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Denna instruMion skall tilhlclas tele

graf reparatörer. banförmän, banmästarc
och högre bcfaiiningshurarc vid hanav-
dehiingen. stationsföreståndare samt sek
tions- och distriktsbefäl vid övriga av
delningar.



Instruktion för telegrafreparatörer.

§ 1.

Med telegrafreparatör avses i denna instruk- Definition,
tion sådan tjänstehavare, som förordnas att å
viss sträcka handliava vården och underhållet

av telegi'af- och telefonanläggningar samt sådana
andra elektriska anläggningar, vilkas tillsyn ej
åligger särskild personal.

§ 2.

1. Telegrafreparatörs närmaste förman är han- ställning i
personal-
hänseende-

ingenjören*) å den sektion, där reperatören är
placerad.

Vid tjänstgöring utom denna sektion lyder
telegraf reparatör i arbetsh anseende under den
baningenjör, inom vilkens sektion arbetet utföres.

I fråga om sättet för telegraf-, telefon- och
andra elektriska anläggningars utförande, vård
och underhåll är telegrafreparatören dock alltid
skyldig att noggrant följa av telegrafingenjören
och i förekommande fall av signalingenjören
givna föreski-ifter.

I frågor, som beröra trafiksäkerhet och allmän
ordning, har telegrafreparatör att ställa sig till
efterrättelse jämväl de föreskrifter, som lämnas
av vederbörande sektions-, stations- och ban-

mästaravdelningsbefäl.

'•') Med baningenjör förstås jämväl sektionsingenjör och
byggnadsföreständare.
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2. Telegi-afreparatören äger att väuda sig
direkt till telegrafingenjören för erhållande av
anvisningar rörande lämpligaste sättet för an
läggnings utförande, vård och underhåll.

3. Telegrafreparatör utövar nämaste befälet
över all personal, som ställts till hans förfogande
som biträden eller hantlangare.

4. Erforderligt tillfälligt arbetsbiträde begäres
av telegi-afreparatör hos vederbörande banmäs-
tare*).

§ 3.

Kännedom Telegrafreparatör skall äga tillfredsställande
)m instruk

tioner in. m.

om mstruk- jjäniiedom om i efterföljande uppgift angivna in
struktioner m. m.

§ 4.
Aiimiiiina Telegrafrepai'atör åligger:

åligganden. utöva tillsyii över i § 1 omförmälda
anläggningar inom sträckan och verkställa å de
samma erforderliga reparationer och underhålls
arbeten,

2) att. utan säi'skild order omedelbart avhjälpa
anmälda fel å belysningsanläggningar samt så
dana fel å telegraf-, telefon- och andi-a elektriska
ledningar, som telegrafvakt icke kan avhjälpa,

3) att vid uppkommet fel, som ej kan av tele
grafreparatören avhjälpas, därom ofördröjligen
underrätta telegi-afingenjören och i föi'ekommande
fall signalingenjören,
4) att utföra och leda ai'betena för nyanlägg

ningar och kompletteringar, i den utsträckning
han härtill beordras.

Med banmästare avses föreståndare för banmästarav-

delning.
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5) att biträda vid utövandet av kontroll av
nyanläggnings- och kompletteringsarbeten, som
utföras på entreprenad,
6) att i god tid före påbörjandet av under

hålls- eller annat arbete, som reparatören själv
skall verkställa, lämna uppgift till baningenjören
å all erforderlig materiell,

7) att hos baningenjören föreslå erforderliga
åtgärder för respektive anläggningars underhåll,

8) att hos telegrafingenjören anmäla, om det
förmärkes, att de elektriska anläggningarna hand
havas eller skötas på ett mot föreskrifterna
stridande eller i övrigt olämpligt sätt,
9) att vid behov biträda signalreparatör med

avhjälpande av fel å elektriska delar av säker
hetsanläggningar,

10) att meddela vederbörande personal anvis
ningar och råd i fråga om anläggningars och
apparaters vård och handhavande, samt

11) att handleda och instruera reparatörsaspi-
ranter och telegrafvakter.

§ 5.

1. Telegrafreparatör skall till han- och tele-ExpediUons-
grafingenjör avgiva veckorapport, enligt härför tjänsten,
fastställt formulär.

2. Telegrafreparatör skall dagligen lämna
vederbörande banmästare uppgift å användning
av till hans förfogande ställd personal.

3. Vid tjänsteresor skall telegrafreparatör
hålla telegrafexpeditionen å placeringsorten under
rättad om sin vistelseort och vid tjänstledighet
eller sjukdom lämna nämnda expedition med
delande om vem, som är ställföreträdare.



§ 6.

Fönåcis- 1. Telegi^afreparatör skall ansvara för inom
tjänsten, jigjjs sträcka befintliga materialier och effekter

för under hans vård stående elektriska anlägg
ningar samt tillse, att överbliven materiell och
skrot, såsom förbrukade batteridelar m. m., icke
kvarligga å stationerna eller linjen utan samman
föras å bestämd plats och sorteras.

2. Därest särskild del av bansektions filial

förråd är avsedd för elektriska anläggningar,
skall denna del av förrådet förestås av den tele

grafreparatör, sotn baningenjören härtill utser.
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