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Styrelsen har denna dag, med upphäfvaudo af förut gifven in* 
struktion, fastställt liosfoljande förnyade instruktion för begagnande 
och tillsyn af de för signalering mellan stationshuset och vaktkurarne 
vid ostligaste inloppsvexlarne ä Malmö bangård afsedda ringverken, 
att lända till efterrättelse från och med den 10 dennes.
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Förnyad

Instruktion

t

för begagnande och tillsyn a f

de för signalering mellan stations 
huset och vaktkurarne vid öst

ligaste inloppsvexlarne 
Malmö bangård afsedda

ringverken.

För signalering mellan stationshuset och de båda 
vid statsbanans samt Malmö—Billesholms jernvägs 
inloppsvexlar å stationens östra ände uppförda vakt
kurarne finnas en å hvardera kuren samt 2:ne i 
stationshusets exp.-lokal anbragta ringklockor jemte 
kontaktknappar, och är hvardera klockan i stations
huset medelst elektrisk ledning så förenad med appara
terna i den motsvarande vaktkuren, att klockorna å 
det ena stället ljuda så länge kontaktknapparne å det
andra hållas utdragna.

1.

Såsom signalkarl vid vaktkurarne må ingen 
användas, som ej fullständigt känner och förstår



. 9 r

så väl denna instruktion som de föreskrifter for
signalkarlar 
i nneh aller.

i allmänhet tjenstgöringsregleinentet

4

2.

•an

Från stationshuset gifves 
fem minuter innan tåg är klart att afsändas 
Malmö följande signaler ä klockorna vid de

respektive banornas inloppsvexlar, nemligen:

för statsbanans tåg £ kmla ring
ningar, och

för den enskilda banans tåg 3 kortu
ringningar,  samt

så snart telegram ingått att tåg på väg tQI 
Malmö afgått från eller passerat Arlöfs station,

för statsbanans tåg 4 korta ring 
ning ar och

för den enskilda banans tåg 5 korta 
ringningar♦

Signalkarlen vid vaktkuren svarar, om allt är 
klart för det signalerade tågets passerande, nie(l

ringningar, som g i ivitslika många korta
från stationshuset, hvarmed tillkänuagifves att han 
r ä t t  uppfattat signalen och att tåget får passera,



men om hinder fö r  tågets fram släppande förefinnes
med en lång ringning, hvilken är liktydig
med stoppsignal.

§ ».

Inträffar någc
afsändt tag måste

; som gör a tt från stationshuset 
skyndsamt stoppas, eller uppstår

hinder för tågs ingång å stationen sedan i förC » C-

J onrnämd signal gifvits från stationshuset, gifv 
stationsforeståndaren å klockan vid den bana, å
hvilken tåget befinnes

en lång nthållande ringning ;
då signalkarlen skall bibehålla den fasta signalen
till stopp och icke framsläppa tåget forr än han 
erhållit och besvarat ny afsändningssignal, eller 
mottagit särskild order från stationsforeståndarenC

m Oatt taget far passer

§ *■

Om tåg å båda banorna samtidigt ankomma
skall stambanans tåg först insläppas och den en-

A

hvilket signaleras tillskilda banans tåg stoppas,
stationshuset med tvä långa ringningar
sistnämda jernvägs klocka, och skall tåget qvar

oa

hållas till dess ny ingångssignal erhållits 
stationsforeståndaren.

från



Uteblifver svar å i § 2 omnämd signal från 
stationshuset, gifves derifrån ny signal. Besvaras ■ 
icke heller denna, låter stationsförestandaren skynd- I 
samt efterforska orsaken, och får i dylikt fall tåg \ 
ej afsändas från stationshuset eller insläppas å 
stationen, utan att stationsförestandaren förvissat ! 
sig om att intet hinder för tåget förefinnes.

Gifver signalkarlen sadan stoppsignal, sora i 
2 namnes, åligger det stationsförestandaren att 

genom ilbud oförtöfvadt göra sig underrättad om 
orsaken dertill samt att tillse, det möjligen befintligt 
hinder för tåget skyndsamt undanrödjes.

Då signalkarls tjenstgöring för dagen är slut, i 
gr ves från stationshuset 6 korta ringningar, hvilka 
a f signalkarlen besvaras med ett lika antal, hvar- i 
efter han eger begifva sig ifrån vaktkuren.

§ B
Signalapparaterna skola omsorgsfullt vårdas och ' 

hållas väl fria från is, snö, väta och orenlighet. . 
Iakttagna felaktigheter å apparater eller ledningar i 

skola skyndsamt anmälas till stations/oreståudaren, ||H  I i  | [ w i H  I  r  I I■
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