändringstryck

nr gäller fro m den
infört

nr gäller fro m den
infört

den av den ov

1 16

2 17

3 18

4 19

5 20

6 21

7 22

8 23

9 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29

15 30

Utdelningsplan

Detta särtryck tilldelas:

inom styrelsen:
byråer och kontor,

vid distrikten:

distriktskanslier,
sektionsledningsexpeditioner,
stationer enligt Särtrycksförteckning (särtryck 172), bilaga 1,
lokstationer,
föreståndare för banmästaravdelningar,
föreståndare för underhållsområden,
resebyråer,
tågfär|or,

vid förråden:

förrådsintendentkontor,
vid huvudverkstäderna:

verkstadsföreståndarexpeditioner,
arbetschefen Nässjö.
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III. Förkortningar för särtryck

Förkortning Förkortning för
Särtrycks
nummer

Afsb

Anv Jvsk

Aod

Aof

Aos

Aov

Apb
Asb

Avlb

Allmönno försvorsbestammelser
Anvisningar för järnvögsverkskyddet
Arbetsordning för distriktsbefälet
Arbetsordning för huvudförråden
Arbetsordning för järnvägsstyrelsen
Arbetsordning för huvudverkstäderna
Allmänna personalbestämmelser vid SJ
Allmän ställverks- och blockinstruktion
Avlöningsbestämmelser m m för personalen vid SJ ...

690 A

694

106

106

106

106

270

111

210

Bdi

Bfo

Bilfi

BIf

BIft

Bäddningsinstruktion för sovvagnar och sjukvagnar .. 633

331

901

900

173

Vägbuss- och bilförarinstruktion

Cfsb

CIM

CIV

Civilförsvarsbestämmelser

Internationellt fördrag angående godsbefordran å järn
väg av den 25 oktober 1952 med enhetliga tilläggs-

690 C

606

601

Internationellt fördrag angående befordran å järnväg
av resande och resgods av den 25 oktober 1952 med
enhetliga tilläggsbestämmelser

Dpst Allmän disciplinstadga vid SJ 280

Ekrh

Elia

Elita

Handbok i ekonomi och redovisning
Allmän eldriftsinstruktion med skyddsföreskrifter
Eldriftsinstruktion om frånskiijarmanövrer och skydds
föreskrifter för driftpiatser

107

510

511
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Förkortning Förkortning för Särtrycks-
nummer

Fbilj
Fdo

Fgpl

Frvi

Fribil|etter 232

710, 711

655 N, S

508

Förrådsordning
Transportplaner för fraktstyckegods utom fraktstycke
gods under värme och explosiva varor av transport
klass C

Instruktion för förregleringsvakter

Grf

Gstox

Gtax

Gtf

Gtpl
Gtö

Gvf

Gxf

Godsregleringsföreskrifter ^
Taxa för transporter i allmän godssamtrafik inom
Sverige

626

1052

1050

620, 624,
652 N, S,
657

656 N, S

656 ö

636

1080, 1081,
1085, 1089

Taxa för befordring av gods mm på SJ
Godstransportföreskrifter

Transportplaner för godsvagnsförande tåg
Översikt över transportlägenheter för visso vognslast-
sändningar
Godsvagnsföreskrifter
Godsexpeditionsföreskrifter

1

IDvSJ

Instruktion för järnvägsstyrelsen med underlydande
linjebeföl 106

699Instruktion för SJ driftvärn

Knri

Ktr

Ktst

Konduktörsinstruktion 669

1091

1090

Kassatjänst vid SJ Resebyråer
Kassatjänst vid SJ stationer

Mobfdi

MtJI

MtJR

Mttax

Instruktion för mobiliseringsförråd
Militär järnvägstransportinstruktion
Militärt järnvögsreglemente
Militärtaxa

695

692

691, 691 B
1009
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Förkortning

PlEx

Pinr

Postf

Pstax

Psv

Psvf

Ptf

Pxf

Rbsfi

RIC

RID

Rigpl

RIV

RIV Adr

Sekrb

Sft

Sirpri
Sjtf
Sps
Stfi

Stft

Svf

Sög

Sär

Förkortning för

Expeditionsföreskrifter för internationell expressgods-
samtrafik jämte redovisningsföreskrifter
Personvagnarnas platsnumrering
Postföreskrifter

Svensk personsamtrafikstaxa
Uppgift på personvagnarnas platsantal, vagnvikt m m
Personvagnsföreskrifter
Persontransportföreskrifter
Personexpeditionsföreskrifter

Rälsbuss- och lokomotorförarinstruktion
Avtal om ömsesidig användning av person- och res
godsvagnar i internationell trafik
Prescrlptions relatives aux matiéres et objets exclus du
transport ou admis au transport sous certaines condi-
tions et table alphabétique de ces matiéres et objets
Transportplaner för resgods, expressgods, paketgods
och ilstyckegods
Avtal om ömsesidig användning av godsvagnar i inter
nationell trafik

Adressen der am öbereinkommen uber die gegenseitige
Benutzung von Guterv/agen im internationolen Verkehr
beteiligten Eisenbahnverwaltungen

Särtrycks-
nummer

1015X

632

670

1002

631

630

610

1040, 1041

401

634

606 V

654 N, S

638

638 A

Sekretessbestämmelser

Särtrycksförteckning
Instruktion för signalreparatörer
Sjuktransportföreskrifter
Svensk personvagnssamtrafik
Instruktion för stationsföreståndare
Svensk järnvögs- och stationsförteckning
Sovvagnsföreskrifter
Säkerhetsordning vid SJ normalspåriga bandelar .
Säkerhetsreglemente vid SJ smalspåriga bandelar

697

172

507

615

634 S

660

102

612

110

110S
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Förkortning Förkortning för Särtrycks-
nummer

TCV

Tdtf

Tff

Tfnf

Tgm
TIC

TIEx

Tjo
Tplux

Trucki

Tst

Ua

UBEo

UMa

UTa

Vxi

Vxis

internationell tariff för befordran av resande och res
gods

Tidtabellsföreskrifter
Tågföringsföreskrifter
Telefonföreskrifter vid SJ
Taxerade telegram
Tarif internationol ä coupons pour le transport des
voyageurs et des bagages

Enhetligt reglemente ongående befordran å järnvåg av
expressgods i Internationell trafik
Allmän tjänsteordning vid SJ
Transportplaner för fraktstyckegods under värme på de
normalspårlga bansträckorna och för explosiva varor
av transportklass C
Instruktion för användande av traktorer och truckar ..
Järnvägstrafikstadga

Rekrytering och utbildning
Utbildningen vid ban- och de elektroteknisko ovdel-
ningarna
Utbildningen vid maskinavdelningen
Utbildningen vid trafikavdelningen

lOlOA,
1010 X,
lOlON,
1010S,
IDIOT,

640

645

174

666

1028 T,
1028X,
1028 An

607

280

655 Ux

664 A

600

Instruktion för växlingstjänsten vid SJ normolspåriga
bandelar
Instruktion för växlingstjänsten vid SJ smalspåriga ban
delar

200 A

200 BEa

200 Ma

200 Ta

113

nss
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iV. Kodbeteckningar

A. För avlöningsarbefet m m

1. Avdrag

A  Tjänstledighetsavdrag
Arb Amortering och räntor på lån for

kontantinsats i bostadsrätts

föreningar
B  Tjänstledighetsavdrag
C  Tjänstiedighetsavdrag
H  Havandeskapsavdrag

Pa Pensionsavgift för viss personal
S  Sjukpenningavdrag, högre {då hög

re sjukpenning utgår]
SI Sjukpenningavdrag, lägre (då läg

re sjukpenning utgår)
Y  Vrkesskadeavdrag

2. Ersättningar

A  Arvode till föreståndare för och

lärare i undervisningskurs

Ab Ersättning efter ackord eller beting
Al Arvode till ledamot I företags

nämnd

B  Beklädnadsersättning
Bo Bortovaro från hemorten, statlo-

neringsorten eller tjänstgörings
orten

Bp Baspengar
Br Beredskapsersättning
D  Ersättning för hållande av dressln
Dvå Ersättning för dressinvård
Ev Ersättning för eldning av värme

panna

F  Ersättning till arbetarpersonal mfl
för fridag

Fb Ersättning för ficklampsbatterier
(konduktörspersonal)

FIp Ersättning för förlorade loktjänst-
pengar

Fm Förmansersättning
Fp Felräkningspengar (posten)
Fu Felräkningspengar (uppbörd)
Hj Utryckningspremie till hjälpvagns-

personal

K  Kallortstillägg

Ka Kallortstraktamente

Ko Kommittéarvode

L  Loktjänstpengar

Me Måltidsersättning
Mp Måltidspengar
Ms Ersättning till manöverkarl på snö

plog och spårrensare samt skö
tare av betlastningsanordning

N  Nattlogiersättning
O  Sjukavlöning vid yrkesskada
Ob Obekvömhetstlllägg
P  Semesterersättning, semesterlön
Pa Premieackord
Po Ersättning till platsvakt som post-

stationsföreståndare

Pu Ersättning till platsvakt för uppe
hållstid mellan vissa tjänstgö
ringspass

Px Ersättning för skötsel av paket
expedition

Rl Risktillägg
Rv Res- och väntetidsersättning
S  Sjukavlöning
Se Städningsersättning och ersättning

för tillsyn av ämbetslokal
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Sjö Sjötillägg U Utlägg för telefonsamtal m m
Sk Skifttillägg Uk Ersättning för utebliven fri kost
Sö Ersättning till banarbetare för V Växlingsersättning

tjänstgöring 1 säkerhetstjänst Vik Vikariatsersättning
T Ersättning för tillsyn m m av Vs Ersättning för verktygsslifning

toaletter med låsautomat Vt Ersättning till vägvakter enligt
Tk Tågklarerarersättning tjänstgöringsuppgift
TI Tåg- och lokledarersättnlng 0 övertidsersättning (enkel)
Tr Traktamente Ok övertidsersättning (kvalificerad)
Tå Tågtraktamente

B. För avlöningsarbetet och tjänstledighetsredovisningen

1. Tjansfiedighefsorsaker

Saar = Statens allmänna avlöningsreglemente (särtryck 210)

af Avstängning från tjänstgöring m m
Saar 28 § 111

os Annan statlig tjänst eller därmed
likställd anställning
Saar 21 §; 11 § tilläggsbestäm
melsen (T 21)

ea Enskild ongelägenhet av vikt
Saar 28 § 1:11

fd Kurs i företagsdemokrati m m
Avlöningsbestämmelser m m för
personalen vid SJ (särtryck 210),
Div 2

ff Frånvaro utan giltigt förfall
Saar 28 § IV

fl Flyttning, då ersättning för flytt
ningskostnad utgår
Saar 28 § 1:9

fo Arbete för folkförsörjningen eller
jämförligt allmänt intresse
Saar 28 § 1:4

hb Havandeskap eller barnsbörd
Saar 28 § 1:7

hv Halsans vårdande

Saar 28 § höd

MILITÄRTJÄNSTGÖRING, krigs-
avlöningsreglementet tillämpligt

mk All tjänstgöring
Saar 28 § 1:2

MILITÄRTJÄNSTGÖRING, krigsav-
löningsreglementet ej tillämpligt

mb Frivillig befordrings- eller repeti
tionskurs m m

Saar 28 § [:3 b
md Driftvörnskurs m m

Saar 28 § l:3d
mf Repetitionsövning för fältflygare

Saar 28 § 1:3 e
mh Hemvärnsövning m m

Saar 28 § l:3d
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-mr Tjänstgöring i reserven, på reserv
stat m m

Soar 28 § 1:3 c
ifnv Värnpliktstiänstgöring

•o Kroppsskada under tjänsteutövning
m m

Saar 28 § 1:6 b
or Offentligt uppdrag, som ledamot

av riksdagen eller kyrkomötet
eller att vara riksdagens revisor
Saar 28 § 1:1a

ou Offentligt uppdrag
Saar 28 § 1:1b

pu Personalorganisationsuppdrag
Saar 28 8 1:10

s  Sjukdom
Saar 28 § 1:6 a

sm Tjänstgöringsförbud till förekom
mande av smittas spridning
Saar 28 § 1:8

st Studier m m

Saar 28 § 1:5
t  Tvångspermittering

Saar 28 § II
uk Utbildningskurs vid verket, I vilken

vederbörande deltager på egen
begäran
Saar 28 § 1:5

y  Yrkesskada efter samordnings-
tidens utgång
Saar 28 § 1:6 c

öo övriga i förteckningen ej specifi
cerade orsaker

2. Anvisningar för kodbeteckningarnas användning i tjänsfiedighetsredovisningen

o. Flyttning kan hänföras till olika tjänstledighetsorsaker. Flyttning, som innefattas
i Saar 28 § 1:9, angives med kodbeteckningen "fl". Flyttning, som ej kon inne
fattas i nämnda punkt, men som enligt anvisningarna till 28 § 1:11 är att anse
som enskild angelägenhet av vikt, angives med kodbeteckningen "ea".

'b. Kodbeteckningen "mv" skall användas även för värnpliktstjänstgöring, som full-
göres före det år den värnpliktige fyller 23 år.

c. Studier och kurser utom verket, som icke kan hänföras till Saar 28 § 1:5, eller till
28 § 1:11, "Enskild angelägenhet av vikt", skall angivas med kodbeteckningen "öo".

-d. Tjänstledighet, som icke kan hänföras till någon i kodförteckningen angiven
tjänstledighetsorsak, t ex ledighet för enskild tjänst eller verksamhet, skall angi
vas med kodbeteckningen "öo".

«. Deltagande i sammanträde med förordsfullmäktige, i företagsnämnd eller skydds
kommitté eller uppdrag som ledamot i företagsnämnd eller skyddskommitté, kom
pensationsledighet, driftvärnstjänstgöring, utbildningskurs vid verket, till vilken
vederbörande beordrats etc utgör Icke tjänstledighetsorsaker. I sådana fall är
tjänstemannen icke att betrakta som tjänstledig.
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C. För tågrapporter och tågförseningsuppgifter

Se även Föreskrifter om tågrapports upprättande {särtryck 645 R).

A 1

ov resandes avstigande igi inlastning av ilgods
igo omlastning av ilgods
igu urlastning av ilgods

C
inf ej klart till infart

cki inlastning av cyklar
eko omlastning ov cyklar K

cku urlastning ov cyklar

rv

kylo kyla

D

dva avkoppling ov direkt per
L

dvt

sonvagn loks kol- och vattentagning,
tillkoppling av direkt per slaggning, smör|ning eller
sonvagn annan därmed |ämförlig

skötsel av lok

loksk lokskada

F lokt lokbyte eller loktillkoppling
långt in- och urlastning försvårad

fgi inlastning av fraktgods genom för långt tåg

fgo omlastning av fraktgods
fgu urlastning av fraktgods
fva avkoppling avförstärknings- O

vagn

fvt tillkoppling av förstärknings ord ordergivning
vagn

G

P

avkoppling av godsvagn
P> inlastning av post

gva po omlastning av post
gvt tillkoppling av godsvagn pu urlastning av post
gång förlorad gångtid på resandes påstigande
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rgi

rgo

rgu

signf
signo

sjva
sjvt
snö

ström!

T

tryck

Inlastning av resgods
omlastning av resgods
urlastning av resgods

försummad signalering
växel- och signalsökerhets-
anlöggning i olag

avkoppling av sjukvagn
tillkoppling av sjukvagn
snöhinder

strömlöst

tryckluft

varmg

vars

vs

vsk

värm

väx!

A

åfks

ångb

varmgang

avsaktning på grund av var
samhetssignaler

gas- eller vattenpåfyllning
eller annan därmed jäm
förlig skötsel av vagnar

vagnskada
värme

växling

kol- och vattentagning for
ångfinka

brist på ånga

D. For rapportering och beordring med fjärrskrift av utländska godsvagnar

B  behov

gd (vagn med) gaveldörrar
Lvis lastos vagnslastgods inom

Sverige

S-märkt (vagn)
tillgänglig
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V. Exempel på vissa allmönno förkortningar

Nedan angivna förkortningar kan utan nörmare förklaring användas i särtryck, in
struktioner etc. Förkortningarna avser alla former av ordet och skrives utan punkt.

A. Benämningarna i bokstavsordning och deras förkortningar

adress adr
ankommande, ankomst ank
anmärkning anm
ar a

artikel art

avdelning avd
avgång avg

B

betala, betalt bet
bilaga bil
bland annat bl a
blankett bl

centigram cg
centiliter cl

centimeter cm

cirka ca, c:a

debiteras deb

decigram dg

deciliter dl

decimeter dm

deciton dt

detta år då
det vill saga dvs
diarienummer dnr
dito do, d:o
diverse div

doktor dr

eftermiddagen em, em
elektrisk el

eller el

eller dylikt ed, e dyl
enligt enl
enligt uppdrag e u
et cetera etc

eventuell ev

exempel, exemplar ex
exklusive exkl

expedierat, expediering exp
extra e

extra ordinarie eo

figur
filosofie (i titlar)

fig
fil
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firma fa, f :a
fortsättning forts
från fr

fröken {fru förkortas
icke) fr

från och med fr o m

före detta fd

förkortad, förkortning förk
förmiddagen fm, fm
för närvarande fn

för vidare befordran fvb

för övrigt fö

genom gm

gram g

gross gr

gång g
gånger ggr

H

hektar ha

hektogram hg
hektoliter hl

herr hr

herrar hrr

I

illustration, illustrerad ill
inklusive inkl

Inkommande, inkomst ink
I stället för i st f

i synnerhet i sht

juris (i titlar) jur
jämför jfr

K

kandidat (i titlar) kand
kapitel kap
kilogram kg
kilometer km
klass k!

klockan kl

kollationerat, kollationering, koll
kompani (i firmanamn) Co
kopia, kopiering kop
krona, kronor kr
kubikcentimeter cm'

kubikdecimeter dm'
kubikmeter m'

kubikmillimeter mm'

Kunglig Majestät KunglMaj:t
kvadratcentimeter cm'

kvadratdecimeter dm'

kvadratkilometer km'
kvadratmeter m'
kvadratmillimeter mm'

licentiat (i titlar) lic
liter I
littera jitt

M

magister (i titlar) mag
maximum max

meddelande medd

med flera m fl

medicine (i titlar) med
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med mera m

meter ni

miljon, million milj, mi
milligram rng
milliiiter ml
millimeter nim

miilion{er) kronor Mkr
minut min
moment mom

N

nedre botten n b
nomen nescio (jag känner ej
namnet) NN

nummer nr, n:r

någon, något ngn, ngt

observera obs
och o

och andra, och annat o a
och dylikt od, odyl
och så vidare osv

om svar anhålles osa

ordinarie ord

politices {i titlar) pol
post scriptum PS
procent, procentig proc
pro memoria PM

Sankt S:t
sekund

serie .

), sek
ser

signatur, signerat, signum .. sign
speciellt spec
Stora (i namn) St
studerande (i titlar) stud
styck st
summa sa, S:a

så kallad sk

tabell tab
telefon tfn
temperatur temp
till exempel t ex
tillförordnad tf
till höger th
till och med tom

tills vidare, till vänster tv
timme h^), tim
tjänsteförrättande tjf
ton (vikt) t
transport (i räkenskaper) ... trpt
trappa tr

U

undantag und
ungefär ung
utan personligt ansvar upa
utgift, utgivare, utgiven,
utgående utg

O

referens ref
respektive resp

'] Denna förkorJning onvöndes i infernoHonella sammanhang.

Över gården ö g
över havet 6 h
Översatt, översättare,

översättning övers
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B. Förkortningarna i bokstavsordning

a  ar

adr adress

ank onkommande, ankomst
□nm anmärkning
art artikel
avd avdelning
avg avgång

B

bet betala, betalt
bil bilaga
bl blankett
bl a bland annat

ca, C:a cirka
cg centigram
cl centiliter
cm centimeter
cm^ kvadratcentimeter
cm3 kubikcentimeter
Co kompani (i firmanamn)

deb debiteras
dg decigram
div diverse

dl deciliter
dm decimeter
dm^ kvadratdecimeter
dm^ kubikdecimeter
dnr diarienummer
do, d:0 dito
dr doktor
dt deciton
dvs det vill säga
då detta år

e .. extra
e d, e dyl .. .. eller dylikt
el .. elektrisk, eller
em, em .. . . .. eftermiddagen
enl ... enligt
eo .. extra ordinarie
etc . . et cetera

eu .. enligt uppdrag
ev .. eventuell
ex .. exempel, exemplar
exkl . . exklusive
exp . . expedierat, expediering

F

fa, f:a .. firma
fd .. före detta

fig .. figur
fil .. filosofie (i titlar)
fm, fm . .. . .. förmiddagen
fn .. för närvarande
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forts fortsättning
fr från, fröken (fru för

kortas icke)
fr o m från och med

fvb för vidare befordran

f o för övrigt
förk förkortad, förkortning

g  gram, gang

ggr gånger
gm genom

gr gross

H

h  timme

ho hektar

hg hektogram
hl hektoliter

hr herr
hrr herrar

I

ill illustration, illustrerad
ink inkommande, inkomst
Inkl inklusive

i sht i synnerhet
istf i stället för

jfr jämför
jur juris (i titlar)

K

kand kandidat (i titlar)
kap kapitel
kg kilogram
kl klass, klockan
km kilometer

km2 kvadratkilometer

koll kollationerat,
kollationering

kop kopia, kopiering
kr krona, kronor
Kung! Maj:t ... Kunglig Majestät

I  liter

lic licentiat (I titlar)
litt Uttera

M

m  meter

m^ kvadratmeter

m' kubikmeter

mag magister (i titlar)
max maximum

med medicine (i titlar)
medd meddelande

m fl med flera

mg milligram
milj, mil! miljon, million
min minut

Mkr million{er) kronor
ml milliliter

mm millimeter

mm med mera

mm^ kvadratmillimeter

mm^ kubikmillimeter

mom moment
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N

n b nedre botten

ngn, ngt någon, något
NN nomen nescio

(jog känner ej namnet}
nr, n:r nummer

O T

.. och t

o a .. och andra, och annat

obs .. observera

o d, o dyl .. .. och dylikt tex

ord .. ordinarie ff

osa om svar anhålles

osv .. och så vidare

tim

tjf
tom

P tr

trpt

PM pro memona

pol .. politices (i titlar) tv

proc procent, procentig
PS post scriptum

ref referens

resp respektive

s  sekund

so, s:a summa

sek sekund

ser serie

sign signatur, signerot,
signum

sk så kallad

spec speciellt
St Stora (i namn)
S:t Sankt

st styck
stud studerande (i titlar)

ton (vikt)

och med

skaper)

till vönster

U

und undantag
ung ungeför
upa utan personligt ansvar
utg utgift, utgivare, utgiven,

utgående

ö

ög över gården
ö h över havet

övers översatt, översättare,
översättning




