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Andilngatryek 64 (47 blad)
Gällande fr o m sept 1959.

V

KUNGL.

JÄRNVÄGSSTYRELSEN
PERSONTAXEBYRAN

D.-nr Pxbr 3811944,

Alla DistriktscJiefer och Trafikinspektörer.
Styrelsen får härmed till Eder kännedom och för benägen åtgärd meddela
en sammanfattning av viktigare iakttagelser och anteckningar av mera allmän
giltig karaktär, som gjorts vid nyligen företagna inspektionsresor.

1. Varje biljettexpedition bör ha en fullständigt utarbetad specialtariff
för resande och resgods, uppgjord antingen på form. 301J (kortregister)

eller på form. 301 L (lösbladsystem). Tariffen bör minst omfatta alla de sta
tioner, dit försäljning normalt sker under en högtrafikmånad.
Tariff, som uppgjorts på form. 301 L, skall för att underlätta handhavandet
vara försedd med registerblad (s. k. Trioregister).
Hinder möter ej att biljettexpedition, som så önskar, övergår från lös
bladsystem till kortsystem eller omvänt.

Andra typer av specialtariffer än nyssnämnda få icke förekomma utan
trafikinspektörs särskilda tillstånd. Dylikt tillstånd bör endast givas, om de
lokala förhållandena, särskilt stark slitning eller andra speciella skäl, fordra

sådana anordningar. Tarifferna skola under alla förhållanden alltid upptaga
alla de uppgifter, som äro medtagna på standardformulären.
2. Till personexpeditionstjänsten hörande särtryck: Trafikstadga, Person
taxa, Personsamtrafikstaxa, Avståndstabell, Personexpeditionsföreskrifter,
Del I, II, III, Persontransportföreskrifter, Sjuktransportföreskrifter, Militär
taxa, Militärt Järnvägsreglemente, Sovvagnsföreskrifter, Sovvagnsplan etc.
böra förvaras lätt tillgängliga, helst på en särskild hylla eller i låda

under biljettluckan, i skrivbordshurts eller i skåp i närheten av biljettluckan.
De skola ständigt hållas i gott skick och vara fullständigt inrättade. Anteck
ning om införda ändringstryck skall göras på därför avsedd plats på försättsbladet. Upphävda särtryck, exempelvis nr 90 a och 228 b (1931), skola
makuleras.

3. Aktuella cirkulär och skrivelser angående persontrafiken böra, för att

möjliggöra snabb expediering, vara insatta i särskilda, lätt tillgängliga pärmar.
(Se Personexpeditionsföreskrifter, Del I, art 2). I pärmarna insättas
exempelvis cirkulär angående rundturstrafiken, vinter- och sensommarresor,
inskränkningar i nedsättningsförmåner, flyktingstransporter, militärresor,
sovvagnstrafik, helgtrafik o. s. v. samt skrivelser rörande veckosluts-, badrese-,
sport-, endags- och turistbiljetter, lokala nedsättningar, särskilda bestämmelser

om alternativa giltighetsvägar o. dyl. Pärmarna, som rekvireras genom

vederbörande trafikinspektör, skola i mån av bebov förses med registerblad.
Upphävda cirkulär eller skrivelser skola omedelbart borttagas ur pärmarna.
4. På varje biljettexpedition bör finnas tillgänglig förutom avståndskartan,
form. 301 H, en lämplig järnvägskarta över Sverige. Den s. k. undervisnings
kartan, vilken fr. o. m. nästa under arbete varande upplaga även kommer
att utgivas i bokform, kan med fördel användas. D§t är ur snygghetssynpunkt
av vikt att väggar ej onödigtvis belamras med kartor och anslag. Särskilt gäller
detta för expedition med »vänligt fönster».

5. Det skall tillses, att stämplar och stämpeldynor äro fullt användbara.
-Pörslitna eller felaktiga stämplar böra utbytas. Särskilt bör uppmärksammas
att uppehållsstämplarna icke skola vara försedda med text angående lösen av
uppehållsbiljett.

6. Samtliga biljettexpeditioner böra genomgå sin uppsättning av fasta
biljetter och på basis av utfärdade blankobiljetter tillse, att nödvändiga
kompletteringar göras.
Vid genomgång av biljettförråden bör med ledning av Personexpeditionsföreskrifter. Del II, tillses, att inga biljetter av föråldrade typer finnas
kvar. Dylika, ävensom biljetter, på vilka två eller flera prisändringar gjorts,
utbytas mot nya biljetter.
7. Blankobiljetterna skola utskrivas med tydlig handstil. Biljettörer med
dålig handstil böra skriva bestämmelsestationernas namn med tryckbokstäver
(Ex. LANDSKKONA).
Biljettörerna böra noggrant observera de föreskrifter, som gälla beträffande

utskrivningen av blankobiljetter, särskilt utsättandet av olika påteckningar
(Personexpeditionsföreskrifter, Del I, art 8, 89, 73, 192, 289 och Personexpeditionsföreskrifter, Del II, mönster nr 61—84).

Det bör vidare tillses, att genomskriften på blankobiljetterna blir tydligt
läsbar. Detta är särskilt viktigt i fråga om månadsbiljetter. Endast fullgott
blåpapper får användas.

8. Biljettexpeditionerna böra även genomgå sina förråd av rekvisitions

blanketter (för sällskaps- och familjeresor, skolungdom etc.) och tillse, att
dessa äro tillräckliga och av senaste upplagor. Dessa blanketter böra för
varas så, att de lätt kunna framtagas vid efterfrågan.
Denna skrivelse skall tilldelas alla biljettexpeditioner och insättas i
Personexpeditionsföreskrifter, Del I, str 228 a, före art 1.
Stockholm den 13 april 1944.
KUNGL. JÄENVÄGSSTYEELSEN.
G. DahlbecJc.

M. Blomberg.

Stockholm 1944. K. L. Beckmans Boktryckeri.
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Str 228 a.

Utdelningsplan.

Detta särtryck tilldelas:
Vid Statens järnvägar:

Vederbörande byråer och kontor i järnvägsstyrelsen,
Distriktskanslier,

Trafikiiispektörsexpeditioner,

Stationer (biljett- och resgodsexpeditioner).
Svenska tågfärjor,

Rese- och npplysningsbyråer,

Andra tjänsteställen och tjänstehavare, som enligt trafikinspektörs be
prövande ha behov av särtrycket.

Vid enskilda järnvägar (ångbåtsleder):

De tjänsteställen, som bestämmas av vederbörande förvaltning.

Str 1040

Inledning.
Föreskrifterna i detta särtryck avser expediering och redovisning av
biljetter m. m. för befordring av personer, resgods (inbegripet cyklar),
expressgods samt hundar i inländsk persontrafik, d. v. s. SJ egen person
trafik resp. svensk personsamtrafik, både mot avgift enligt den allmänna
taxan och mot nedsatt avgift inkl. mot avgift enligt militär-, skytte-

^

och fångtaxorna. Föreskrifterna anknyter sig sålunda, förutom till Järn
vägstrafikstadga (särtryck 600), till bestämmelserna i Taxa för beford

ring av resande, resgods och expressgods m. m. på Statens järnvägar
(särtryck 1000)jämte Avståndstabell för persontrafik (särtryck 1001 K och
M), Militärtaxa (särtryck 1009), Svensk personsam trafikstaxa (särtryck
1002) och Militärt järnvägsreglemente (särtryck 691).
I särtrycket har icke medtagits föreskrifter angående sovplatsbiljetter,
vilka är intagna i Sovvagnsföreskrifter (särtryck 612) jämte Sov- och sittplatsplan (särtryck 650), samt föreskrifter angående kupongbiljetter,
vilka är intagna i Bestämmelser för kupongbiljetter (särtryck 1003 A)
och Förteckning över sträckor och avgifter för kupongbiljetter (särtryck
1003 T).

Detta särtryck innehåller ej heller bestämmelser om biljetternas ut
seende (färg, format m. m.), vilka ingår i Personexpeditionsföreskrifter,
del II (särtryck 1041), eller föreskrifter om biljettgranskning, behand
ling av resgods etc., vilka är intagna i Persontransportföreskrifter
(särtryck 610) resp. Sovvagnsföreskrifter (särtryck 612).

Särskilda före^skrift^ rörande biljéttföifeäljnifig meå biljeWmaskiher

samt red\visnir^* därav återfinnes n- »pOTeskrrfter jrngåencLe bilj^maskiner» ^gärtr^nk 1042j.
Då föreskrift avser endast SJ eller SJ stationer, är detta särskilt
angivet i texten.

Nya föreskrifter eller föreskrifter av väsentligt ändrat innehåll är
utmärkta med lodräta kan tstreck vid textens inre sida.

Vid påteckningar, utfärdande av kvitton o. d., som är omnämnda i
detta särtryck, är det icke nödvändigt att ordagrant följa de angivna
lydelserna. Huvudsaken är, att alla erforderliga sakliga uppgifter med
tages.

Med »station» förstås i detta särtryck, när ej annat är angivet, klassi
ficerade stationer, expeditionsställen, trafikplatser, hållplatser och hålloch lastplatser, vid vilka persontrafik äger rum.

Ändringstryck 57 (i7 blad)
Oktober 1958.

Str 228 a.

1.
EXPEDITIONSBESTÄMMELSER.

Sfcr 228 a.

Detfca blad insattes före art 1.

Observera.

Av klassändringen den 3 juni 1956 betingade ändringar är i princip
genomförda endast på de blad, som är betecknade »Andringstryck nr
46. Gällande fr o m 3 juni 1956». På övriga blad skall nuvarande
2 och 3 klass avse nya 1 resp 2 klass och nuvarande 1 klass utgå.

SJ persontaxa, särtryck 87 a, utkommer i ny utgåva från 3 juni 1956
och erhåller nr 1000.

Uppmärksamheten fästes vid de ändrade bestämmelserna för blankobiljetter, art 8 (jfr även cirk Ta 48/56).

Ny Bilaga 1 utsändes snarast.

Ändringstryck nr 46 (20 blad)
1—682 56

Gällande fr o m 3 juni 1956.

Str 1040

Expeditionsbestämmelser.

1—3

A. Befordring enKgt taxans ordinarie avgifter.
Basande.

Allmänna föreskrifter rörande biljettförsäljning.
Biljetters utfärdande, datering m. m.

1: 1. Biljettförsäljare skall lämna de resande upplysningar om tåg- Upplysningar
tider, lämpliga resvägar m. m. på ett artigt och förekommande sätt,
tiii
så att de resande får en känsla av att järnvägspersonalens önskan är allmänheten,
att på bästa sätt hjälpa dem till rätta.
2. Då en resande begär 1 klass biljett, skall i erforderliga fall

efterses, om ifrågavarande vagnklass enligt bilaga O till detta st/?ffp.
enligt str 1002 framföres på alla de sträckor, för vilka biljetten skall
gälla. Skulle så ej vara fallet, underrättas den resande härom. Han
skall även göras uppmärksam på, att på vissa linjer 1 klass förekommer
i mycket få förbindelser, samt att 1 klass i regel icke finnes i SJ räls
bussar.

2: 1. Yid uträkningen av biljettavgifterna skall förutom detta särtryck Taxematerial
följande taxor, tabeller m. m. tjäna som underlag:
m. m.

I

SJ persontaxa (Ptax), str 1000,
Avståndstahell för persontrafik, str 1001 K och 1001 M,
Personsamtrafikstaxan, str 1002,
Specialtariff för resande och resgods: kortregister, bl 6111.2, lösbladsbok, bl 6111.4 eller Acme prisregister, bl 6111.7,

Cirkulär och skrivelser om särskilda anordningar, exempelvis endags-,
besöks-, turist-, veckosluts- och sportbiljetter.
Låda till kortregister tillhandahålles av Bbk. Pärm till lösbladsbok ocb ställ till
Acme prisregister tiUhaiidabålles av förrådet.

2. Taxematerialet skall hållas i rättat och kompletterat skick i enlighet
med utkomna ändringstryck, tillägg och rättelser. Specialtariffen bör
omfatta alla stationer, dit man rimligen kan vänta, att biljett kommer
att beställas. Cirkulär och skrivelser av ovannämnt slag bör förvaras
i särskild pärm, vari en avdelning avses för bestående och en för mera
tillfälliga anordningar.
3. Som hjälpmedel vid utfärdandet av biljett skall vidare finnas på
biljettexpeditionen:

I

Undervisningskarta och
SJ avståndskarta, bl 6111.1.

3: 1. Vid prisändring skall de stationer, som har fasta biljetter, vilkas Ändring av
pris beröres av ändringen, på inneliggande lager ändra det på biljetterna biljettpris,
angivna priset. Sådan ändring skall göras med bläck, kulspetspenna eller felstämplade
stämpel. Kvarliggande lager av biljetter med tidigare gällande pris bör (felskrivna)
biljetter
slutsäljas och rekvisition av nytt lager insändas till Bbk först då behov
därav föreligger. Biljetter, på vilka två eller flera prisändringar gjorts,
skall utbytas mot nya biljetter.
2. Solkiga, urblekta eller på något sätt skadade biljetter bör aldrig
utlämnas till allmänheten utan uttagas och redovisas som makulerade.
3. Har biljett blivit felaktigt stämplad eller utskriven, får den icke
ändras och utlämnas utan skall redovisas som makulerad.

Ändringstryck 64 (47 blad)
Gällande fr o m sept 1959.

4-8

Expeditionsbestämmelser.

Biljetts

4; 1. Biljett stall, innan den utlämnas, förses med stämpel eller på-

datermg.

Str 1040

skrift, utvisande försäljningsdagens datum, månad och årtal.

2. Då datum är ett ensiffrigt tal skall siffran noll insättas framför
datumsiffran sålunda: 02 • 6 • 1959 eller 02 • 6 • 59 resp. 02 JUNI 1959.
Finns icke siffran noll i stationsstämpel, skall i stället det vågräta
strecket sättas före datumsiffran sålunda: — 2 JUNI 1959.

3. Biljettstämpelns datum får icke ändras, förrän biljettförsäljningen
till sista tåget för dagen upphört. Yid förköp förses dock enkel biljett
med resdagens datum, om förköpet äger rum tidigare än tre dagar före
nämnda dag. Tur- och retur- och semesterbiljetter samt veckosluts-,
sport- m.fl. biljetter med kortare giltighetstid än tur- och returbiljetter
skall alltid förses med resdagens datum.

Biljett till flera 5. Biljetter, som gäller till flera stationer, kan inrättas såväl i SJ
stationer med egen traflk som i samtrafik, under förutsättning att stationerna ligger på

bT^rri
samma linje
och i samma riktning
ochpå
attvarje
biljettpriset
ije pns. ]^5ggjj
bestämmelsestationer
anges
biljett. är lika, dock får
Orter med mer 6: 1. Innan biljett säljes till plats, på vilken mer än en järnvägsstation
än en station, finns, efterhöres, till vilken station biljetten önskas utställd.
2. Om det för den resande icke är känt, hur de olika stationerna

i ett samhälle (t. ex. Södertälje C och Södertälje S) är belägna, bör
upplysning lämnas härom (t. ex. att Södertälje O, som är belägen vid bilinje, ligger inne i själva staden).
Halybiljetter.

Ta

7: 1. Om fasta halvbiljetter icke finns inrättade, utlämnas såsom
halvbiljett den större delen av en vid tvärstrecket avklippt hel biljett;
priset ändras ej. På den mindre delen anges avdragsvärdet med bläck,
varefter denna förvaras av stationen såsom verifikation till redovisningen.
Avdragsvärdet utgör hälften av biljettpriset, i förekommande fall av
randat till närmast lägre 10-tal öre.
Anm. Fast biljett i samtrafik bör icke klippas av och lämnas nt som balvbiljett.
I stället utfärdas blankobiljett, om fast balvbiljett icke finns.

2. Såsom biljett för två tillsammans resande personer, båda be
rättigade till resa mot halv avgift, kan användas en hel biljett, vilken
i sådant fall förses med påteckningen »2 halv».
Blanko-

hiljetter.

8: 1. Blankobiljetter tillhandahålles i två olika upplagor, en för resa
med persontåg och en för resa med snälltåg. Biljetter till snälltåg till
handahålles endast av tjänsteställen, som har verkligt behov av dylika
biljetter.

2. Då blankobiljett utfärdas, skall följande iakttagas:
a. Utshrivningen slcall she med tydlig stil och endast fullgott dubbelsidigt
blåioapfper får användas. Biljettörer med svårläst handstil hör slcriva
stationsnamnen med trycJchokstäver, t ex LIDKÖPING.
b. Biljettslaget skall anges med ett kraftigt kryss i vederbörlig
märkruta.

Sålunda skall

rutorna för «Enkel» resp »Tur o retuB» kryssas, då biljetten prisberäknas till ordinarie pris (inkl biljetter till halvt pris för barn,
hundar och rabattkortsinnehavare),

rutorna för »Enkel neds» resp »Tur o retuB neds» kryssas, då
annan nedsättning än semesterbiljettnedsättning medgivits (individuellt
eller i grupp), samt
rutan för »Semester» kryssas, då semesterbiljett utfärdas.
Endast en märkruta får vara kryssad på en och samma biljett.

Str 1040
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C. Antalet resande skall anges med hoJcstäver på härför avsedd plats.
På en och samma biljett får, oavsett biljettslag, flera resande upptagas
endast under förutsättning att de skall företa hela resan gemensamt.

d. På biljett, som utfärdas till halvt pris för barn eller rabattkorts
resande, skall på raden för »Kategori» anges »Halv», »2 halv» etc. I
fråga om beteckningar på övriga biljetter till rabatterat pris, se art 192: 2.
e. Bestämmelsestationens namn skall fullt utskrivas (stämpel får ej

användas) på assurélinjen för den klassiffra, som svarar mot avsedd

,0m>^

klass. Då 1 klass biljett utfärdas men endast 2 klass framföres över
en del av biljettsträckan, skall denna sträcka anges inom parentes

efter klassiffran 2, t ex 2 »(Nässjö—Halmstad C)» resp. »(Nässjö—Halm

stad O—Nässjö)».

f. Övergångsstationers namn skall utskrivas fullt, eventuellt stämplas.
g. På biljett för enkel resa (»Enkel» eller »Enkel neds») dragés ett
streck i utrymmet för »Annan väg vid återresa», varjämte klippmarke

ringen @ överkorsas. På biljett för fram- och återresa (»Tur o retuE»,
»Tur o retuE neds» eller »Semester») lämnas nämnda utrymme tomt,

om samma väg skall användas i båda riktningarna.

h. Eutan »Första giltighetsdag» skall alltid ifyllas.
Eutan »Sista giltighetsdag / Första återresedag» skall ifyllas enligt föl
jande:

På biljett med beteckningen »Enkel» eller »Tur o retuE» dragés ett
snedstreck i rutan.

På biljett med beteckningen »Enkel neds» eller »Tur o retuE neds»

påföres sista giltighetsdag och strykes orden »Första återresedag».
På biljett med beteckningen »Semester» påföres första återresedag
och strykes »Sista giltighetsdag».

i. På halvbiljett anges det pris, som uttages av den resande, leke
priset för hel biljett.

..

j. Felaktigt utfärdad biljett får icke ändras genom radering eller

överstrykning utan skall redovisas som makulerad.

,3. På biljett, som berör Angfartygsaktiebolaget Gotlands linjer, skall
antecknas »Däck ombord».

^

4. Då blankobiljetthäften användes gemensamt av flera biljettorer på
en och samma expedition, skall vederbörande biljettörer förse stamdelarna till de biljetter, de utfärdar, med sin signatur.

5. Exempel på hur blankobiljetter i olika förekommande fall skall BiijettmSnster
utskrivas flnns intagna i str 104i (Biljettmönstersamling).
9.(Eeservnr)

10: 1. Som regel gäller att station får utfärda färdbiljetter endast från utfärdande i

egen station (se art. 26 om biljetter för anslutningsresa). Station får dock yissa faii av
utfärda färdbiljetter — enkla, tur- och retur-, parti- och semesterbiljetter biljett frän
— från närbelägen hållplats med ingen eller begränsad biljettförsäljning.
I sådant fall skall biljettpriset beräknas efter det verkliga avståndet

mellan hållplatsen och iiÉrågakommande bestämmelsestation. Erforderliga
detaljföreskrifter rörande tillhandahållandet av biljetter enl. ovanstående
utfärdas av vederbörande traflkinspektör.

g

2. Station får även utfärda färdbiljetter för resa från annan än egen
station (även förbi egen station), i följande fall:

a. då biljettgranskare beställer biljett för resande, som ej hunnit
lösa biljett på avresestationen,
Ändringstryck 69 (27 blad)
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b. på trafikants begäran, då yederbörande tjänsteman anser detta
böra ske i kundtjänstens intresse och biljetterna kan utfärdas utan tidsutdräkt,

c. då framställning göres av domstol.

Intyg ora 11* Eesande kan på begäran erhålla intyg om av honom erlagd avgift
eriagd
för biljetter. Sådant intyg lämnas på blankett 6104.2 av den station,
biijettaygift. gom utlämnat biljetterna.
I princip skall intyg om erlagd biljettavgift icke utlämnas, då bil
jetten, som den resande i regel får behålla, utgör kvitto på erlagd av

gift. Önskar den resande trots detta intyg, skall sådant utlämnas, under
förutsättning att vederbörande kan legitimera sig genom företéende av
rabattkort, pass, körkort, postverkets legitimationskort e. d. Biljettens
baksida skall samtidigt påtecknas »Intyg». Intyg får
utlämnas utan
att vara försett med resenärens namn. Då intyg avser sitt- eller sovplats
biljett, skall plats-, vagns- och tågnummer samt datum anges.
Avgift för biljett, som påtecknats »Intyg»,får icke återbetalas av station
utan att intyget samtidigt återlämnas. I annat fall skall vederbörande
hänvisas att insända ansökan om återbetalning till järnvägsstyrelsen

(Bestå). Kan intyget företes skall detsamma makuleras om hela avgiften
återbetalas; i annat fall förses intyget på framträdande plats med på
skrift om återbetalningen, exempelvis »Kr 11.20 återbet», jämte stations
stämpel och vederbörande tjänstemans signatur.
12. (Eeservnr)
Biljetts giltighetsväg.
Angivande av
resväg.

13: 1. Biljett skall i erforderliga fall förses med tydlig vägföreskrift,
så att ingen tvekan kan råda om, över vilken väg den gäller.
Om alternativ giltighet för järnvägs- och bussbiljetter vid s k parallelltrafik
mellan järnväg och busslinje, se str 1000, art 7.

2. Om resande begär biljett utan att uppgiva, vilken väg han
ämnar färdas, skall han i erforderliga fall tillfrågas därom.
Enligt föreskrifterna i str 1000, arfc 71, kan biljett få användas för
resa även över andra vägar än den, över vilken den prisberäknats. Med

biljett avses i detta sammanhang antingen en biljett eller två eller flera
biljetter, som tillsammans bildar en sammanhängande ressträcka (med bil
jett likställes här kupongbiljett).
Ex. 1. Biljett Nässjö—Storvik, prisberäknad över Stockholm, gäller för resa även
över Mjölby—Krylbo.

Ex. 2. En biljett Stockholm C—Göteborg C över Hallsberg och en i anslutning där
till löst tur- och returbiljett Laxå—Arvika gäller tillsammans för fortsatt resa från
Arvika till Göteborg C även över Kil—Säffle.

Ex. 3- En resande, som innehar en biljett från Ljusdal till Stockholm C över Krylbo
jämte i anslutning därtill lösta tur- och returbiljetter Storvik—Rättvik och Ealun C—

Grängesberg C, får använda dessa biljetter för fortsatt resa från Grängesberg G till
Stockholm C även över Ludvika—Tillberga eller Borlänge—Krylbo.

Till ledning för den resande och biljettgranskare skall i erforderliga fall

på biljettens baksida antecknas »Gäller även över

» resp., då fråga

är om två eller flera biljetter, på en av dem »Gäller jämte biljett(-erna)
nr

från

till

även

över
». Anteckningen bestyrkes med stationens datum
stämpel och tjänstemannens signatur. I erforderliga fall användes »An
teckningskort för uppehåll m. m.», bl. 626.1.

Expeditionsbestämmelser.
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Kesande, som enligt ovanstående färdas en väg, varöver avgiften är
lägre, äger icke återfå ev. skillnadsbelopp mellan erlagd avgift ocli av
giften för den nya resvägen.

Då två eller flera biljetter användes enligt ovanstående, berättigar bil
jetterna till det antal uppehåll, som skulle ha medgivits, om biljetterna
använts den ursprungliga vägen. Vid uppehåll användes om erforderligt
»Anteckningskort för uppehåll m.m.», bl. 626.1.
Anm. Ovannämnda medgivande får icke utnyttjas i avsikt att erhålla billigare
pris än för en enligt normala grunder utfärdad biljett.

3. Då biljett enligt de alternativa vägföreskrifterna i bilaga 2 till str
1000 gäller över två eller flera vägar, skall, beträffande fast hiljettj i

regel samtliga dessa vägar anges på biljetten. Överst sättes den vanli
gast använda vägen.

På hlankohiljett behöver, om den resande bestämt uppger att han skall
resa viss väg, endast denna väg anges.
4. Här nedan anges några fall, där, utom de egentliga övergångs
stationerna, även andra stationer för giltighetsvägens klarläggande skall
utsättas på biljetten.
Mellan

och

över nedan

utsättes även

angiven väg

stationsnamnet

Krylbo ob
Uppsala ob

norra stambanan

Långsele ob
Ljusne ob

Sundsvall C/V ob

ostkustbanan

Okna ob

Skärkind ob

Norsholm

Kil ob

Göteborg 0 ob

bergslagsbauan

Långsele ob
Ockelbo ob

Uppsala C ob

»

))

»

Bräcke

Krylbo
Härnösand
Gävle
Kimstad
Säffle

14- Biljetter såväl i SJ egen traflk som i samtrafik försäljes, där ej utfärdande och
annat bestämts, över olika vägar enligt de riktlinjer, som beträffande prisberakmng i
SJ linjer framgår av str 1000, art 3 och bilaga 3, samt beträffande EJ
linjer av str 1002.

trafik.

1. Innebörden av de i str 1000, art 3, intagna föreskrifterna Tiiiäitna omom rätt att utfärda direkt biljett över en omväg framgår närmare av
vägar,
följande exempel.

Direkt Uljett med genomgående prisheräkning får utfärdas exempelvis
i följande fall:

a) mellan Uppsala O och Gävle O över Krylbo—Borlänge—Falun C
(275 km), enär hela biljettsträckan icke överstiger 300 km (jfr exempel c);
b) mellan Örebro C och Osby över Falköping, enär omvägsav
ståndet Hallsberg—Falköping O—Nässjö (257 km) understiger dubbla
kortaste avståndet Hallsberg—Mjölby—Nässjö (2 X 185= 370 km).
Direkt biljett med genomgående prisheräkning får däremot icke ut
färdas exempelvis:

c) mellan Uppsala O och Gävle C över Krylbo—Borlänge—Rättvik—
Falun, enär denna biljettsträcka är längre än 300 km och omvägsav

ståndet (366 km) överstiger dubbla kortaste avståndet över Tierp (2 X
114=228 km).
Ändringstryck 69 (27 blad)
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2. Direkt omyägsbiljett får utfärdas över i str 1000, bilaga 2, nämnd prisntan hänsyn till den förlängning av omvägen, som inträder,

resande färdas över motsvarande alternativa giltighetsväg. I över

ensstämmelse härmed får direkt omvägsbiljett utfärdas exempelvis från

Stockholm C till Örebro O över Nyköping—Mjölby, oaktat dylik
biljett enligt str 1000, bilaga 2, avd A, punkt 14, även gäller den längre

vägen över Katrineholm—Åby—Mjölby.
Omvägsavståndet beräknas således i detta fall från Järna över Ny
köping — icke från Katrineholm.
3. Vid undersökning om direkt biljett över en omväg får utfärdas
biljett över eller icke, skall ingen hänsyn tagas till den förlängning av vägen,
dubbelsträcka.
som inträder vid resa över de i str 1000, bilaga 4, nämnda dubbel
sträckorna.

Anslutnings- ^ 4. Om^ biljett begäres över resväg, varöver genomgående prisberäkbiijett resp. ning enligt ovanstående grunder ej medges, bör i regel direkt biljett
biljettomkdp utfärdas över en tillåten resväg, kompletterad med prisskillnadsbiljett I
över omväg.
delsträcka, som utgör omvägen. Kan så ej ske (t ex om om-1

vägen överstiger 300 km) måste ressträckan uppdelas på två biljett-!
sträckor.

16—25.(Eeservnr)

För olika biljettslag gällande särskilda föreskrifter.
Biljetter för anslutningsresa.
utfärdande.

26: 1. Biljett för anslutningsresa utfärdas, då en resande, som löst biljett
eller innehar fribiljett för en viss sträcka, önskar fortsätta till station

Biljetter.

bortom denna sträcka eller från mellanstation in på sidolinje.
För färd på SJ strächor gäller dock den inskränkningen, att biljett
för anslutningsresa icke får utlämnas i samband med endagsbiljetter,
besöksbiljetter, veckoslutsbiljetter, sportbiljetter och turistbiljetter.
2. Fasta biljetter för anslutningsresa kan inrättas i stationsförbin
delser, där behov därav föreligger. I övriga fall utlämnas blankobiljett,
vars påtryckta stationsnamn överstrykes (dock så att det kan läsas)
och ersättes med namnet på den station, varifrån anslutningsbiljetten

skall gälla (stämpel får ej användas).

Datering.

|

3. Anslutningsbiljett förses med datum för den dag, den resande
uppger att resan skall anträdas.

27.(Eeservnr)

Str 1040
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Veckosluts-, ©ndags-, besöks-, sport-, turist- mfl biljetter.

128. I vissa stationsförbindelser har inrättats veckosluts-, endags-, be
söks-, sport-, turist- mfl biljetter enligt föreskrifterna i str 1000, art
20—29. För biljetterna, som i regel är fasta, gäller de särskilda före
skrifter, som meddelats i skrivelseform.

29. (Eeservnr)
30: 1. I samband med särskilda arrangemang tryckes biljetter, beteck- Specialresor,
nade »SpecialresA», Denna beteckning innebär, att alla föreskrifter om
giltighetstid, uppehåll m m flnns påtryckta biljetten. Det bör observeras
att föreskrifterna om dessa biljetter ofta avviker från de för den all
männa trafiken gällande.
2. Om biljetter till särskilda arrangemang skall utställas av många
försäljningsställen, kan i stället för särskilt tryckta specialresebiljetter

^

vanliga blankobiljetter användas. Giltighetsföreskrifter m m har då tryckts
på en särskild »Eesplan», vid vilken biljetten fasthäftas.
31 — 36. (Eeservnr)

Ändringstryck 68 (21 blad)
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Månadsbiljetter.
(SJ trafik.)
Biljetter.

37. Åv månadsbiljetter finns två typer:
a) fasta 2 klass;

b) blanko, gemensamma för 2 och 1 klass.

Båda typerna finns i två upplagor, dels hel månadsbiljett (för vuxna),
dels månadsbiljett till nedsatt pris (för barn och skolungdom).
38. Då månadsbiljetter utfärdas, är följande att iakttaga:

Utfärdande.

a) Då biljett utlämnas för dam, avklippes hörnet »H», och då biljett
utlämnas för herre, hörnet »D». Avklippningen skall ske noggrant efter
de markerade linjerna.

b) På blankobiljett skall anges pris, klass, giltighetsmånad, år och
sträcka. Båda stationsnamnen skall alltid utskrivas för hand med tryck-

iolcstäver (stämpel får alltså ej användas).

c) Månaden anges med sitt ordningsnummer (exempelvis 9.60 för sep
tember 1960), vilket stämplas på biljetten och — vid utfärdande av blanko

biljett — även på stammen. Pör januari och februari månader skall
månaden anges med »01» resp. »02».

Sifferstämpel för månadsbiljett tillhandahålles av bbk.

d) Vid stämpling skall svart färg användas. Det skall noga tillses,
att stämpelavtrycken blir tydliga.

e) I behövliga fall skall sträckan närmare anges, t. ex. för biljett
Lomma—Åkarp »över Malmö», om dubbelsträckan Malmö O—Arlöv skall
användas, och »över Arlöv», om övergång skall ske i Arlöv. På biljett
med alternativ giltighetsväg anges på framsidan t. ex. »Gäller över
Kävlinge eller Teckomatorp».

f) Då blankobiljetter utfärdas, är det synnerligen viktigt, att de upp
gifter, som skall utskrivas, skrives med tydlig och kraftig stil samt att
fullgott blåpapper, färgat på båda sidor, användes.

g) Stationsstämpel anbringas nedtill på biljettens baksida och på
blankobiljett dessutom på stamdelen.

h) Pör kunden skall vid biljettutlämningen påpekas, att biljetten skall
förses med innehavarens namnteckning, och att biljett utan namnteckning
är ogiltig.

i) Skolungdom mellan 12 och 20 år, som önskar erhålla månads
biljett till nedsatt pris, skall avlämna intyg på bl 6104.1.

.,,.. .

Intyg skall lämnas första gången månadsbiljett löses vid början
av varje läsår eller skolkurs. Månadsbiljett får utlämnas högst 5 dagar
före läsårets (skolkursens) början utan att föreskrivet intyg avläm
nas, under förutsättning att stationen kan konstatera, att eleven är

[berättigad lösa biljett till nedsatt pris, och stationen kan kontrollera,
att intyg avlämnas snarast efter det skolan börjat. Ny månadsbiljett
till nedsatt pris får sedan under läsåret (skolkursen) utlämnas mot åter
lämnande av den innehavda månadsbiljetten eller, då förköp äger rum och

Iteende av denna. I sistnämnda fall anbringas stationsstämpel tväp över
den innehavda biljetten skall användas för ytterligare resor, rnot fore-

texten på biljettens baksida, för att ange att månadsbiljett utlämnats
för följande månad. Månadsbiljetterna skall under hela läsåret (skol
kursen) köpas på den station, där intyget avlämnats.
Ändringstryck 69 (27 blad)
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j) Då månadsbiljett till nedsatt pris utfärdas för barn (således utan
att intyg för skolungdom avlämnas) skall barnets ålder anges överst på
biljettens framsida. På så sätt förhindras, att annan ungdom över 12

Månadsbiljett
för hund.

år än skolungdom utnyttjar månadsbiljett till nedsatt pris.
k) När månadsbiljett till nedsatt pris utfärdas för hund, skrives eller

stämplas pa biljetten ordet »Hund». Hörnen »H» och »D» skall kvarsitta på biljetten.

Mänadsbiijetts 39. Innehavare av månadsbiljett, som på grund av sjukdom ej kunnat
giltighet Yid använda biljetten under en del av dess giltighetstid, kan erhålla viss
sjuxaom.

gottgörelse för denna tid.

Om innehavaren efter sjukdomstidens slut önskar fortsätta att lösa

manadsbiljett, skall stationen insända biljetten jämte läkarintyget till
järnvägsstyrelsen (resta), som ger stationen anvisning angående den nya
biljettens giltighetstid, pris m m. Sjukdomstiden skall omfatta minst tio
dagar i en följd.

Om innehavaren icke önskar fortsätta att lösa månadsbiljett efter
sjukdomstidens slut, skall stationen insända biljetten och läkarintyget till
järnvägsstyrelsen (resta) med meddelande att återbetalning önskas.
MSnadsbiijett 40. Månadsbiljett användes även som biljett för fast snälltågstilläggsavgift per

^kalendermånad för resande på månadsbiljett. Härvid utfärdar stationen, förutom den vanliga månadsbiljetten, en hlanko månads

kalender
månad.

klass, månadssiffra och den snälltågssträcka, som avses. Orden »Person

biljett för vuxen resp skolungdom, vilken ifylles på vanligt sätt med avgift,

tåg»^ och »Månadsbiljett» strykes och mellan månadssiffran och utgångs
stationens namn införes med tydlig skrift eller stämplas: Snälltågstillägg^
samt Med tåg(en) nr 00 (och 00)». Orden understrykes med röd färg
penna. ^ Hörnet »H» ^^^sp. »D» avklippes såsom på den vanliga må
nadsbiljetten. Snälltågstilläggsbiljetten skall i likhet med vanlig månads
biljett förses med innehavarens namnteckning.
Anm. Taxeföreskrifter, se str 1000, art. 49: 5.

Övergång till 41. Pör månadsbiljett, som utbytes med anledning av att den resande
annan sträcka under biljettens giltighetstid vill övergå till annan biljettsträcka eller
^ WaL
^ klass,
art 322: 3—7 i tillämpliga
Expeditionsavgift
uttages
icke. gäller
På ersättningsbiljetten
antecknasdelar.
på såväl
stam- som bil
jettdel: »Uti i utbyte mot bilj nr

mellan

och

». Endast blankobiljett får utfärdas i detta fall.

Feiutfårdad 42, För utbyte av felaktigt utfärdad månadsbiljett (felskriven, felbiijett. stämplad, fel hörn avklippt) på vilken den resande skrivit sitt namn gäller
art 322. Ersättningsbiljett (blanko) utfärdas.

Opersonlig 43. Opersonlig månadsbiljett utfärdas för televerkets reparatör på

månadshiijett. VISS ort eller för posttjänsteman samt för vissa andra resande efter
särskilt medgivande av styrelsen.

K.

På biljetter av detta slag anges »Televerkets reparatör i
»Posttjänsteman» etc. Namnteckning erfordras ej på biljetterna.

»,
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44-49

44: Genomskinligt skyddsfodral till månadsbiljett tillhandabålles mot Skyddsfodral,
en avgift av 20 öre.

Partibiljetter.

45: 1. Vid utfärdande av partibiljett användes särskilt tryckta biljetter,
i regel blanko för persontåg, framställda i block om 25 biljetter med
tillhörande stammar.Försäljningsställen med mera omfattande försäljning
tilldelas biljetter med avresestations namn och stationsnummer tryckta.
2. Biljetten utfärdas enligt följande.
a)Om biljett utlämnas till halvt pris anges »Halv^^ på därför avsedd rad.
b) Om avresestations namn ej påtryckts biljetten, utskrives detta (i
så fall skall även stationssignatur ifyllas i biljettens övre högra hörn).
c) Bestämmelsestationens namn anges på raden efter siffran 1 eller
2, beroende på vilken vagnsklass som avses.
Då 1 klass biljett utfärdas men denna klass ej framföres hela biljett
sträckan, anges 2 klassträckan inom parentes efter siffran 2.
Vid behov anges resväg genom att lämplig övergångsstation anges
efter bestämmelsestationens namn.

d) Försäljningsdag och pris ifylles.
3. Om villkoren i art 367 uppfylles får fasta partibiljetter inrättas.
4. Vid behov får partibiljetter till snälltåg rekvireras. I avgiften för
dessa biljetter skall tio snälltågstilläggsavgifter inkluderas.

Prisskillnadsbiljetter.

46:1. Om jasta prisskillnadsbiljetter ej finns inrättade, utlämnas per
sontrafikkvitto, som ifylles enligt följande.
a. Märkrutan för »Prisskillnad enkel resa» eller »Prisskillnad fram-

och återresa» kryssas. Vid enkel resa skall dessutom tecknet@ i kvittots
övre högra hörn korsas.

b. Antal resande och kategori ifylles som på blanko färdbiljett. Pris
skillnadssträckan anges med dennas ändpunkter.
c. Under rubrikerna »Ny giltighet» resp. »Ursprunglig giltighet»
anges de faktorer, som påverkar avgiftsberäkningen (ursprunglig klass
måste således alltid anges). Förkortningar får användas under »Ursprung
lig giltighet».
d. Datum och pris anges.
2. Om fasta enkla resp tur- och returbiljetter i 2 klass finns i veder
börande stationsförbindelse och avgiften i 1 klass är jämt 50 % högre
än i 2 klass, kan en halv 2 klass Mljett (påtecknad »Prisskillnad») ut
lämnas för vuxen, då prisskillnad till 1 klass begäres. På samma sätt
förfares vid prisskillnad till 1 klass snälltågstillägg.
47. Prisskillnad till annan väg enligt str 1000, art 71, får utfärdas
även av station vid den nya vägen.

Frisskillnad

till längre
väg.

48—49. (Eeservnr)
Ändringstryck 68 (21 blad)
September 1960
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Snälltågstilläggsbiljetter.
Lösen av

50.

För resa med snälltåg på SJ skall — där icke för visst fall

snälltågs- undantag är medgivet — den resande vara försedd med snälltågstilläggs1 aggs ije .
eller färdbiljett, i vars pris snälltågstilläggsavgift är inräknad.
Biljett av sistnämnt slag är försedd med ett lodrätt rött streck.

Befrielse frän 51. Då anslutning mellan SJ tåg vid övergångsstation förloras genom
lösen av till- tågförssning och den resande på grund av tågförbindelserna är nöd-

'"t^försMin""^ sakad begagna nästföljande snälltåg på en sträcka, där dylikt tåg eljest
^e."d!""°

behövt användas, äger stationsbefälet medge befrielse från lösen
av snälltågstilläggsbiljett. Om tiden tillåter, lämnas den resande dylikt
medgivande på blankett 651.13, »Besemedgivande» som ifylles i tillämpliga
delar. Eljest kan muntligt meddelande om medgivandet lämnas tågbe

fälhavaren.

Olika slag 52: 1. Snälltågstilläggsbiljetter finns inrättade för
tilläggsbiljetter.

2'
- -

a) enlcel resa.
Snälltågstilläggsbiljetter för enkel resa finns med eller utan avrese

stationens namn. Biljett av det senare slaget är avsedd för resande,
som köper till persontåg gällande biljett för fram- och återresa och som
önskar företaga endast återresan med snälltåg. Sådana biljetter kan också
utlämnas till resande, som företar mera omfattande resor, under vilka
snälltåg skall användas på delsträckor. Då dylik biljett utlämnas för
återresa, skall såsom avresestation på härför avsedd plats angivas färd
biljettens bestämmelsestation. Då snälltågstilläggsbiljett utan avresesta
tionens namn användes för resa med snälltåg på delsträcka, angives
såsom avresestation den station, från vilken snälltåg skall användas.
b)fram- och återresa.

Dubbel snälltågstilläggsbiljett gäller för framresa i riktning från ui-

Försäljning.

lämninqsstationen och för återresa i riktning från bestämmelsestationen.
2. Båda slagen snälltågstilläggsbiljetter säljes på stationerna. Kon
duktörerna på snälltågen tillhandahåller endast enkla snälltågstilläggs
biljetter.

Snälltågstilläggsbiljett kan utlämnas utan samtidigt köp av färdbiljett.
3. För att inskränka försäljningen på tågen skall stationerna göra biljettköpare, som antages komma att använda SJ snälltåg, uppmärksamma

på, att tilläggsbiljett för resa med dylikt tåg är behövlig och lämpligen
bör köpas samtidigt med färdbiljetten. Om snälltåg skall användas i båda
riktningarna, bör den resande uppmanas lösa dubbel snälltågstilläggsbiljett.

4. Yid gruppresor kan snälltågstilläggsavgiften för samtliga deltagare
upptagas på »Persontrafikkvitto», varvid antalet resande och vagnklass
angives.
Om utlämning av månadsbiljett för fast snälltägstilläggsavgift per kalendermånad
för resande pä månadsbiljett, se art 40.

5. I de fall, vid skol- och gruppresor, då framresan äger rum med
persontåg och återresan enligt resplanen skall företagas med snälltåg,
skall snälltågstilläggsavgiften för återresan uttagas av avresestationen
i samband med utlämnandet av färdbiljetten.

Str 10'fO

ExpedIt joasförösk rlfter

53: 1» Oa frlbf1|ett (fHbft) gällap till snälltåg utan snälltlgstlll-

53-61

Resande pl

laggsblljstt på viss sträcka, behöver snälltlgstilläggsbiljett ej lösas
fribiljett
vid färd raed snälltåg på anslutande str^äcka i annan utsträckning än so®
är bestätt beträffamle betalande resande (jfr str 1000, art 49:2 Anvisn).
2. Innehavare av SJ frikort för skolresa ägor färdas ted snälltig tot

lösen av snälltågstilläggsbfljott till hal^v^ pris.
54. (Reservnusaer)
Sittplatsbiljetter.

55, Sittplstsbiljetter tnihandahSlles och expedieras enligt de sär
skilda bestäaaelsar härför, sos finns intagna i Sov- och sittplats-

plan (str 650),
56 - 59. (Reservnuasar)
Biljetter, soa säl

Konduktörsbi1jetter
60:

1® Följande biljettyper å' r inrättade för försäljning pS tig;
- konduktörsbiljett I,
- konduktörsbiljett 2,

Diljetttyper

- vast konduktörsbfljett (färdbiljatt)
- fast snåntigstmäggsbiljett.
Biljetterna häftas i block os
biljetter. Konduktörsbiljett 1
och 2 är försedda ned sta® och ett vid blocket fästat karbonpapper. Staa
och biljett skall fyllas i saatldigt sed genoaskrift. Häften raed fasta
biljetter innehlller även en kupong för falräkningspengar.
2. Särskilda päraar fÖr biljetterna tillharidahllles konduktörspersona

len. Pärwarna finns!iv§ utförandeni bl 025®16 (vinröd,plats för konduktörsbiljott I, 2 och ett block fasta kondaktörsblljettor) och bl 025.17
(grön, plats för kcnduktörsbi1jett 1 och tre b1o<A fasta konduktörsbfljetter), Hed vsrjo pär» följer en kulspetspenna. Vid behov av separata
kulspetspsnnor och patroner rekvireras sådrna från rasp huvudförråd aod
angivande av följande förrådsnusser:
pennor « ..6621201
patroner .,6525251,

61: 1» Konduktörsbtljett 1 han användas soa färdbiljett eller prisskill
nadsbiljett. Biljetten kan i bida fallen även användas sora kvitto på eriags förskottsavgift.

Konduktörs-

biljett 1

As®. Personal, som ej utfärdar sovplats-, sittplats- eller snälHågst il läggsbiljetter, och därför aj tilldelas konduktörsbiljett-2 skall an
vända konduktörsbiljett 1 även so® kvitto på andra avgifter. Därvid 5verstrykes orden ®Stricka® och ^Resväg' och utryaroet for dessa uppgifter
användes for att ai^e avgiftens art.
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2. Då konduktörsbiljett 1 utgör kvitto pS erlagd förstottsavgift
och uppvisas på station för återbetalning av för aycket erlagd av
gift, skall den resande länna kvitto p§ erhållen återbetalning på
bl 623.7, S09 tillsaBsans raed konduktörsbiljetten bifogas redovis
ningen.

Konduktörs-

biljett 2

3. Konduktörsbiljett 2 kan användas son sovplatsbfljett, sittplats-

biljett eller sob tilläggsbiljatt till snälltåg saet för andra av
gifter, t ex resgodstilläggMvgifter, ersättning för sönderslagen
naterfel b a.

Fast kon-

4. FgSt kondukt&^sbiljett kan vid behov tryckas för användning I

duktörsbil-

sådana statlonsrelatlonor sed sassia avgift, där försäljning på tåg

jstt

är vanlig. Datua ifyllas vid den ffiigakoeeande stationsrelationen.
Färdriktning för franresan »arkeras genois att datu» angss i den
vänstra eller högra koluanen iJ biljetten.

Fast snäll-

5. För kondtAtÖrspersonal sed sera oafattaade försäljning av snäll

tågstillaggs- tågstilläggsbfljetter har inrättats fasta 2 klass snälltågstilläggsbiljett
biljetter (hela och halva). 1 biljettplraama kan ett fack för fasta
koncSiktörsbfljetter användas för två block snålltågstilläggsbiljetter.

Utlänning av 62s 1. Konduktörsbfljett 1 och 2 skall o» söjlfgt läsnas ut från en
konduktörs-

för varje biljettgran^re beständ station, i regel hesstationen,

biljett 1 o 2 Oa biljetter i undantagsfall läanas ut på annan station, inträder
denna sos biljettutläaningsställe för ifrågavarande biljetter. Bil

jettgranskarens ordinarie biljettutlaaningsställe skall underrättas
såväl då biljetterna läanats ut sos då de redovisats av biljett
granskaren,

2. DS konduktörsbiljett 1 eller 2 llsnas till biljettgranskaré,
skall för varje häfte bl 6400.58. Utläsnade konduktörsbiljetter, ut

färdas i duplikat gono® kopierii^. Biljettgranskaran skall pS blan
ketten kvittera aottagandet. Originalet sändes till kontrollkontoret

tlllsaoBans »ed periodredovisningen I kuvertplse (bl Kk 200). Kopi
orna skall, tills biljetterna redovisats av blljettgranskaren, för
varas så att obehöriga inte kan kofraa åt de®.
3. Så snart ett häfte slutsStts, skall biljettgranskaren redovisa

biljetterna till biljattutläsningsstället. Biljettutlänningsstallet

skall för varje häfte utfärda "Kvitto, redovisade konduktörsbiljet
ter®. Kvittots del B överläfflnas sos kvitto till, biljettgranskaren.

Del C fästes på stationoss del av bl 6400,58, Till tecken på att

biljetterna redovisats kan övre högra hörnet pS bl 6400.58 klippas
av. Kvittots del Ä (staaiaen) redovisas av stationen so® blankobiljetter i allfflänhet»

,Str 1040
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62 - 63

hap fasta konduktörsblljattsr och fasta (kon- litläsfil!^

duktörs") snälltigstllläggsbfijetteP} läianap ut dessa biljetter sd® £a£l_f£P; av fasta
skott^, ev tlllsaroans aed erforderlig vSxelkassa. SIljsttgranskare stell
konduktörskvittera sottagna biljetter I lagerjournal för konduktörsbiljettsrj bl 6H®»5j biljetter
särat lärana kvitto pi förskott och ev vasalkassa pl bl 61{5«4o

,

och snäll-

Kvitton på för^ott och växelkassa skall bytas sot nya vartannat år# När
tjänst SOS biljettförsäljare upphör odi kvarvarande biljetter återläanas I
saraband sed slutavräkning, återställs kvittot aakulerat»

5o Oå nya biljetter behövs, ^all dessa köpas kontant. BHjettgranskaren er-

I känner aottagarviet p? bl 6105«5« Inköpet ^all!regel ske på herastatlonen, raen
kan vid behov göras på annan station»

63; 1, Ora en tillfälligtvis ökad blljettförsäljnli^ på tåg väntas, kan biljett- Tillfälligt

granskare utöver det fasta förstottet erhålla ett 1111fåj,llgt förskott^ Hot-

förskott

I tagna biljetter kvitteras I lagerjoumalen, Kvitto^pF förskott^och^vlxelkassa
läranas i vanlig ordning. Bet tillfälliga förskottet Indrages sdarast, då det
ej längre behövs, varvid kvittot återläiinas raakulsrat, sodan aotsvarande belopp
redovisats av blljettgranskaren. Osålda biljetter skall såvitt raöjllgt fnt® Iterläranas»

2, Personal I tSgreserv och tillfällig förstäHcnli^spersonal tilldelas reserv- Reservför-

förskott av konduktörsbiljetter och snälHågstllliggsbiljetter. Reservförskd?-'" skott
tet kvitteras pl sararaa sätt soa tillfälligt förskott. Biljetter i reservförskott skall, utöver uppfaördsredovlsning enligt soa 3, alltid uppbördsredovlsas,
då reservförskottet återläranas, även ora Inga biljetter sålts. Huaren pl Sterllanade, ovannäanda biljetter Införes på "Kvitto, redovisade konduktörsblljst*
ter".

Oi- biljette^^v sd® Ingått I rsservförskott, utläraiias på nytt, skall nya exeaplar av bl 6400o58 ra fl utfärdas.

3. Då bil iettgranska res försäljningssuaaa övsrstiger 200 kr, skall läraplfgt be- Ooposi-

lopp I helt-IOital kronor doponerjijS,,pS nSgon SJ sta
'såvida koatantlnneha- tion
vet ej kan reduceras gefsa''redp^^^ av bllictthäft» sTlbr iitkop av fasta
biljetter.

'■

Soa kvitto på deponerat balopp^^anväg^s persontraflkkvittoi på vilket särit-

I rutan för deposition kryssas. BIlJatigra^karéns nueaQir och nasni beloppet { i
siffror od! bokstävar) sast datua Införes pä kvittot. Kvittot överi§iaas.,tl11
blljettgrandcaren och gäller sedan soa kontanter vid radovisning öller vid In
köp av fasta biljetter.

Deposition regleras enligt Ktst, särtryck 1090, art 86.
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64. Hin^ en ging oa Iret ÖÄ sed orag^lbund^ tidspunkter skall iradogdraren
eller särskild-av honoa därtill utsedd tjänst^än kontrollera, att biljettgranskare har kontanter eller depostHonsbevIs (persontrafikkvitton) aotsva-

rando avgifterna för sllda konduktärebiljetter 1 och; 2 saat att överskjutande
kontant belopp tillsasBons sed vlrdet av oi@lda fasta bl ijetter svarar eot

värdet av forskottet. InventerlngslnstruBont, bl 8105^2, upprättas ertligt
särtryd 1090, Kassatjinst vid SJ stationer, art 128:2.
Kontroll

65: 1. Bed av trafikinspektören bestäada tidsintervaller, soa skall faststäl
las sed hänsyn till bl a försäljnlngehs dafattnlng, ifock alost en gång varan-Ä
nan aänad, ^all varje biljettgranskare visa upp utläfflnado, oredovisade häf
ten på blljettutläaningsstället. 1 saabaml däraad kan inventering (art 64)
göras, oa sä är läapligt. På stationens del av bl 6400,58 antecknas vid kon
trollen nuaaer på ej utfärdade biljetter.

2. Redogörarsn eller särskild av honoa därtill utsedd tjänsteaan skall eftei^
utgången av varje alnad kontrollera,

- att kvitto, bl 6400.58, finnes för alla under sånaden utläanado biljetter,
- att för alla biljettor, soa under aånaden uppbördsredovlsats enligt staaaar till "Kvitto, redovisade konduktörsblljettor", kvittots del C fästs på
Botsvarande exesplar av bl 6400.58 (bekräftas genoa signering av del C).
- att anteckning finnes på bl 6400.58 o» att osälda biljetter uppvisats en
ligt B08 1.

Felriknfngo»
pongar

66; 1. Biljettgrenskaro är berättigad till falräknlngspengar för biljettför
säljningen på tåg. önder tiden 19-15 januari varje år skall därför konduktör

läsna att 8aaBaa#ag över sålda biIjetthäftan under näraast föregående år på
bl 6105.7 till blljettaxpadltlonan pl heastatfonen. Oel B av "Kvitto, redo
visade konduktörsblljettar" sast kuponger för felräkningspengar för fasta bil
jetter skall bifogas saasandraget (kupong för falräknlngspengar skall utfärdas

pä bl 6105.3, oa ofullständigt häfte aed fasta biljetter utläanas, varvid vär
det av kvarvarande biljetter i. häftet påföres kupongen).

2. ffiljéttespeditionen skall granska uppgifterna pl saBaandragot och därefter
aakulera verifikationerna aed aakuleringsstäapel eller stationens datuastäapel. Saaaandragen Insändes tlllsaaaans aed extra avlöningslista på falräk
nlngspengar till ta. Verifikationerna återläanas till biljettgranskaren.
Ragloring a* 67: 1. Då konduktörsbi 1jott utfärdats soa fw-skottskvitto, skall den resande
forskotts-

avgift

vända sig till läapllg statlon för att reglera aellahhavandet. Av glftsreglerlngen får, oa resenären'stigit pl tåget på beaannad driftplats, avsa en
dast biljetter till orditarfa pris (prisskillnad, enkel, tur- och retur-,
parti-eller aånadsbiljett).

2. Di den resande vänder sig till den pl konduktörsbiljetten ai^lvna slutsta
tionen, och förskottet avser enkel resa eller prisskillnad återbetalas skillnåden aallan dat arlagda förskottat och avgiften för ifrågavarande sträcka

(Inkl ev tilläggsavgift enligt Järnvägstrafikstadga, särtryck 600, § 23). Den
resande skall kvittera aottaget belopp på bl 623.7. Biljett skall aj utfärdas.
Ob förskottsbeloppet ej tackar den avgift, sob skall erläggas, ottas resteran

de avgift fflot kvitto på persontrafikkvitto. Härkrutan »Ändra avgifter" kryssas,
och pl kvittot ar^ss-exenpelvis ?Avgift för rasa dan 20.02^2".

67- 58
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3e 1 övHga fall, dvs
•; dä avgiften regisras p3 mellanstations
- dl tur- och retur-, parti- eller iBSnadsbiljett önskas,
- dä förskottet avser saatraflk,
skall den resande kvittera hela förskottsbeloppet pl bl 623e7,

Biljett utfärdas för resa frän den pä: konduktöreblljotten angivna avrese
stat ionsn till den av den resande uppgivna bestämmélsestationsn. Tur- och
returbiljett dateras sama dag som konduktörsbiljettan och aärkds, om reg
leringen äger rum pä fraaresans slutstation, geno» klipp aed konduktörs-

täng eller kraftig ävsri<orsning av 0.
överstiger allsr understigar förskottsbeloppet avgiften för den utfärdade

billgttah \inkl ev tilläggsavgift enligt Järnvägstrafikstadga, särtryck 600,

,■23}, skall dan resande Iterfä resp erlägga skillnaden. Biljetten läanas
ut till den resande.

Tilläggsavgift enligt Jämvägstrafikstadga, särtryck 600, ^ 23, skall upp
tas pä porsohtrafikkvitto. Härkrutan för andra avgifter kryssas och pä ra
den för beskrivning anges avgiftens art.

ke Äterbetalning av belopp, soa erlagts I förskott, behandlas i redovis
ningshänseende

en vanlig bfljettrestitution.

^

i®!!"® i*!.'!!®!'

Uppehåll under resa.

68: 1. Yicl uppehåll, som icto ;i,r eu följd av tå^förbiiidelserna, skall Aiiicckiiing om
biljetten och ev. tillhörande snälltågstil1ilggHl>iljett på station, där
uppehåll göres, på baksidan förses med påstiimpling cdler anteckning
om uppehåll.
2. ll})pehållsstäinpel skall ba formatet 15 X 27 mm och följande
utsoemle:

Uppehåll vid
BASTUTRÄSK

/
av

fram resa

återresa

o. Om stämpel oj anvämles aiiteeJviias ap])eliåll geuom aiigivamlo
stationssignattir, datiini ocli ev resrilvtiiiiig, t. ex. »l'pli Kbii 15.10

F» res]) »l^pli Ks 18.10 A-

4, Vid uppelmllsst/ämpliiig av (MlniDiisonsk biljett för fcinv ocli
ättirrcsa ävensom av pä tåg försiild biljett för fra>in- ocli ätorresa skall
i u])pchållsstämpeln ordet >d'rararosa» och »återresa» allt efter omstiiiidigheteriiM overstrykas. Pä blankobiljett för fram- och återresa
anbriiigas stämpeln i den för färdriktningen avsedda rntaii.
5. Då biljett med på teckningen »Resplan fastställd» företes för påstäm])lirjg om uppehåll, skall don resande anmodas uppvisa även resÄndrit^stryck 71
Gäller fr o ® februari 1962

y

68—72 .

ExpeditfonsföreskHfter

Str 1040

planen, varvid skall kontrolleras, att xippeliåliet står i överensstämmelso
. med resplanen.

9: 1. Har pästämplin^ om uppcdiåll eller annan an^ckniug skett så
Antcckniuj^^s- 69»
kort ior . IJiIånga gåiigcn- på eiii
uppehåll, skall till iniieliavaren,

^11 ntrjmme saknas för liera påstärnpliijgar,
faan önskar göra ytterligare tippeJiåll på
samma biljett eller anteckning i unnat bdl skall göras på densamma,

utlämnas ett »Anteckningskort för np]>elnill m. m.», bl
2. För avklippt biljett införes på kortet i stället fÖr nummer »Halv».
Innehar den resande icke snäilltågstilläggsbiljett, överstrykes motsva
rande text.

Få kortet anbringas stiimplar och anteckningtir om u]>pehåll eller
dylikt som på en vanlig biljett.
...
anteckningskort utfärdas, överkorsas biljettens baksida, var
jämte där aptecknäs »Ant.-kort». Om någon anteckning på biljettens bak
sida, exempelvis beträffande resgodspollellering till viss station, bör be
aktas under den fortsatta resan, skall anteckningen Överflyttas till an
teckningskortet.

.

Uppohaii 70. Om någon eller några av de resande, som fiirdas på en för flera
pä hiijott, personer till ordinarie pris utfärdad biljett önskar gÖru up]>e]iåll på en
gäilaTido för mellanstation, under det att de övriga fortsiittor, skall stationen kvar-

floTft porsoner.

biljetten och i stiiJlet utfärda mfa biljetter for samma sträelca som

(len avlämnade hiJjciUm; en för dem, som fortsiltter färden och en för dem,
som gör uppehåll. Den senare biljetten förses med påstämpling om uppe
håll i vanlig ordning.

På samma sätt förfares i de fall, då samtliga på biljetten uppta^ia
resande gjort uppehåll på en melhmstation och någon eller några av
dem önskar fortsätta resan därifrån var för sig på olika dagar eller med
olika tåg.

De nyiitlämnade biljetterna redovisas i vanlig ortbiing. Den ur
sprungliga biljetten bifogas »Kvitto på återbetald biljettavgift», bl
Ö23.7, där kvitto tages på biijettjivgiften, och numren på de nyutlämnade
■
Expeditionsavgift uttages iche.

biljetterna antecknas.

Sjuka personer.

Beställning av 71. Föl* bestillliiing av sjuktiansport gäller fureskrifterna i BjuktrausBjuktniiisport. portföreskrifter, str 015.

Biljetter.

73: a. Vid sjuktransport up})tage.s don el do sjuka järnte ev medföljande avgiftsfritt trans])orteradc vårdare ])å en gemensam hhtnlcöhiljett.
Sammanlagda antalet såda.na resande anges under »Antal resande». I
raden »Kategori» anges trausportsättot och antalet sjuka resp vårdare,
t ex »Sjukvagn; tro sjuka, on vårdare».
Vid transport i sjukvagn inriiknas vagnavgiften i biljettpriset.
b. Avbeställiiirigsavgift ocli avgift för extratåg upptages på person
trafikkvitto.

c. Då andra personer ilii avgiftsfritt transporterade vårdare (inskar
medfölja sjuktraa.sj)ort ])risberäknas och utfiirdas biljetter för dessa
enligt vanliga, föreskrifter.

V

^ ^

73—82

Expeditionsbestämm elser.
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73; 1. Pöreskrifter om rätt att använda fribiljett vid sjuktransport
återfinnes i Fribiljetter, str 232.

• i.

+ d

sjuktranspoTt.

2. Då fribiljett får gälla som dellikvid vid sjuktransport, skall pä

den betalda biljetten antecknas exempelvis; »Gäller tillsammans med
bbbOOO».

.

. .1

1 11

3 Då föreskriven minsta avgift uttages vid resa i sjukvagn skall
den' eller de fribiljetter, som får gälla vid sådan psa, anses som
betalda med ordinarie enkel avgift i 2 klass över den sträcka transporten
framföres.

74—76, (Eeservnr)

Abonnemang av vagnavdelning eller hel vagn.

77: 1. Yid beställning av vagnavdelning (kupé) eller hel vagn i SJ tåg Beställning
jalrnll beställaren uppgiva namn och adress, ev. telefonnummer samt dag
™(natt), tåg, sträcka, klass och antal personer, som abonnemanget avser.
2. Då svar erhållits, att vagn resp. avdelning kan erhallas skall

Ibiljettgr^mensam blankobiljett utfärdas. Då rabatterad avgift tillämpas. Biljet er,
rekvirenten underrättas därom samt anmodas lösa föreskrivet antal

skali beställning avlämnas. Avgift för ev tomdragning samt for vagn

skötare upptages på persontrafikkvitto.
78. (Eeservnr)
Extratåg.

79: 1. Extratåg på SJ rekvireras — ev. genom stations förmedling Kekyisition.
— hos den trafikinspektör, under vilken tågets tilltänkta utgångssta-

2. ^Sedan tåget anordnats, skall trafikinspektören insända den er

hållna rekvisitionen jämte uppgift om den för tåget fastställda avgiften
till Kk.

80: 1. Om beställaren önskar utlämna särskilda biljetter
sande eller trafikinspektören anser sådana nödvändiga för kontroll, skall

biljetter för specialresa i god tid genom sektionsbefälet rekvireras hos

bbk. Eekvisitionen skall upptaga: behövligt antal biljetter, sorn skall

översändas till resp. stationer, sträcka, klass, dag och avgångstid lor

tåget ävensom, då biljetterna skall gälla fram och åter, dag och avgångs
tid för tågets återgång.

...

• i

2. I händelse tiden ej medgiver rekvisition av biljetter for specialresa
eller sådana anses onödiga, utfärdas för samtliga resande en gemensam

blankobiljett. På biljetten antecknas diarienumret pa den skrivelse,
enligt vilken resan anordnats.

81—82. (Eeservnr)

Ändringstryck 69 (27 blad)
April 1961

Bilietter.

93-84

Expeditionsbestämmelser.
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Icke tidtabellsenliga uppehåll.
(SJ trafik.)

Utfärdande 83. Avgift för icko tidtabellsenligt uppehåll upptages på persontraay Jcvitto.

fikkvitto.

Kontroll-

84. Trafikinspektör skall i förekommande fall till Kk (lämpligen på bl

uppgi ter. 651.21, Uppgift, icke tidtabellsenliga tåguppehåll) insända uppgift om
medgivna icke tidtabellsenliga uppehåll.

85

Expeditionsbestämmelser.

Str 1040

Presentkort.

85: 1. Presentkort försäljes av:

i) Alla SJ resebyråer.

2) Biljettexpeditionema i
Alingsås

Höör

Mjölby

Södertälje G

Alvesta

Jönköping G

Mora

Tranås

Arboga

Kalmar O

Motala G

Trelleborg G

Bollnäs

Karlskoga

Trollhättan

Borlänge

Karlskrona

Borås C

Karlstad C
Katrineholm
Kiruna C
Kiistianstad C

Norrköping G
Nybro
Nyköping G
Nynäshamn
Nässjö

Diursholms Ösby
Eksjö
Enköping

Uddevalla G
Ulricehamn
Umeå

Uppsala G
Varberg

Lidköping
Lindesberg

Olskroken
Oskarshamn
Sala
Skara
Skellefteh. övre

Linköping C

Skellefteå stad

Västervik

Skövde
Sollefteå

Västerås G

Göteborg C

Ludvika
Luleå
Lund

Stockholm C

Åtvidaberg

Halmstad C

Långsele

Stockholm Ö

Hälsingborg C/F

Malmö G
Mariestad

Sundsvall G
Säffle

Örebro G
Örnsköldsvik G
Östersund G

Eskilstuna C
Eslöv

Falköping C
Falun C
Gislaved
Gällivare
Gävle C

Härnösand
Hässleholm

Landsbro
Landskrona

Vetlanda

Visby
Vänersborg
Värnamo

2. Presentkorten, som utgöres av blankoformulär, bestar av tre delar,
nämligen det egentliga presentkortet, inbetalningsbeviset och stammen.

På det egentliga presentkortets första sida finnes plats för angi
vande av mottagarens namn (ifylles av köparen); baksidan är avsedd för
personliga meddelanden, tillägnan eller dylikt.
Kortet kan utfärdas på önskat belopp i hela Tcronor, men beloppet
får icke överstiga 500: — kronor.

På inbetalningsbeviset införes med bläckskrift det inbetalda beloppet
både med siffror och bokstäver. Krontalet med bokstäver skall omedel

bart åtföljas av ordet »kronor». Inbetalningsbeviset förses på därför

^
v
datum)
avsedd ^
plats med
utlämningsställets
datumstämpel
(namn
och datum
1
-1
1...
1
J.
alroll
och den utfärdande tjänstemannens signatur. Stamdelen skall ifyllas

samtidigt med att presentkortet utfärdas, förses med den utfärdande
tjänstemannens signatur och skall kontrasigneras av en annan tjänste
man, lämpligen kassakontrollanten, innan kortet får utlämnas.
Presentkortet skall, då det utlämnas, alltid inläggas i ett härför av
sett kuvert med påtrycket »Presentkort».
3. Annan än i mom 1 nämnd station, som mottager beställning av

presentkort, skall vidarebefordra beställningen till i^änsteställe, som

försäljer dylika kort.
Ändringstryck 64 (47 blad)
Gällande

fr o m

sept 1959

86-91

Expeditionsbestämiiielser.

Inlösen

86: 1. SJ presentkort gäller som likvid vid köp av biljetter av alla
slag på SJ och EJ stationer samt resebyråerna.

Str 1040

2. För att äga giltighet sJcall hört vara försett med SJ torrstämpeL
Vid inlösen shall presenthortets bada deJ^ar (det egendnga presenthortet och
inheialningsöeviset) företes.

Kortets giltighetstid är obegränsad.

3. Innehavare av presentkort, som köper biljett till högre pris än
kortets värde, har att erlägga skillnaden kontant. Understiger biljett
priset kortets värde, återbetalas skillnaden till den resande. Kontant

återbetalning av hela kortets värde får icke äga rum.

4. När biljett utlämnas mot presentkort, skall inbetalningsbeviset
förses med biljettutlämningsställets datum stämpel på härför avsedd plats
och behållas för att biläggas redovisningen ; det egentliga presentkortet
skall samtidigt förses med biljettutlämningsställets datum stämpel, in
till vilken med bläck skrives ordet »Inlöst», varefter kortet återlämnas
till innehavaren.

Om redovisning av inlösta presentkort, se art 471.

87. (Eeservnr)

Plattformsbiljetter.
(Gäller endast av SJ ägda stationer.)

Biljettslag. 88. Plattformsbiljetter finns av två slag:

a) plattformsbiljett, gällande för tillträde till plattform en gång,
b) plattformsbiljett, gällande för tillträde till plattform obegränsat
antal gånger under ett kalenderhalvår.

Tillhanda- 89: 1. Plattformsbiljetter av slaget a)tillhandahålles i stationens biljettlållande och

x
'
J
lucka eller genom i.-i,biljettautomat.
2. Plattformsbiljett av slaget b) tillhandahålles hos stationsförestån-

dapn och utfärdas att gälla för viss namngiven person eller för vakt
mästare vid angivet hotell, postbud från viss firma, stadsbud e. d.

Innehavare skall, då så påfordras, kunna legitimera sig.
Station, som utfärdar biljetter av slaget b), skall föra anteckning
över nummer, utlämningsdag samt för vem de är gällande.
Missbruk.

90. Om missbruk av plattformsbiijett av slaget b) anses föreligga,
skall stationsföreståndaren anmäla detta till trafikinspektören, som med.
eget yttrande hänskjuter frågan till distriktschefen. Om anledning där
till förefinnes, fråndömer denne innehavaren plattformsbiljetten.
91. (Keservnr)

Expeditionsbestämmelser.
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92—94

Resgods (iuM. cyklar).

Allnxänna regler för utfärdande av biljetter.

92: 1. För utfärdande av resgods- ocli cykelbiljetter gäller i tillämp

liga delar föreskrifterna om datering, felaktigt utskriven biljett m m
i art 3 och 4.

Allmänna

regler.

,

2. Eesgods får inte polletteras på för hundar eller andra djur köpta

biljetter. För specialresebiljetter föreskrives i varje särskilt fall, om fri
vikt får åtnjutas.

3. Vid pollettering utlämnas alltid Eesgodsbevis, för vanligt resgods
SJ bl 625.17 och för cyklar SJ bl 625.18 (för transport med snälltåg
SJ bl 625.16 resp 625.19).

.

4. Eesgodsbevis jämte utlämnade biljetter för inskrivnings-, överviktsoch övertöriugsavgifter skall av den resande återlämnas, när resgodset
avhämtas. Biljett får dock på begäran behållas.

5. Föreskrifter om resgodspollettering till gränsstationerna f v b till
utlandet, åtei-finnes i art 109.

6. På obemannad plats skall anslag om inskränkning i jiirnvägens
ansvarighet för resgods vara uppsatt.

93: 1. Avgift för resgodsövervikt, cyklar etc. skall beräknas på

grundval av det avstånd, efter vilket motsvarande färdbiljett prisbe-

Avgifts
beräkning.

räkustiis

1 över2. annan
I såvälevSJförekommande
egen trafik somvägi samtrafik
kan resgods polletteras även
som är kortare än eller lika lång som
den på biljetten angivna, även om annan järnväg än den (de), över vilken
(vilka) biljetten gäller, härvid beröres. Den resande skall därför i förekom
mande fall tillfrågas, om han önskar få resgodset polletterat över före
kommande kortare eller lika lång väg. Ev överviktsavgift beräknas
för den väg resgodset befordras.

3. Eesande, som innehar biljett från svensk station till en annan
svensk station över utländsk sträcka, äger att på dylik biljett pollettera

resgods från avrese- till bestämmelsestationen lämplig väg över enbart
svensk sträcka. Exempel." En resande innehar biljett Stockholm C

Charlottenberg gr—Oslo Ö—Kornsjö gr—Göteborg O—Halmstad C.
Han äger att på denna biljett pollettera resgods från Stockholm C till
Halmstad O över Nässjö 'i stället för över Oslo. I så fall får dock

1 biljetten icke utnyttjas med beräkning av frivikt på svensk sträcka för
ytterligare resgodspollettering, t. ex. till Oslo. Ev överviktsavgift beräk
nas för den väg resgodset befordras.
Vanligt resgods.

94: 1. Vid pollettering av vanligt resgods skall den resande erlägga inskrivnings
inskrivningsavgift, s k resgodstillägg. Fasta resgodstilläggsbiljetter finnes avgift,
av två slag, nämligen dels för pollettering av resgods med snälltag,
dels för pollettering med persontåg. Eesgodstilläggsbiljett med beteck
ningen »Snälltåg» får utlämnas endast, då den resande innehar eller löser
till snälltåg gällande färdbiljett.

2. Inskrivningsavgift kan upptagas även på blanko Eesgods- eller
cykelbiljett (se art 105).
Om pollettering av resgods i samtrafik med i str 1002 intagna billinjer, se art. 306«
Ändringstryck 69 (27 blad)
April 1961

95-99

Expeditionsb estämmelser.

Öyerviktsavgift.

95: 1. Debitering av överviktsavgift göres med ledning av den i res
godsmagasinet på resgodsbenset gjorda viktanteckningen.
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2. Överviktsavgift upptages på blanko Eesgods- eller cykelbiljett (se
art 105). På samma biljett bör då också inskrivnings- och ev. över
föringsavgift upptagas.
Överforingsaygift.

96- Överföringsavgift upptages i regel på blanko Eesgods- eller cykel
biljett (se art 105). På samma biljett bör då även inskrivnings- och ev
överviktsavgift upptagas.

Vissa stationer utlämnar emellertid fasta biljetter för överföringsav
giften i Stockholm, Norrköping, Kalmar resp. Nynäshamn (särtryck
1000, art 88) för vanligt resgods inom friviktsgränsen.
Pollettering
till och från

mellanstation.

97: 1. Då resgods med beräkning av frivikt polletteras till färdbiljettens
slutstation, skall biljetten märkas med resgodstång. Polletteras resgodset
till en mellanstation, skall på färdbiljettens baksida dessutom antecknas
»Eg till
» (namnet på den station, till vilken
frivikt beräknas).
2. Vid pollettering av invalidfordon till mellanstation skall på färd
biljettens baksida (dock ej på månadsbiljett) antecknas »Invalidf. till
» (namnet på ifrågavarande station). Då pol
lettering sker till färdbiljettens slutstation, antecknas endast »Invalidf.».
Färdbiljetten märkes ej med resgodstång.
3. Då ny pollettering skall företagas från mellanstation, till vilken

resgods (invalidfordon) polletterats, eller från längre fram i resans väg
belägen station till annan mellanstation eller till resans slutstation,
skall ny anteckning enligt föreskriften i mom. 1 göras på färdbiljetten.
Den tidigare gjorda anteckningen överstrykes.
4. Vid pollettering av resgods utan beräkning av frivikt (jfr str 1000,
art 81. Anvisn) skall i mom 1 föreskriven anteckning och märkning icie
göras på färdbiljetten. Eesgodsbiljetten skall i stället påtecknas »Dubbelinskrivn».

5. Då resgods polletteras på biljett, utfärdad för flera personer, skall
på biljettens baksida i förekommande fall antecknas för hur många
av de resande resgods polletterats, så att tvekan betr. beräkning av fri
vikt ej behöver uppstå vid ev ytterligare pollettering från en mellan
station. Intill resgodsklippet antecknas t. ex.: »för 2 pers.», »för 3V2
pers.» etc.

Rapportörn 98- Om det vid föreskriven kontrollvägning av resgods beflnnes,
underlåtenhet att överviktsavgift antingen icke alls debiterats eller ock blivit för lågt
att debitera debiterad, skall bestämmelsestationen meddela detta till kmbr.
öyervikts-

aygift.

99. (Eeservnr)

Str 1040

Expeditionsbestämmelser.

100—101

Cyklar och mopeder.

100: 1. "Vid pollettering av cykel skall den resande erlägga avgift för Cykel och
vederbörlig transportsträcka enligt str 1000, art 82.
moped.
Fasta cykelbiljetter finns inrättade för de olika avståndsgrupperna.
Vid pollettering av tandem eller moped utlämnas två cykelbiljetter.
Station, vars förbrukning av cykelbiljetter ej motiverar anskaffandet
av fasta biljetter, använder blanko Besgods- eller cykelbiljett. Denna
biljett användes av alla stationer, då billinjetillägg ocb/eller överföringsavgift skall uttagas, såvida ej fasta biljetter finns inrättade för dessa
ändamål.

2. För barncyklar — såväl två- som trehjuliga, av samma konstruk
tion som vanliga cyklar — vägande mer än 15 kg gäller samma före
skrifter som för cyklar i allmänhet. Medföres sådan cykel fÖr barn under
6 år, för vilket färdbiljett icke lösts, får den polletteras på åtföljande
persons färdbiljett mot lösen av enbart cykelbiljett, även om den per
son, som medför barnet, själv polletterar cykel.

3. Barncyklar, som väger högst 15 kg, expedieras som vanligt resIgods.

4. Släpvagn till vanlig cykel och s. k. cykelbilar med högst 1,5 m
längd behandlas som vanligt resgods.

5. Då cykel eller moped polletteras till mellanstation, skall på
färdbiljettens baksida (dock ej på månadsbiljett) antecknas »Ok till
» (namnet på bestammelsestationen). Då pollettering sker
till färdbiljettens slutstation, antecknas eller stämplas endast »Ck».
Då cykel polletteras på biljett, utfärdad för flera personer, skall på
biljettens baksida i förekommande fall antecknas, hur många cyklar,

som polletterats, så att tvekan ej behöver uppstå vid ev ytterligare
pollettering från en mellanstation, t ex »2 Ok till

>>.

Vid ny pollettering från mellanstation skall ny anteckning enligt
föreskriften i föregående stycke göras på färdbiljetten. Den tidigare
gjorda anteckningen överstrykes.

6. Cykel, som av resande för personligt bruk medföres oförpackad,
får polletteras vid resa på samtliga biljettslag, oavsett om frivikt för
resgods åtnjutes eller icke.

,

7. För oförpackade cyklar, som inlämnas till befordring som res

gods, skall avgift beräknas enligt mom 1, även om t ex hjulen borttagits.
Om pollettering av cykel i samtrafik med i str 1002 intagna billinjer, se art
306.

101. (Eeservnr)

Ändrlngstryck 69 (27 blad)
April 1961

102-105
Befordring
med snälltftg
pä SJ.

Expeditionsbestämmelser.
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102: 1. Vid Icöp av cylcelbiljett resp inlämning av cylcel eller moped sJcall,
då befordring med SJ snälltåg han ifrågahomma, den resande uttryckligen
tillfrågas, om han önskar sådan befordring av fordonet.

2. I jakande fall erlägges en särskild tilläggsaygift till snälltåg (se
str 1000, art 82: 1 c).

Stationer, som har behov därav, tilldelas särskilda för ensitsiga,

tvåhjuliga cyklar avsedda cykelbiljetter, i vilkas pris snälltågs tilläggsav
giften inräknats. Andra stationer använder blanko Resgods- eller cykel
biljett (se art 105).
4. Snälltågstilläggsavgifterna tillfaller alltid i sin helhet SJ.

Överförings- 103. Överföringsavglft upptages i regel på blanko Resgods- eller cykel•

biljett (se art 105). På samma biljett bör då även inskrivningsavgiften
upptagas.

Yissa stationer lämnar emellertid ut fasta biljetter för överföringsav
giften i Stockholm, Norrköping, Kalmar resp Nynäshamn (str 1000, art
88) för cyklar eller mopeder.
104. (Reservnr)

Blanko Resgods- eller cykelbiljett.
105. Då blanko

Resgods- eller cykelbiljett utfärdas, skall den ifyllas

enligt följande.

a. Varje biljett utfärdas att gälla för antingen resgods eller cykel
eller moped (tandem) genom att kryss ntsättes i vederbörlig märkruta.
Endast en ruta får således kryssas på varje biljett.
b. Då biljett önskas för pollettering vid såväl fram- som återresa,

utfärdas en biljett för varje riktning. Då biljett utfärdas för transport
från annan station än egen, överstrykes det påtryckta stationsnamnet
och ditskrives namnet på transportens utgångsstation. Sådan biljett får
utfärdas endast för transpoid, som börjar på SJ eller SJ Biltrafiks sträcka.
c. Transportens bestämmelsestation ntsättes endast då övervikt före

kommer. Då anges också transportvägen i korthet (signaturer får använ
das).
Inskrivnings-

d. Vid »Inskrivning» anges med bokstäver antalet inskrivningsav
gifter för transport med persontåg eller snälltåg. På motsvarande sätt

ifylles vid samtrafik med billinjer enligt str 1002 antalet billinjetillägg
(dvs antalet inskrivningsavgifter multiplicerade med antalet av tran
sporten berörda billinjeij jämte billinjesignatur (er), t ex SJ, GIDG, NB-

Bil. Inskrivningsavgift skall i förekommande fall inkludera tilläggsav
gift för transport med snälltåg. Då familjerabatt påverkar prisberäk-l

ningen av inskrivnings- och/eller överföringsavgift skall under »Inskriv-1
ning» resp »Överföring» anges »Familj».
|
Övervikts
avgift.

e. Då avgift för övervikt skall erläggas, anges under »Övervikt kg»
resgodsets vikt utöver frivikten; under »Anm» ntsättes i förekommande
fall »rabatt», »dblinskr» e dyl.

Str 1040
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f. Då öyerföringsavgift uttages, utsattes signatur på ifrågavarande ort överförings(-er). Ar biljetten utfärdad för resgods, skall också totalvikten utsättas.
g. Avgifterna utföres i avgiftskolumnen och sammanräknas.
h. På biljetten anges datum för utfärdandet.
i. Vid inskrivningen märkes biljetten med resgodstång på därför av
sedd plats. Om inskrivningen ombesörjes av samma person som ut
skriver biljetten, kan om så önskas klippmärket i stället överkorsas i

avgift.

samband med att biljetten utskrives.

Avgiftsfri transport av skidor och skridskosegel.
106: 1. Ett par skidor eller ett väl hoprullat skridskosegel må av varje
resande —^ dock ej av militär vid tjänsteresa — på nedan angivna villkor
medföras avgiftsfritt som resgods med person- eller snälltåg på sträcka
om högst 75 km i såväl SJ egen trafik som samtrafik — dock icke i
samtrafik med fartygsleder och billinjer — vare sig färden sker i en
riktning eller fram och åter; detta medgivande gäller även vid resa på
biljett, som ej berättigar till frivikt.

Skidor eller

skridskosegel
på kortare
avstånd.

Anm. På sträckorna Kiruna C—Eiksgränsen och Östersund C — Storlien få dessa
bestämmelser tillämpas även för avstånd utöver 75 km och även avse avgiftsfri
transport av skidkälkar, pulkor och sparkstöttingar.

2. Inskrivning skall icke äga rum; den resande har — efter järnvägs
personalens anvisning — att avlämna resp. avhämta godset antingen i
resgodsmagasinet eller vid resgodsvagn i tåget.
3. Skidor och stavar skall vara fast hopbundna med starka snören
eller remmar till ett kolli.

4 a. Godset skall, såvida icke trafikinspektör enligt mom. 4 b med
givit undantag, vara försett med säkert fästad adresslapp med den
resandes namn och bestämmelsestation i tydlig skrift. Helst bör här
vid den av SJ tillhandahållna skidbrickan (SJ bl 625.i) användas.
b. Beträffande lokala sporttåg äger trafikinspektör medgiva undantag
från bestämmelsen att godset skall vara försett med adresslapp. Upp
gift om dylikt medgivande skall lämnas till styrelsen (trafikbyrån).
Eör skada på eller förlust eller försening av på detta sätt befordrat
gods påtager sig järnvägen icke något ansvar.

Önskar den resande erhålla resgodsbevis och få godset befordrat
enligt gällande bestämmelser i järnvägstrafikstadgan, skall resgodstillläggsbiljett lösas och inskrivning ske i vanlig ordning.
Magasinspengar.
(SJ stationer.)

107: 1. Ankommet resgods skall varje morgon genomgås av sta
tionsföresfcåndaren eller på större station av föreståndaren för biljetteller resgodsexpeditionen eller av annan därtill utsedd tjänsteman.
Eesgods, för vilket avhämtningsfristen överskridits, och för vilket
magasinspengar sålunda skall erläggas, förses med särskild lapp med
ordet »Hyra» (SJ bl 632.4 9). Lappen anbringas invid polletteringslappen.
2. Magasinspengar för överskriden avhämtningsfrist skall icke ut
tagas, då överskridandet av fristen kan antagas bero på, att resgodset
på grund av förpollettering avsänts med ett tidigare tåg än det, den
resande själv begagnat.

Kontroll

åtgärder för
debitering.

Om avhämtuingsfrist för resgods, se str 600, § 32: 4.

108. Då magasinspengar debiteras för resgods och cyklar, skall kvitto
lämnas på SJ bl 6413.3, för så vitt icke annat förfaringssätt är före
skrivet för viss station.
Om beräkning av magasinspengar, se str 1000,

å«0
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Inskrivning av resgods till gränsstationerna fvb utlandet.

109: 1. Station, som icke kan direkt expediera resgods i viss inter
nationell förbindelse, skall tillämpa följande föreskrifter vid inskrivning
till gränsstation av sådant resgods, inkl cyklar, som är avsett att på
gränsstationen nyinskrivas fvb utlandet med tåg eller färja.
2. Eesgods- eller cykelbiljett och resgodsbevis för lokal svensk trafik
användes. På resgodsbeviset skall omedelbart efter bestämmelsestatio
nens (gränsstationens) namn orden »fvb utlandet» införas. Motsvarande
påteckning göres på eventulla övriga handlingar, som tillhör sändningen.
För vanligt resgods införes godsets verkliga vikt på resgodsbeviset.
Eesgodset, inkl cyklar, skall förses med polletteringslapp enligt blan
kett 625.14, jfr särtryck 610 (Persontransportföreskrifter), art 352: 9.
3. Resgods, som är avsett att i Malmö nyinskrivas till och via Dan
mark, vidaresändes från Malmö med färja. Dylikt resgods skall inskrivas
till »Malmö Ff v b utlandet».
Anm. Eesande, som har för avsikt att från Malmö fortsätta med Öresundsbåt
Malmö hamn—Ejobenhavn Havnegade skall inskriva sitt resgods till Malmö C. Den
resande har då att själv sörja för godsets överföring från Malmö C till båtarna
(inskrivning av resgods från Malmö hamn till Kobenhavn Havnegade äger icke rum).

Ändringstryck 64 (47 blad)
Gällande

fr o m

sept 1959
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Effektförvaring.
110: 1. Allmänna föreskrifter om effektförvaring återfinnes i str 1000,
art 107.

2. Effektförvaring i boxar finnes anordnad på vissa stationer. Härför
gäller särskilda föreskrifter.

111: 1. Där förvaringen av effekter icke är av järnvägsstyrelsen forvarmgens
(Dbr) överlåten till enslald person, skall densamma såvitt möjligt hand- handhayande.
havas av resgodsexpeditionen.
2. På stationer, där förvaringen är skild från resgodsexpeditionen,
kan bestyret med förvaringen uppdragas åt särskilt utsedd tjänsteman,
som i sådant fall skall redovisa direkt till stationsföreståndaren.

3. Eörvaringen skall stå under kontroll av stationsföreståndaren.
På station med särskild biljett- resp. resgodsexpedition kan kontrollen
överlåtas åt föreståndaren för dylik expedition.
4. Eör station, där efter järnvägsstyrelsens (Dbr) bestämmande kassaregisterapparat användes för registrering av förvaringsavgifter, gäller
särskilda föreskrifter.

112—114. (Eeservnr)

115. Eör effektförvaringens handhavande finnes följande ManTcettei^

Blanketter,

nämligen
förvaringsbevis ä 25 öre,
»
ä 50 öre och
valörkvitton ä-40r
25 och 50 öre samt 1: — kr.

Bevisen resp. kvittona är försedda med nummer i löpande följd.
Förvaringsbevisen är försedda med en kupong, utgörande kvitto på
den erlagda förvaringsavgiften för två dagar, en stamdel samt en resp.
två nummerlappar. Samtliga delar är försedda med samma nummer
som huvuddelen.

Anm. Station, där förvaring av ejffekter förekommer endast i ringa omfattning,
skall icke inneha förvaringsbevis och valörkvitton. I stället upptages förvaringsav
giften på Kvitto på vissa avgifter i godstrafik, SJ bl 6413.3 som frankeras i vanlig
ordning. Kvittots nummer samt antal kollin antecknas på den inlämnade effekten
eller på vidfäst polletteringsbricka e d. Effekt utlämnas mot att trafikanten återlämnar kvittot. Detta skall makuleras, när effekten utlämnas. — Fö gäller i till
lämpliga delar samma bestämmelser som för effektförvaring mot förvaringsbevis.

116: 1. Vid mottagning av effekt (effekter) till förvaring skall så- Mottagning,
som bevis på mottagandet utlämnas förvaringsbevis av det värde,
som svarar mot avgiften för de två första dagarna för effekten
(effekterna) ifråga. Då cykel eller motorcykel inlämnas till förvaring,
skall för utfyllnad av avgiften på resp förvaringsbevis utlämnas valör
kvitton till erforderligt belopp. Eörvaringsbeviset skall förses med sta
tionens datumstämpel jämte, beträffande förvaringsbeviset ä 50 öre,
uppgift huruvida den inlämnade effekten utgöres av ett mindre eller
ett större kolli, två mindre kollin, en cykel eller en motorcykel, var
vid för tillfället ifrågakommande effektuppgift markeras genom att öv
riga effektuppgifter kraftigt överstrykes med blå- eller kulspetspenna.
2. Avgiften för förvaring de två första dagarna skall alltid ut
tagas vid effekternas inlämning.
3. Möjligen förefintliga skador på effekter skall angivas såväl på för
varingsbeviset som i stammen.
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4. Den förvaringsbeviset vidsittande nummerlappen(nummerlapparna)
frånskiljes och vidfästes effekten (effekterna). Om antalet på en gång
inlämnade kollin är större än antalet till ett förvaringsbevis hörande
nummerlappar, skall särskilt (särskilda) förvaringsbevis utlämnas för
överskjutande antal kollin.
5. Nummerlapparna får icke medelst klistring påsättas klädesplagg,
filtar, paraplyer och liknande effekter på sådant sätt, att effekterna
därigenom skadas.
6. I de i str 1000, art 107:7, angivna fall, då cykel eller barnvagn
mottages till förvaring mot erläggande av en månadsavgift av 10: — kr,
upptages denna avgift på »Kvitto på vissa avgifter i godstrafik», SJ bl
6413.3, som frankeras i vanlig ordning. På kvittot antecknas »Avgift
för förvaring av en —
dock utan ansvar för SJ — under en
barnvagn
månad fr o m den
». Om så anses lämpligt, antecknas
cykelns nr, fabrikat el. dyl. Förvaringsbevis utfärdas däremot icke,
ej heller vidfästes lappar ifrågavarande effekter.

utlämning. 117: 1. Effekterna får utlämnas endast mot återställande av mot
svarande förvaringsbevis (dock utan kvittokupong) jämte betalning av
på effekterna ev. vilande oguldna förvaringsavgifter, varvid valörkvitton

utlämnas till motsvarande ^belopp. Kvittona skall vid utlämningen

makuleras genom rivning. Återställda förvaringsbevis skall förvaras av
stationen i 3 månader.

2. Om endast ett av på samma förvaringsbevis till förvaring inläm
nade två mindre kollin önskas utlämnat, skall förvaringsbeviset företes
och förses med anteckning härom samt om dagen för utlämnandet.
Eventuellt obetald avgift för ifrågavarande kolli uttages samtidigt. Samma

anteckningar skall även göras på den utlämnade effektens nummerlapp,
som sedan vidfästes den effekt, som kvarligger.
3. Om förvaringsbevis förkommit, får effekterna dock återlämnas till

den person, som kan styrka sin äganderätt. Denne har därvid att legi
timera sig och att erkänna mottagandet på ett särskilt kvitto, bl 621.3.
På detta skall vederbörande tjänsteman ange sättet för legitimationen
samt sin signatur.

4. Innehavare av förvaringsbevis får på begäran minska eller utöka
innehållet i till förvaring inlämnat kolli utan att kollit dessförinnan
på vanligt sätt utlösts, förutsatt att det kan ske utan att andra blir

hindrade därav och att kollit icke avlägsnas utom synhåll för förvaringspersonalen. En person får dock icke upprepade gånger be
gära dylikt tillmötesgående. I övrigt får kolli icke utlämnas i annan
ordning än i mom. 1 sägs.
Försändning 118: 1. Försändning av förvarade effekter till annan ort ombe-

tiii annan ort. sörjes på begäran antingen mot återställande av förvaringsbevis eller,
om detta förkommit, mot insändande av noggrann beskrivning på
effekterna och uppgift om tiden, då desamma inlämnades till förvaring.
Beskrivning jämte försändningskvitto behandlas på samma sätt som
återlämnat förvaringsbevis.
2. Försändning av effekt skall alltid ske på för ägaren billigaste
sätt, såvida ej visst befordringssätt uttryckligen begärts.
3. Ev. fraktutlägg för försändningen och på effekterna ev. vilande,

obetald förvaringsavgift uttages genom efterkrav på vederbörlig frakt
sedel (ntnn prnvisinn), eller genom postförskott. Valörkvitton för ev.

^
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118 - 121

obetald förvaringsavgift raakuleras och vidfästps fraktsedeUdubblettsn resp
postförskottskvittot• Station utan särskild hittegodsexpedftion fSr ta ut
nämnda kostnader genom expecjitionsutlagg på expeditionssedel.
4» Förvändning per järnväg av effekter, som mottagits till förvaring, vid
hållplatser utan styckogodsaxpediering, fSr ej ske®
119: !• Effekter, som kvarligger efter förvaringsfristens utgång, skall ö- Behandling av
verlasnas för behandling som tillvaratagna eff0kter;(sö föreskrifterna sn- icke avhämtacie

gående tillvaratagna effskter i art 121),varvid samtidigt uppgift,skal«

affekter

lämnas om inlämningsdagen, forvaringsbevisets nutnirisr gcfi.-den på effektörna
vilande avgiften»

2* Anteckning om dylik överlämning skall göras i stammen till vodarbörande
förvaringsbavis, varvid införas antocknirigen: "Bahandlad såsom tillvarata
gen effekt^.

3» Vid hållplats mottagna effekter, som kvc-rlignar efter förvaringsfristens
atgån?, skall omecelbart insändas till vederbörande huvudstation fir behand
ling på föreskrivet sätt»
120. För effakter, som inlämnats till förvaring mot förvarfngsbevis, ansva- Järnvägans

rar järnvägen i den'Utsträckning str 503, § 40, anger. Om effekfer moftagits ansvarighet
tiH förvaring utan att. dylikt bevis utlämnats, ansvarar järnvägen icki för
desamma.

*

"

'illvaratagna effekter.

121: 1. Taxeföreskrifter, särtryck 1009, art 108,
2« Inom järnväoens område upphittade allor bortbytta fcremål skall behandlas
som tillvaratagna effekter» Cyklar och an^dra föremål, som kan tänkas vara
inlämnado till bafordran aom rosgods ollar expressgods, behancias som över
taligt rcsvods# Ortsnolisen skall underrättas och taga hand om cykel, som en
längre tid stått parkVad inom järnvägens område utan att avhämtas.

^i

3» All personal, som arbetar inom järnvägens område, är skyldig att tillva
rata och lämna in upphittat föremål till resgodsexpeditionan»
Station och sjalvstäiidig trafikplats skal! ta hand om tillvaratagnå effekter.
Annan trafikplats skall sända tillvaratagna effekter till axpedforingsstationon •

4. Tillvaratagna effekter skall märkas med bl 63U5, Etikett för tillvaratagan Behandling

effekts märkning, och lämnas till defi tjänsteman, scm av ståt i or.sföreståndaren
utsetts att omhanderha tillvaratagna offekter. Han skall även ta emot'tTllvaratagna effekter, som lämnas in av tågpersonal på tSgs eller vagns slutstation
Tillvaratagna effekter skall journaliseras på bl 631.26» Tillvaratagen effekt
enligf anvisningarna pS blanketten. Skadade si ler slitna, mindre föremål be
höver aj journalfsriras, såvida de ej från kostnads- eller affekt i onssynpunkt
bedöms vara av varde for ägaren.

Sndringstryck 71
Gäller fr o m februari 1062

tillvaraeffek-

121

^

EicpgdltionsförésltHfter

Str 104-0

5» IMd aftefforskning av ägaren till en tillvaratagen effekt används bl 631.
5.1, FörffSgan angåonda trivaratagén effekt. Oa namn och adress finns pS
effekten, skall adressaten underrättas, om denne kan antas vara ägaren.

1
I
j

5. Om tnivaratégen effekt inte kunnat återsiällas till ägaren, rapportoras

[

I

effekten till reklaaationskontoret på bl 631.26, del A, sanast femte dagen

j

efter tillvaratagandet-. Slutna kollin såsom väskor och paket rapporteras

dock redan andra dagen.

|

För SJ billinjer gäller de föreskrifter, som utfärdas för resp linje om rapportering av tillvaratagna effekter. 31 631.26 användes, men sändes ej In

i

till reklamationskontoret.
i

7. Tillvaratagna effekter skall förvaras si att de lätt kan lämnas ut, d§ de

efterfrågas.

,.
{

Värdeföremål såsom smycken, kameror, värdepapper och pen-gar, skall förvaras I
kassaskåp.

fllly.r^tr-grJ

r-

8 dagar efter tiilv3r?tagcnd6t sättas ié p8

cisäriktats lostgffskonto,

. ,■

Tf livars tagen ut 1s£ri:sk^v'o luta sksll 10 dagar efter tillvaratagandet'sändas i

3Ssjrsrr;t brev till vor-l Järnvänsstyrolsen, luvadkassan, Stockholm C. Hassiv
! två exoEplsr msd bl a appelft om effekvens nuvmer t journalen bifogas. Hu
vudkassan Itorsänder ett exemplar mod kvitto»

LäU^ÖrdJr^lipjt £ods_^skan säljas på bästa sätt. Innan godset hunnit fördär
vats. Beloppet podovisas och insattes på distriktets postgirokonto. Om till
varatagen effekt måste förstöras, skall vittne närvara och med sin namnteck

ning på bl 631*26, del A och fl, intyga, att godset förstörts.
Tobak skall efter 10 dagar om möjligt säljas till tobakshandlare.

Vin och spj;iituosa i obrutna flaskor skall efter 3 månader säljas till när
maste systembolag till det pris, som AB Vin- och Spritcentralen fastställer.

LikemedeJI och narkotiska skall förstoras efter 3 månader.

j

|

Vapen och 3Munitlon skall efter 3 mlnader säljas till firma eller enskild

|

person,,som har inköpsrätt. Effekterna kan även sändas till centralmagasinet

I

i Hallsberg.

8, Vid förstöring eller försäljning av tfHvaratagon effekt skall trafikinspektörons tillstånd inbäratasj är värdet ringa får dock stationsföreståndaren
avgöra frågan.

stf mo

Egpedltlcnsföfe^rfftap

]21 - 122

9« Vid utlianing av tlllvaratagea effakt skall reklssanten lägsrsss) be-

Utläanlns

skrivs fbr^illet odi ange hur fSrlusten ägt ruv. Stieasr beskrivningen,

IsBnas effekten ut till ägaren ^t kvitto pl bl 631;^, del B och C« Av
gift för tillvaratagning upptas på persojitpafikkvitte eller stäaplas 1
kassaapparat, där sådan finns.
10® Os tillvaratagna pengar satts in p§ distriktets postgirokonto, eller
sints till huvudkassan, eller o® 1lttfSrdlrv1igt>gods sålts, och ägaren
ansälsr sig, sändes reklaaantens frateställnirig till distrfktskassan resp
huvudkassan aed uppgift on tfllvaratsgningsmmuer odi datua för beloppets
inslndanda®

kär effekt, son annilts tillvaratagen till reklasationskontoret,
ut, sändes . bl 631.%, del 6, ti 11 reklanat foh^ontoret®

lännas

122; le Tillvaratagen effekt sändes pl rsklanantens begäran till annan

Försändning

ort aed järnväg silar posie Cte ägaren ej föraskr^vit visst befordrings
sätt, viljes det sed hänsyn till föreaSlets vikt, värde och beskaffen
het llspligaste® SsS
värdefulla försall sändes företrldesvis per
post» Hindra fSrenll av ringa värde fSr fno® landet sändas so® tjänste
brev per post»

När effekt, soa rapporterats tillvaratagen till reklasation^ontoret,
sändes till reklasant, skall bl 631026, del B sändas till reklaBationskontoreto

2o Dl effekt sändes sed järnv^ ii®®„^änd@t, Äall espeditionssedel anvindas» Effekten behandlas sp® försindolse ® att betala® och késtnaderna upptas i kolvenen för expeditionsutlägg» Expeditionssedeln plteckpas
"innan godset löses ut äger trafikanten ritt att kontrollera, o® godset
äi; det sdtnade®.

3. Dl effakt sändes sed järnvlg Ji1_1_^uU8ndot^ skall .godset adresseras

till re^odsexpeditipnen pl reklasanTsn^s heaort» Internationell espressgodsfraktsedel utfärdas» Pl raden för avsändarens anteckningar anges ägarens adress» Soa Ini^blll anges "Tillvaratagen effekt, Fundg^enstand".

I spalten för fraktberäkning antedcnas "EisenbahRdianstsaehe/Servfce®»
Tillvaratagna effekter flr sänifes soa expressgods till alla stationer,
soa är upplåtna för persontrafik, oavsett oa ds deltar i internationell

expressgojdssaatraflk eller éj»
k. Förslndning per post sker sival inoa landet sos till utlandet direkt
till reklaaantens adress. Ev kostnader uttas so® postförskott.

5. Tillvaratagen effekt, so® pl reklaaantens begäran sänts till agnan sta
tion, skall återsändas till avsändningsstatlonen, o® effekten inte var den
rätta eller o® den inte lösts ut ino® 20 dagar. För sindnigg från utlandet
utfärdas ny internationell oxpressgodsfraktsedel, vid vilken utlänningssedeln för den fä°3ta sändningen fastsättes. Retursändningen får Inte be-
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lastas a«d nägpa kostf^dsr» Tulla^glftor, sor w päfOrts dan fäpsta sånd-

ning<(nV S^all Itsrtss av tulleti vid retiipsandnffigsn.
6e fffakt, S99I sänts till pskla^nt psp post och av-denna Iterläsnas tUl
SJ station, skall returneras till mändnii^sstatlönen» Vid Sterläsnandet

skall reklasanten eot uppvisande a? kvitto gottgöras för sina utlägg tifl
SJ» Stationen gottgör sig ? sin tur detta enligt särtryck 1090, art 112.

7e När effekt Sterkoauer till avsändningsstationen, skall ny hl 631.26,
del A, sändas till reklaeationskontoret. Kortet förses asd effektens ur
sprungliga affektmsaser odi tlllvaratagningsdatun sast piteckning oe or
saken till itersäfrfningen»

Försäljnitq

8. Tillvaratagen effekt, soe ej kunnat ätarläenas till ägaren, odi till
förvaring inlännad effekt, son inte avhästats, ^all ligga kvar pS stati
onen i avvaktan p§-order från reklanatlonskontoret eller distriktskansli

et» Effekt fSr sällas tidigast 3 ilnadér efter tillvaratagandet» Försilj»

nii^an sker 1 regel pS offentlig auktion, se dockundentag; I art I21;7«
Reklanatfonskpntocst läanar försäljningstillstånd till distrlktscheferna,
so® utflrdar::Ordor oa när och var försäljning skall äga foa saat när auk
tionsgods skall Insam^s av stationerna» 81 631,26, del 6, skall bifogas
auktfonsgodsei.

Förlustaneälan 9» Har effekt ,inte tillvaratagits på den station, dar den efterfrågas,
skall ägaren uptaianas att göra förlustanaälan på bl 631»10» Begär trafi
kanten telegrafisk förfrågan, sändes denna so® privattelegra® sed betalt
svar» Hinder aÖter dock ej att den ses fottar förft^gan utan kostnad vidarébefordrar denna per telefon eller par t® leg ras över SJ ledningsiilt
oi tiden si' Sédger®
10» Statlon, SOS sottar förfrågan, skall snarast seddela en effekten finns
eller ej» Saknas effekten, vidareslndes förfrågan sed påteckning till
reklaaationskontoret. Har reklaeanten feladrasserat sin förlustansälan,
skall den osédelbart vidaresändas till rätt.adress.

11. Förfrågan o® effekt, soa glösts pl en SJ-buss, skall sändas till
resp busstrafiklodare.

Utläoning av
effekt frän
utlandet

12'. För i utlandet tillvaratagen effekt, sos sänts till station i Sveri
ge so® expressgods för utlänning till ägaren uttas av denne för järnvä
gens efterforsknings- och transportkostnader b b följande enhetliga av» 3,40 kr för sändning vigande högst 5 kg.

- 3,50 kr för sändning vägande 5 kg eller ser sast för kikare, kaneror,
snycken, klockor och liknande värdeföresäl, soa fordrar 00sorgsfull förpackning, även o® sändningens vikt ej uppgår till
5 kg.
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IfrlgakoatBands belopp pSföres fraktsedeln under rubriken "Att betalas av
flottagaren". Fraktsedeln frankeras» Avgiften tillfaller SJ.

Tullespsdierlngsavgifter, soa av pSförts fraktsedelns skall erläggas av
aottagaren.

Ändring stryck 71
Gäller fr o is februari 1562
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Expressgoås.
123, Expressgodssänciningar skall iiiliiinnas i rcsgodsuiagasinet. Deskall vara försedda med fullständigt iJyllda normaladresskort eller
gummerade adressla])par för expressgods, i>i G22.1 resj> 022.2. Avsän
daren lår dock i stället med tydlig skrifl förse godset Jiied motsvarande
ii|)pgifler inkl ordet »loxpressgods» ovanför adressen.
Avsändaren skall samtidigt avliinma expressgodsfraktsedei, WankeU

022.3 för gods ulan efterkrav resp 022.3.1 för gods belagt med eflerkrav. Blank(äter tiillianduhåHes avgiftsfritt på stationerna. J pressgodsfraktsedeln för gods ulan efterkrav beslår av tvä delar: A, du])blettdelen, ocli Jb nolisdelen, ocdi IVir gods b(dagt med efl(.'rkrav av tre delar:
A, dubblcttdelen. B, notisdelen, och (1, frakts(Hleln. Delarna ifvlles

sarniidigt med ko])ieskriri.
Anm. Försändelser av Imndar lär icke licliiggas med eflerkrav.

Expediering på 124: 1. När godsel blivit vägt och vikten angivils ])å däi för avsedd

Soncm"*'''''

i cxprossg()(lsi"rakls<vlcIn, ö\'or]ämnas denna till rosgodsexpcdi-

lionen, där den l>er:il<nade vikten i 1'öiekonunande fall anges vinder

In-åkstreek, t. ex. 20/;30, 40/80 (för skrynnnaiule go<Is) och befordrings
väg påf()rcs.
2a. Oin avsändaren icke har några önskemål beträJIande beford

ringsväg och läglägcnihet för godset, skall delsamma befordras över den
väg och med den tåglägenhet, som anses förmånligast för avsändaren.

i). Om avsändaren gör ansj)råk på, alt viss Iiefordringsviig och tåglägenhet skall anvandas, skall han göra antecknuig därom i fraklsedcän
på ]>latsen lor avsändarens anleckningar. Kan dylik tVireskrift icke
följas, vSkall avsändaren underrältas om orsaken härtiji.
3. För försändelse? belagd med efterkrav tillses, att ])å fraktsedeln
samma efterkravsbelo]>p är infört med bokstäven* och silfror samt att
det överensstämmer med uppgifter na ])å adresskortet.
4 a. Sedan bcfordrlngsavgiften för heda transporsträckan utriiknäts
och inkasserats, skall — om kassaapparat icke användes — ])å fraktscde?lns notisdel anbringas fraktmärken till mot avgiften svarande belop[); jfr (ixf Del I (vStr 1080), art 35 och 30. Märkena makideras med
stationsstiiinpel.
b. Vid användning av kavssaa])])arat, som lämnar tre avlrvck, in-

stämplas avgiften samtidigt lÖr tvådelad Iraktsedel ])å diibbleät och
notis (2 avtryck) ocli fe">r trede?hid fraklseded ].)å da]>])lctt, notis ocli
original. Användes kassaapj>arat, som lämnar två avtryck, instäinplas

avgiften på dnbblett och notis, varjämte för tredelad iraktseded origi
nalet datuinslämplas. Anviindes kassaapparat, som lämnar endast ett

^
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avtryck, instämplas avgiften på notisdelen. Se Gxf Del I (str 1080),
art. 35 och 38—41.

5. I samtrafik med billinjer, inkl. postdiligenslinjer, skall avgiften
för billinjen anges särskilt. Se art. 306: 6 b.
6. På dubblettdelen (litt A) skall vid försändelse till obemannad

plats följande anteckning göras: »Järnvägen ansvarar icke för skada
på eller förlust av godset efter dess ankomst till platsen». Om expe
diering av expressgods från obemannad plats utfärdar txafikinspektör föreskrifter.

7. Fraktsedelns delar förses — om de icke stämplats medelst kassa-

apparat — med stationens datumstämpel. Dubblettdelen återlämnas
till avsändaren såsom kvitto. Notisdelen — för gods med efterkrav
även originalet — medsändes godset.

8. Övergångslappar, bl 632.74, påklistras varje kolli för att tydligt
utmärka den i fraktsedeln angivna befordringsvägen. Övergångsstationer skall anges i tillräcklig utsträckning, i rätt ordningsföljd och med
tydliga bokstäver.

9. Innan godset avsändes skall kollationering mellan fraktsedel och
gods ske för kontroll av att samma befordringsväg är angiven.

125. Expressgods skall fraktberäknas enligt föreskrifterna i str 1000, Fraktberäkbilaga 5, resp str 1002, art 25 och 38.
126. (Reservnr)
127: 1. Bestämmelsestationen skall beträffande granskning, kontroll- Expediering

räkning och stämpling av expressgodsfraktsedeln i tillämpliga delar
förfara enligt föreskrifterna i str 1080, art 42, 434 och 435.
2. Fraktsedel med efterkrav behandlas av SJ stationer enligt före
skrifterna i str 1080, art 42 och 122.

128. Då magasinspengar debiteras för expressgods, skall kvitto lämnas
på bl 6413.3.
Om avhämtningsfrist för expressgods, se str 600, § 76: 3. Om beräkning av magasinspengar, se str 1000, art 90.

129.(Reservnr)

Hundar mfl djur, som medföres av resande.
I str 1000, art 86: 1 a, omnämnda djur i emballage, vilka enligt Djur i

föreskriften i str 600, § 36: 1, får avgiftsfritt medtagas i personvagn, p^sonvfgn
befordras utan transporthandlingar.

131: 1. För i str 1000, art 86: 1 a, nämnda djur, vilka utan emballage Djur utan ^

medföres av resande i personvagn och för i str 1000, art 86: 2 a, nämnda p™sonvagn^
djur, vilka som polletterat resgods medföres av resande, skall utlämnas djur i resgods2 klass biljetter. På biljetterna stämplas eller antecknas »Hund», »Katt»
etc. Om samma biljett skall gälla för två eller flera djur, anges detta
med bokstäver. För övriga smärre djur, som enligt str 1000, art
86: 2 b, får polletteras, utfärdas blanko resgods- eller cykelbiljett, som
påtecknas »Ekorrar», »Kaniner» etc.
2—2H6 01
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2. Biljett för djur, som polletteras, märkes med resgodstång och åter
lämnas jämte resgodsbeviset till den resande.
3. Ledarhund, som av blind person medföres för personlig hjälp,
befordras enhgt str 1000, art 86: 4 utan avgift. Inga färdhandlingar ut
färdas.

4. Buranvändnings- och smittreningsavgifter upptages på person
trafikkvitto.

132. (Reservnr)
Överförings-

133. Överföringsavgift, som enligt föreskrifterna i str 1000, art 88,

avgift

debiteras för i resgodsvagn befordrat djur, upptages på resgods- eller

cykelbiljett. 1 stället för vikt utsättes »Hund», »Två hundar» etc.
Om persontrafikkvitto utfärdas enligt art 131: 4, kan dock även över
föringsavgift upptagas på samma kvitto.
Magasins
pengar

134. På SJ stationer skall i str 1000, art 90, för resgods fastställda
magasinspengar i förekommande fall debiteras för hundar m.m. Kvitto

lämnas på »Kvitto på vissa avgifter i godstrafik» (bl 6413.3).
Om avhämtningsfrist för hundar etc, se str 610.

Str 104Ö
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B. Rabatterade avgifter.
Basande.

Resande i allmänhet.

Årskort.

135: 1. Taxeföreskrifter: Str 1000, art 59 samt str 1002, art 18.

Taxe-

2. Återbetalning för icke till fullo utnyttjat kort medges icke. föreskrifter.
Beställaren skall underrättas härom.

3. Korten är försedda med stam. Kortet ä 3000 kr är tryckt på vit Kortens
kartong med blått bottentryck, kortet ä 5000 kr på vit kartong med utseende m.m.
gult bottentryck.
4. Korten har särskiljande numrering: korten å 5000 kr har bok
staven A och korten å 3000 kr bokstaven B framför numret. Korten
med tillhörande stam levereras i block om 10.

5. Årskort kan beställas skriftligen på alla stationer och resebyråer. Beställning,
Beställningen, som lämpligen avlämnas på bl 6100.5, skall innehålla utfärdande,
uppgifter om beställarens fullständiga namn, titel eller yrke och adress ^f^ämning och

samt ange från vilken månads början kortet skall gälla. Av de fotografier, som skall medfölja beställningen (jfr str 1000, art 59:1, Ånvisn),

^^s^ietstid.

skall det ena påklistras årskortet på härför avsedd plats och det andra
kortets stam. Stammen skall jämte beställningen förvaras under två år
på det tjänsteställe, som utfärdat kortet.
Anm. Person, som köper årskort på samma försäljningsställe år efter år, kan
om han så begär, få sitt duplikatfoto överflyttat från föregående års till det nya
kortets stam. Den resande behöver då endast avlämna ett foto, vilket påsättes det
nya årskortet. En förutsättning härför är, att någon väsentlig förändring i vederbörändes utseende (exempelvis anläggande av glasögon) ej inträtt sedan föregående
år. Fotografler med märken av gamla stämplar får icke användas på originalkorten.

6. Innehavaren skall uppmanas att förse kortet med sin namnteck

ning på därför avsedd rad. Utan denna namnteckning är kortet icke
giltigt. Vederbörande skall underrättas om nämnda föreskrift.
7. Stationer, som icke själva utställer årskort, skall vidaresända

inkomna beställningar till det med hänsyn till befordringstiden lämp
ligaste av de i mom 8 nämnda försäljningsställena (SJ stationer dock
endast till SJ försäljningsställen).

8. Årskort tillhandahålles av

Forsäljningsställen.

i) SJ resebyråer i
Göteborg (Hotellplatsen)

Hälsingborg

Malmö
Stockholm (Vasagatan)

Luleå

Sundsvall

2) Biljettea^editionerna i
Göteborg O
Malmö C
Stockholm C
Anm. Årskort utfärdas även av vissa privata svenska resebyråer.

9. Årskort utfärdas med giltighet under 12 kalendermånader i följd.
Giltighetstiden skall anges på därför avsedd plats genom ifyllande av
första giltighetsdag och genom påstämpling av namnet på den månad,
till och med vilken kortet skall gälla, samt årtal, exempelvis: »MAJ 1960».
Ändringstryck 65 (lo blad)
December 1959
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10. Årskort skall förses med utlämningsställets datumstämpel, som
skall anbringas på så sätt, att en del av stämpeln tydligt framträder
på fotografiet, men den får ej täcka någon del av ansiktet
Ila. Årskort får'utlämnas tidigast en vecka före den avsedda giltig-

hftsmånadens början. Årskort för person, som redan innehar sådant och
som önskar utfå nytt kort, gällande i direkt följd med det gamla, får
utfärdas högst fjorton dagar — i samband med förestående utlands
vistelse högst en månad — före utgången av det gamla årskortets gil
tighetstid.
b. Till varje försålt kort utlämnas utan avgift ett särskilt etui för
kortets förvaring. Etuiet till kortet å 3000 kr är av vinrött skinn och
till kortet ä 5000 kr av brunt skinn.
Biljettför
säljning till
resande med
årskort.

Bå årskorts

giltighetstid
upphör.

12. Om innehavare av årskort önskar resa över en svensk sträcka,

på vilken kortet ej gäller, t ex ÅG eller en billinje, kan han antingen
lösa lokal biljett eller anslutningsbiljett för sträckan ifråga. Vid resa
till utlandet utfärdas internationell anslutningsbiljett från resp gräns
station (Göteborgs hamn, Hälsingborg F, Malmö F/hamn, Trelleborg F,
Tstad, Simrishamn, Stockholms hamn och Umeå) eller från resp snitt
punkt (Vassijaure gr, Storlien gr, Oharlottenberg gr. Kornsjö gr och
Haparanda gr).
13. Om årskortets giltighetstid utgått sedan resan påbörjats, måste
den resande lösa biljett för den sträcka som tillryggalagts, räknat från
den första station, som passerats efter kl 24 sista giltighetsdagen.
Kort, vars giltighetstid utgått och. som ev återlämnas i samband med köp av
nytt kort, skall makuleras.

Förlorat
ärskort.

Förverkat
årskort.

14. Vid förlust av årskort, bör ägaren omedelbart göra anmälan därom
till järnvägsstyrelsen (Kmbr). Efter styrelsens prövning kan i vissa fall
medges, att nytt årskort utfärdas för återstående del av det förlorade
kortets giltighetstid.
15. När årskort, vars giltighetstid utgått, företes i biljettlucka, i spärr
eller på tåg, skall kortet fråntagas den resande och insändas till järn

vägsstyrelsen (Kmbr). Årskort, som användes av obehörig person, för
lorar sin giltighet och fråntages den resande samt insändes till järn
vägsstyrelsen (Kmbr).

Rabattkort.

Taxe-

bestämmelser.

136: 1. Taxeföreskrifter: Str 1000, art 60 samt str 1002, art 18.

2. Rabatten gäller i samtrafik med EJ och billinjen Övertorneå

' A/P^
—Pajala
icke i giltighet
samtrafikför
medjärnvägsbiljett
andra billinjervid
(jfrresa
dockmed
str buss)
1000,
/''^^art
7, om men
alternativ
eller med fartygsleder eller färjeleder.
Kortens

137: 1. Rabattkortens utseende framgår av str 1041, mönster 172—

utseende m. m. 173.

2. Korten är försedda med stam och tryckta på kartong av enhets-

/ ^ färg. De till single sovkupé gällande korten är försedda med ett
diagonalt band av linjer i röd färg.
3. Korten är numrerade och försedda med SJ torrstämpel.
<

^

Beställning, 138: 1. Rabattkort kan beställas skriftligen på alla stationer och rese-

utfärdande, byråer. Beställningen, som lämpligen avlämnas på bl 6100.5, skall
om beställarens fullständiga namn, titel eller yrke

Str 1040
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ocli adress samt ange från vilken månads början kortet skall gälla.
Av de fotografier, som skall medfölja beställningen (jfr str 1000, art 60: 1
anvisn), skall det ena påklistras rabattkortet på härför avsedd plats och
det andra kortets stam. Stammen skall jämte beställningen förvaras
under två år på det tjänsteställe, som utfärdat kortet.
Anm. Person, som köper rabattkort på samma försäljningsställe år efter år, kan,
om han så hegärj få sitt duplikatfoto överflyttat från föregående års till det nya
kortets stam. Den resande behöver då endast avlämna ett foto, vilket påsättes

det nya rabattkortet. En förutsättning härför är, att någon väsentlig förändring i vederbörandes utseende (exempelvis anläggande av glasögon) ej inträtt sedan föregående

år. Fotografler med märken av gamla stämplar får icke användas på originalkorten.

2. Innehavaren skall uppmanas att förse kortet med sin namnteck
ning på därför avsedd rad. Utan denna namnteckning är kortet icke
giltigt. Vederbörande skall underrättas om nämnda föreskrift genom en
särskild klistringslapp, som påsättes kortet på framsidan.
3. Stationer, som icke själva utställer rabattkort, skall vidaresända
inkomna beställningar till det med hänsyn till befordringstiden lämp
ligaste av de i mom. 4 nämnda försäljningsställena (SJ stationer dock
endast till SJ försäljningsställen).
4. Eabattkort utställes av alla

följande biljettexpeditioner:
Alingsås
Hälsingborg C
Hälsingborg Fl)
Arvika

SJ resebyråer
Ludvika
Luleå

Säffle
Tranås

Bollnäs

Härnösand
Hässleholm

Borlänge

Jönköping C

Lund 1)
Malmö C 1)
Mjölby

Borås C^)

Kalmar C

Motala C

Boden C

Djursholms Ösby Karlskrona
Enköping

Karlstad C

Eskilstuna C

Katrineholm

Eslöv

Kiruna C i)
Kristianstad C i)

i Sverige samt av
Södertälje C i)

Trelleborg O
Trollhättan
Uddevalla C
Umeå

Norrköping C i)
Uppsala C 1)
Nyköping C
Varberg
Nässjö
Oskarshamn
Sandviken
Skellefteå stad

Vetlanda
Värnamo

Skövde 1)

Växjö

Gällivare

Kungsbacka
Köping

Sollefteå

Gävle O

Landskrona

Göteborg C i)

Lidköping

Halmstad O

Linköping O

Stockholm C i)
Sundbyberg
Sundsvall O i)

Åmål
Örebro G
Örnsköldsvik C
Östersund C

Eagersta bruk

Falköping C
Falun Cl)

Kristinehamn

Västerås C

Huskvarna

Anm. Rabattkort utfärdas även av vissa privata svenska resebyråer.

5. Eabattkort utfärdas med giltighet under 12 kalendermånader i

följd. Giltighetstiden skall anges på därför avsedd plats genom ifyl
lande av första giltighetsdag och genom påstämpling av namnet på
den månad, till och med vilken kortet skall gälla, samt årtal, exem
pelvis: »MAJ 1960».
6. Eabattkort skall förses med utlämningsställets datumstämpel, som

skall anbringas på så sätt, att en del av stämpeln tydligt framträder
på fotografiet, men den får ej täcka någon del av ansiktet.
7 a. Rabattkort få utlämnas tidigast en vecka före den^ avsedda giltig
hetsmånadens hörjan. Eabattkort för person, som redan innehar sådant
och som önskar utfå nytt kort, gällande i direkt följd med det gamla,
får utfärdas högst fjorton dagar — i samband med förestående utlands0 Även rabattkort gällande till single sovkupé.
Ändringstryck 64 (47 blad)
Gällande

fr o m

sept

1959

Expeditionsbestämmelser
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Str 1040

vistelse högst en månad — före utgången av det gamla rabattkortets
giltighetstid.

b. Vid utlämning av rabattkort skall ett skyddsfodral av plast kost
nadsfritt tillhandahållas.

8. Innehavare av rabattkort, som icke gäller till single sovkupé, får
mot betalning av prisskillnaden utan särskilda formaliteter utbyta detta
mot ett rabattkort gällande även single sovkupé med samma giltighetstid
som det förstnämnda kortet. Det återlämnade kortet, på vilket antecknas
»utbytt mot nr
», upptages som makulerat och bifogas redovisningen.I

Enligt samma grunder får rabattkort utbytas mot årskort.

|

9. Eabattkort, som av myndighet inköpes för statsmedel, skall efter

framställning av ifrågavarande myndighet vid utlämningen förses med
stämpel eller tydlig påskrift »Gäller endast för tjänsteresor» (Kungl.
Majits kung. nr 495 d. ^Vio 1934). Kort med dylik påskrift får sålunda
icke komma till användning för innehavarens resor i egna angelägenheter.
Biijettförsäij- 139: la. Eabattkort behöver icke uppvisas vid biljettköp.
—

ning till
resande med
rabattkort.

—

-

^— W

rw

W f

^ WM w

T
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•

b. Särskild iippmärksamhet skall ägnas åt, attfullt singletillägg uttages,
då resande i single sovkupé ej innehar rabattkort för single.
2. Om innehavare avrabattkortbegär biljett,som äveninnefattar sträcka,

på vilken rabattkortet icke gäller, t. ex. ÅG eller en billinje, utfärdas

antingen en direkt halvbiljett med full avgiftsberäkning på ifrågakommande sträcka, varvid biljetten påtecknas »Eullt pris på båt (buss)»,
eller, då så är lämpligare, en anslutningsbiljett till fullt pris för
sträckan ifråga.
3. Direkt biljett kan icke utfärdas mellan svensk och utomnordiski

station med tillgodoräknande av nedsättning på svensk sträcka. |
4. Till resande med rabattkort utlämnas vanliga halvbiljetter.
5. Endast en färdbiljett till nedsatt pris får utnyttjas av en och
samma person för en och samma resa.

Dä rabattkort 140: 1. Vuxen resande, som innehar till halvt pris köpt biljett men
saknas ener icke kan uppvisa giltigt rabattkort, skall erlägga prisskillnad mellan avtid unnhör^
giften för hel och avgiften för halv biljett för vederbörande sträcka
* och klass.
2. Om giltighetstiden för uppvisat rabattkort utlöper före utgången
av begärd biljetts giltighetstid, skall för den resande påpekas, att han
icke äger rätt resa mot halvt pris, sedan kortets giltighetstid utgått,
om han icke före den fortsatta resans anträdande löst nytt rabattkort.
Om den resande exempelvis löst sin biljett den 28 december mot uppvisande av ett
rabattkort, vars giltighet utgår den 31 i samma månad, måste han, om biljetten an
vändes för fram- eller återresa den 1 januari eller senare, ha löst ett nvtt kort. som
gäller vid resetiUfället.

Om rabattkortets giltighetstid utgått sedan resan påbörjats, måste
den resande lösa prisskillnadsbiljett mellan hel och halv enkel biljett
för den sträcka som tillryggalagts, räknat från den första station, som
passerats efter kl. 24 sista giltighetsdagen.
Kort, vars giltighetstid utgått och som ev återlämnas i samband med köp av
nytt kort, skall makuleras.

141—142. (Eeservnr)

V
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143—146

143. Vid förlust av rabattkort bör ägaren omedelbart göra anmälan
därom till järnvägsstyrelsen (Kmbr). Efter styrelsens prövning kan
i vissa fall medges, att nytt rabattkort utfärdas för återstående del
av det förlorade kortets giltighetstid.

144. När rabattkort, vars giltighetstid utgått, företes i biljettlucka, i
spärr eller på tåg, skall kortet fråntagas den resande och insändas till
järnvägsstyrelsen (Kmbr). Rabattkort, som användes av obehörig person,
förlorar sin giltighet och fråntages den resande samt insändes till järn
vägsstyrelsen (Kmbr).

Förlorat

rabattkort.

Förverkat
rabattkort.

Anm. De viktigaste bestämmelserna om rabattkort finns på kortets innersidor (se
str 1041).

145. (Eeservnr).

Sällskapsresor.
I 146: 1. Taxeföreskrifter: Str 1000, art. 44, och str 1002, art. 18. Rabatten

I gäller i samtrafik med EJ samt enligt särskilda grunder med RN och ÅG.

Taxe

föreskrifter.

2. Biljettbeställning (bl. 6100.18^), undertecknad av beställare eller

reseledare, skall avlämnas vid beställning eller köp av biljett.

3. Trafikinspektör som mottager anmälan om sällskapsresa, skall
underrätta övriga trafikinspektörer, vilkas linjer beröres av resan enligt
Iföreskrifterna i str 1000, art 44. Anses resan ej lämpligen kunna ske
med önskade tåg, skall annan tåglägenhet föreslås.
4. Om deltagare i en sällskapsresa redan från resans början bestämt
att de skall färdas en del i 1 klass och en del i 2 klass med samma tåg

eller om deltagarna i en sällskapsresa av järnvägstekniska skäl, t. ex.
vid resa i sovvagn, kommer att färdas i olika tåg, utfärdas två färd
biljetter, en för vardera gruppen. Stationen skall på biljettbeställningen
anteckna numren på de två biljetterna. Om resplan icke blivit fastställd,
skall på vardera biljettens baksida antecknas med vilket tåg resan, i
förekommande fall även återresan, skall anträdas. Om resplan fast
ställts, skall en sådan utfärdas för varje biljett.

1 5. Då biljett utfärdas, skall sista giltighetsdag alltid anges på den
samma.

Om resplan, se art. 193.

Ändringstryck 69 (27 blad)
April 1961

Expeditions
föreskrifter.

Str_1840

^P.?'^l.ti®??före3krift9P

_.,H7 - lis

Faanfarabatt

H7;l« Taxeförsskriftep! Str 1000^ art 40, och str 1002, art 18» Rabatten Taxeföregäller i saisträftk »ed EJ och RWsamt enligt särskilda grunder i sästrafik skrifter
laed

2« För varje resa aVlämnäs eh biljattbeställning, bT.5fOO.10.

Beställning

3, Antalet resande sant - for att aöjllggöra beräkning av frivikt för
Expeditions
resgods - antalet barn under 12 Sr skall anges p§ biljetten. Blankobiljett föreskrifter
markerad ®Iur o retuR neds' pStecknas ' rutan för ahtal resande sxenpelvis
"Fa® +|n fiund" oc^ rutan för kategori 'FaiilJ, varav en under 12 år* och
I förekomandé fall ®Ett rabattkort*. 0® någon av deltagarna har irskort, '
till vilket hänsyn tagits vid prisberäkningen av.biljetten, anges t ex
'Säller endast:ti 1Isaaaans sed ärskort B 1234".

, 4, Os de resande ähvånder olika vagnsklass eller färdas lels i sovvagn,

I dels f sfttvagn eller hed dubbleringståg på grund av att sov- eller sittf platser inte kunna.t erhållas I sassa tåg, utfärdas två biljetter, en för
vardera gruppen.Båda biljettema utfärdas enl so® 3 och bida biljettema
påtecknas "Utf tlllsamsans sed biljett nr 000". P3 biljettens baksida anteck
nas de tåg, so® skall användas (ev utfärdas resplan}.

5, På biljettbeställningen antecknas nuEser och avgift pä utfärdad biljett.
Ävgiftsspecifikationen kan fyllas i os så önskas för att underlätta ut
räkningen av biljettpriset.
6. Ett särskilt reklasblad os fasiljerabattsn finns och heställes från reka.
Rabatt för aötesdeltagare

148:1. Taxeföreskrifter: Str 1000, art 38, och str 1002, art 13. Rabatten Taxeföregäller i safttrafik ^d EJ och RN samt enligt särskilda grunder i isstraffk föreskrifter
sed RG.

2. Kär rabatt medgivits, skall mötesarrangören utfärda särfekild biljettbe- Beställning
ställning för värjs mötesdeltagare. Beställningsblanketter tillhandahllles
av järnvägsstyrelsen utan kostnad. Blanketterna är numrerade.
3. For att erhålla rabatt skall iötesdeltagären vid biljettköpet lämna

ovannämnda biljottbeställning, varvid stationen utfärdar blankobiljett, på
vilken antecknas "Höte" samt på bdställnlngen angivet diarienummer. Biljetton
ges den giltighet, som framgår av beställnl^en. Pl beställningen antecknas
nuisrat på utfärdad biljett och erlagd avgift.
4, Avlämnde beställningar förvaras av stationen och bifogas redovisningen
till Kk,

149, (Reservnjmmer).
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Str WO

Semestérbiljetter
Taio-

150:1. Taxetöreslirifter; särtryck 1000, art .18, oc& särtryck 1002,art 18.

ferciäkTificr. Rabatten gäller i samtrafik med EJ och ÅK.

Kxiioditions2. a. På blanbobiljett anges första gilMglietsdag och första återresodag
föreskrifter, fjamt strykes sista giltighetsdag. Om sjätte giltighetsdagen infaller pa en

dag, då semesterbiljett ej gäller för resa, skall såsom första åten-esedag

anges närmast följande tillåtna dag. Resande, som_ önskar återresa tidigjire eller på icke tillåten resdag, skall-lösa prisskillnad enligt föreskrif
■

terna i- särtryok 1000, art 72.

,

. b. I stationsrelationer, där försäljningen är aV större omfattning, (se

art 3(57), får fasta biljetter inrättas. Första åteixesedag anges då på bil
jettens baksida.;

Vid utfärdandet av sajnestarbiljett, prisberaknad för an jimvägs-

sträcka av fflinst 1651 ka och mi en giltighet, soa helt eller delvis
infaller under tiden juni - augåsti, skall blanbobtljeti aovandas.
1 rutan for kategori anges ®Sea utan inskränknirtg .
o. Semesterbiljett, som tryckes i biljettmaskiri, skall på baksidan

förses med uppgift om inskränkningar ocli förstii äterresedag. För
maskiner med rullmatning användes särskild .stämpel, som rekvireras
från bbk.

3, Seaestertiljstt får utfärdas i
och billinjer^ varvid fullt tur- och
och bilsträckorna, han i detta fall
räkning av fflinsta avgift i sastrafik

;

vilka rabatt är sedgiven.

sastrafik sed i str 1002 intagna fartygsteturpris skall tilläspas pi fartygs-

gäller biljetten tre aSnader. Vid be
fSr endast Medräknas de sträckor, pl

"'

t. Vid varje sesesterbiljett skall.sed häftapparat fästas ett tilläggsblad, bl 5106.13, sed upplysningar os biljettens giltighet.
5.£tt särskilt reklasblad os sesesterbiljettsrabatten finns och kan
beställas frän reba.

151 - 152, (Reservnuaner).

_
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153-157

VISSA KATEGORIER RESANDE.

Grappresor.
Skol- och föremngsimgdom*
153: 1. Taxeföreskrifter: Str 1000, art 46, och str 1002, art 18. Rabatt Endags

medges endast av SJ (inkl TGOJ).

gruppresor

2. Färdledaren skall lämna beställning (SJ bl 6100.15), som av
biljettören kompletteras med ordet »Endagsresa» på framträdande
plats.
3. Blankobiljett, markerad »Tur och retur, neds» och i kategori
raden betecknad »Endags gruppresa», utfärdas. Resdagen anges som
såväl första som sista giltighetsdag. Resplan utfärdas och bifogas
biljetten. Vid behov utlämnas kontrollbiljetter (även för avgiftsfritt
befordrad färdledare).
4. Endags gruppresa skall förutanmälas till vederbörande trafik
inspektör i de fall, som anges i str 1000, anvisningarna till art 46.
5. Då resgrupps storlek m fl omständigheter medför risk för kon
kurrens från andra trafikföretag kan specialpris i vissa fall offereras
av trafikinspektör. Vid fastställandet av sådant pris tas hänsyn till
behov av förstärkning av tåg, tomkörning av rullande materiel, om
elektrisk dragkraft kan användas m m. Har tåglägenheter fastställts
utfärdas resplan, som bifogas biljetten.
154: 1. Taxeföreskrifter: Str 1000, art 47, och str 1002, art 18. Rabatt övriga

medges även av EJ och RN samt enhgt särskilda grunder av ÅG och
ÅK.

2. Beställning (SJ bl 6100.15) skall avlämnas.
3. Blankobiljett, markerad »Enkel neds» eller »Tur och retur neds»,
utfärdas. 1 kategoriraden anges »Skolungdom», »Univ. studieresa» eller
»Föreningsungdom». Första och sista giltighetsdag ifylles. Vid behov
utlämnas kontrollbiljetter (även för avgiftsfritt befordrad färdledare).
4. Resa skall förutanmälas till vederbörande trafikinspektör i de
fall, som anges i str 1000, anvisningarna till art 47. Har tåglägenheter
fastställts utfärdas resplan, som bifogas biljetten.

155—157. (Reservnr)

Ändringstryck 68 (21 blad)
September 1960
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Rabatt för svenska idrottslag.
Taxe
föreskrifter

158: 1. Taxeföreskrifter: Str 1000, art 42, och str 1002, art 18. Rabatt

medges även av EJ och ÅK och får tillämpas även till svensk gräns
station vid resor till utlandet.

Beställning

2 a. För varje resa skall avlämnas av ordförande eller sekreterare
i vederbörande förbund, förening eller klubb utfärdad och under

tecknad beställning (bl 6100.11), som skall vara försedd med organi
sationens stämpel. Om flera föreningar på en och samma ort skall
bilda en resgrupp, erfordras beställning för varje förening. Beställ
ningarna sammanföres i dyl fall av en av föreningarna och hopnitas
av försäljningsstället till en beställning för köp av gemensam biljett.
b. Beställningarna skall granskas så långt det är möjligt för kon
troll av att på desamma upptagna personer verkligen är rabattberättigade. Missbruk skall tjänstevägen anmälas till kommersiella byrån.
3. Blankobiljett, markerad »Tur och retur neds» och med kategori
beteckningen »Idrottslag», utfärdas. Första och sista giltighetsdag
ifylles. Vid behov utlämnas kontrollbiljetter.
4. Resa skall förutanmälas till vederbörande trafikinspektör i de
fall, soni anges i str 1000, anvisningarna till art 42. Har tåglägenheter
fastställts utfärdas resplan, som bifogas biljetten.
159—165. (Reservnr)

.StT 1040
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166—171

Enskild'" färd.

Rabatt för viss inilitär personal (»militärrabatt»)!.
166: 1. Taxeföreskrifter: Str 1000, art 34, och sfr 1002, art 13. Rabatt

j medges även av EJ, RN oct) (S«
m:

biljetter för resa från ()rtcn iinder (len. lid förläggningen;
föiiäggniiig avses (läi*vid även örlogsfartyg och arbetsplats för vapenfria
värnpliktiga (s. k. sanivetsömnia).

. 3. Militärrabatibiljett får ntläinnas till:

rämgad«

a) militär personal av högst korprals grad i nniförm (personal iitaii
gradbeteckning eller med gradbeteckning i form av en eller två stolpar
på axelklalT, kragspegcl eller nnderärm) för resa från förläggningsorl:
(äveii åniian än egen);

b) personer (civila eller i uniforni) med giltigt >>]>cgitinialionskort
för erhållande av militärrahatt»,
bl ()l()4.4, 10r resa iVån station,
som iiörmalt betjänar den på kortet angivna förläggiiings()rtcn.
Bl G1U4.4, som skall tillhandahållas på, alla orter med militär
förläggning, gäller endast om det försetts .med innehavarens namnteck
ning, förba.ndets stämpel och vedorbörande militäre chefs nndcrslirift.
Vid behov skall innehavaren kunna legitimera sig med namnteckning
eller på annat sätt. Legitimationskortet skall företes såväl vid biljettkö])
som biljcttkontroll.
,
4. Soni militärrabattbiljett användes antingen blank obiljett, beteck- siijeitcr
. nad »Tur och retuK Jieds», eller fast enkel 2 klass l>i]jelt, till persontåg,

i båda fallen ])åstämplad »Militär» i röd färg. Stämpel rekvireras vid
behov från bbk. Ojii villkoren för anskaffande av särskilt tryckhx

jnilitärrabattbiljetter iippfylles för viss statioiisrelatiou, (sc art 307),
eller om annat pris än enkel avgift fastställts, får sådana rekvireras.
5. Militärbefälet har genom de militära myndighelernas försorg an
modats att informera nyinryckt personal (mi rabattmöjlighelerna. I
samband med mera omfattande inryckningar bör stf (bxf) ta kontakt
med militära förband för att kontrollei^a alt så sker.

167—169. (R®s»rvnuiiiier)c
Studerande vid resa mellan skolort och annan ort (»sluderanderahatt»).
170: 1 . Taxcföreskrifter: Str 1000, art 32, och str 1002, ärt 18 och 3(). Taxeiörc-

I Rabatt medges även av EJ, RN, RS samt av Postverkets dIHgcnstrafik.
2. I samband med rabatten förekommer följande blanketter, som Blanketter
skall tillhandahållas av stationerna:

Ansökan om stiidcrandcrabatl,

,

bl (>102.3;

'Lcgitimätionskort för stmlerähde,
bl 6104.3;
Beställning av biljett för studerande,
bl 6100.4.

171:,L Biljetter till rabalterat prks tillhandahållcs elever ined heldags- Rabaitundervisning vid de skolformer, som angivits i str 1000, art. 32: 1 a,
samt dessxitom till elever vid andra skolor och kurser, då meddelande

erhållits från kmbr, att rabatt medgivits.

^dringstrycfc 71
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171- 172

. Expedftfonsföreskpifter

sir io4o

2. ])ri rabatt l)eg;iTes av studerande vid skola ell(U' kiu\s, för vilka

rabatt ej mcdgmts, skall viHlerbörande nj)|)lysas oin Inresknfterna för
rabatten odi om niöjlighelen att efter insäadande av bl (>102.3 eventuellt
erhalla sadan^. ^ ,
V
.
J
3.. Stationerna undcurriitias om medgiven rabatt genom att kopia av
ansökan översändes från kmbr. Kopian skall förvaras:av stationen.
Om det skiiHe komma till stationens kännedom, att n])pgift:erna på
köpjan väsenijigt avviker Irån ratta förhållandet, skall kmbr under
rättas.

. • ;

4. Stätionerna bör såvitt möjligt bilda sig en iippfattning om i vilken
iiisträckning eleverna vid de olika skolorna iiitnyttjar räbatlcn. Oni
rabatten utnyttjas i mycket ringa utsträckning^, bör kmbr underrättas.

Lcgiijjnations- 172: 1. Legitiuiationskort (bl (>104.3) skall vara försett meil inneliavabestäiining

Tcns fotö ocli Undertecknat av rektor, klassföreståndare, studentkårs
ordförande eller sekreterare eller sludentnations kurator. Kortet skall

(lessutom vara förseit med skolans eller elevkårens slämj)cl.
2, Första gången legitimationsk örtet användes, skal! det slänijxlas
med stationsstäinpel på så sätt, att stämpeln täcker fotots iKHlre del.
Det skall noga tillses, att endast k^gitiinationskort för rabattberättigaxic

siäniplas, Legitimalionskort utan stationsstämpel är ogiltiga.

3. Studerande tillhöiande nedanstående elevorganisationer har med
givits att 1 stäJJet för 1)1 (>104.3 använda organisationens legitimations-

kort, försett Jiicd inneliavarens foto och till •k<)riet hörande giltigt ter
minsk ort. Terminskortets färg växlar för varpviermin.
Akadejniska Föreningen i Lund

.

Blivande Lärares Riksförbuiid

(löteborgs Universitets Studentkår

Handelshögskolans i (iöteborg. vStudentkår
, Lantbrukshögskolans studentkår i Uppsala
Odontologiska föreningen i Malmö
Seminariernas Elevförbun(l
Sköndalsiiistitiitets Elevkår i Stockholm

Socialinstitntels i Göteborg elevkår
vStockholnis sfudentkårer

Sydsvenska Socialinstitatcls i Lumi elevkår

Sydsvört$ka Sjukgyjanastinsti tåtet!Lund

|

Tekniska Läroverkens Elovförbund
Uaeå studentkår

Uppsala studentkår

hm I stället för bl 6104,3 får även S£CO:s (Sverfges ETevors Centralorganf«'

sationllegitliBatfonskortg försett wed Innehavararts fotografi^ användas vid
köp av cch resa på biljett raed studörando^abatt. Kortet skall vara under^
tecknat av lektor, klassföreståndare eller kurator^ Skolans stämpel skall
, ffnn^-.även Över fotograffsts nådre deU Statlonen skall Inte stäsi^pla sådana
kort,)

5, Bosfällning (bl 5IÖ0o4) uifärJas av eleven själv. De fnläömade beställning®
arna bifogas redovisningen»

Str 10^0

£xpedit1on$för9®knfter

*

173 -174

173- Mr)t uppvisande av legitimationsk ort och aviäninaiuié av beställ-

Biljetter

ning utlämnas fast enkel 2 klass biljett till persontåg, påstämplad »Stud»
mc(l röd färg. Stämpel rekvireras vid behov från bbk. Om fast sådani
biljett ej finns i ifrågavarande relation, utfärdas blaiiko, betecknad »Tur
o retuR neds», på vilken sista giltighetsdagen och kategoribeteckningen
»xStud» anges. Biljett får utlämnas för resa endast under tid, då termin
pågar, under förutsättning att rabatt då medges.

SvcÄiskt sjöfolk.

174: 1. Taxeiöreskriftcr: Sti* 1000, art 30, ocli str 1002, art 18. Uabalt

f

medges även av EJ,RG, Ak och RX.
2. Biliett mot rabaltcrad avgift utlämnas mot skriftlig l)cslällning på Bestaiinini;
bl 0100.2 (Beställning av biljett för svenskt sjöfolk).
3. Beställningen skall vara egenhändigt underskriven av vcder- Expeditions

börande redare eller fartygsljefälhavare. Den skall därjämte vara för- förcskriner.
sedd med tillstvrkan av mönstiånesförrättare (i Sverige: sjöiuaushus-
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ombudsman, magistratssekreterare, föreståndare för tullanstalt eller
annan särskilt förordnad mönstringsförrättare; i utlandet: svensk kon

sul), för såvitt mönstringsförrättaren är anträffbar. Är mönstringsförrättaren icke anträffbar, skall redaren eller fartygsbefälhavaren på plat
sen för mönstringsförrättarens påteckning införa:»Mönstringsförrättaren

ej anträffbar» och med sin namnteckning bestyrka detta förhållande.
4. Rabatten medgives endast i de fall, som angives på beställningen.
Genom markering av tillämplig märkruta utmärkes det förhållande,
som i det föreliggande fallet är för handen och som berättigar till rabatt.
Granskning av uppgifternas riktighet erfordras ej från stationernas sida.
5. Blankobiljett, försedd med uppgift om sista giltighetdag och med
kategoribeteckningen »Sjöfolk», utlämnas. Beställningen bifogas redo
visningen.

175—189. (Beservnr)

Gemensamma expeditionsbestämmelser till art 146—189.
190: 1. Vid köp av biljett till rabatterat pris skall för varje gång av- Biljett- .

lämnas en särskild beställning enligt för varje rabattslag fastställd blan- '^estaiimngar
kett.

2. Beställningarna skall vara egenhändigt underskrivna och, om
särskild plats därför finns, försedda med vederbörlig stämpel.
3. Beställningarna skall granskas, så långt detta är möjligt, för kon
troll av att på desamma upptagna personer verkligen är rabattberättigade. Missbruk skall tjänstevägen anmälas till järnvägsstyrelsen(kmbr).
4. För fram- och återresa behöver endast en beställning avlämnas *

5. Beställningen kompletteras enl art 460.
6. I de fall färdledare vid gruppresor får medfölja avgiftsfritt skall
dessa även inräknas i »Antalet resande».

191. Till rabattberättigade personer utlämnas, såvida annat icke före- Biljetter
skrivits i detta str, art 136—189, vanliga blankobiljetter.

192: 1. En gemensam biljett får utfärdas för flera personer, som reser utfärdande
Bii^t^s
tillsammans.

2. På biljett till rabatterat pris, utom på biljett försåld till inne
havare av rabattkort, skall på platsen för »Kategori» anges rabattens
art, t ex »Sällsk.», »Familj», »Skolungd.», »Föreningsungd.», »Idrotts-

lagi^ÄlSjöfolk», »Militär» samt vid familje- och sällskapsresor antalet
barn under 12 år. Dessutom skall vid särskilt medgiven rabatt här

antecknas nummer på skrivelsen om rabatten, t ex »Kmbr 00/00».
Anm. i. Exempel på hur blankobiljetter i olika förekommande fall skaU utskriva s
finns intagna i str 1041 (Biljettmönstersamling).

Anm. 2. Om biljett för anslutningsresa till SJ billiga rundturer och nordiska rund

turer, se art 2^^Siroch gällande rundturscirkulär.

3. Biljett för fram- och återresa får utställas även när den resande
avlämnar särskild beställning för framresan och särskild för återresan.
Sålunda mottagna beställningar skall hopfästas, innan de insändes till
kk.
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4.1 övrigt gäller vid utfärdandet av biljett till rabatterat pris i tillämp
liga delar samma föreskrifter, t ex beträffande biljetts giltighetsväg,
som för biljetter tiU ordinarie pris.
Resplan

193: 1. Vid gruppresor skall resplan, blankett 6109.13, användas då

resan enligt järnvägsmyndighets bestämmande eller på framställning av
de resande skall ske med vissa tåglägenheter.

^ Färdbiljetten skall därvid — till ledning för biljettgranskaren —
på framsidan förses med anteckningen »Resplan fastställd».
Resplanen skall av den station, som utlämnar färdbiljetten, överläm
nas tUl vederbörande reseledare med anmodan att samtidigt med bil

jetten uppvisa resplanen vid biljettgranskningen eller eljest då så på
fordras.

Resande, som fått resplan fastställd men färdas med annat än i

resplanen angivet tåg, skall behandlas som resande utan giltig färd
biljett.

2. Rlanketten för resplan rekvireras i vanlig ordning av sådana
stationer, från vUka gruppresor ofta förekommer. Övriga stationer er

håller i erforderliga fall blanketter genom vederbörande trafikinspek
törs försorg, ev i samband med att trafikinspektören fastställer plan för
resan.

Kontroll

biljetter vid
gruppresor

194: 1. Till sådana i sällskap resande personer, för vilka en gemensam
färdbiljett utfärdas, skall i såväl SJ egen trafik som i samtrafik mellan

SJ och EJ särskilda kontrollbiljetter utlämnas. Vid gruppresor, som
företages av skol- och föreningsungdom m fl, får dock dylika biljetter
utlämnas endast om vederbörande ledare anser sig kunna anförtro rese
deltagarna dylika biljetter.

2. Vid utfärdande av den för samtliga färddeltagarna i viss klass ge
mensamma biljetten (gruppbiljett) avstämplas — med samma datum
som gruppbiljetten — och utlämnas avgiftsfritt samma antal kontroll

biljetter, som antalet resande utgör. På gruppbiljettens baksida anges
de utlämnade kontrollbiljetternas nummer, t ex »Kontrollbilj. nr
473—494».

3. Varje färddeltagare — således även innehavaren av gruppbiljetten
(färdledaren) — skall under resan vara försedd med kontrollbiljett och
vid biljettgranskningen uppvisa densamma för konduktör eller spärr
vakt. Innehavare av kontrollbiljett skall alltid färdas med samma tåg,
som innehavaren av gruppbiljetten. Vid in- eUer utgång genom spärr
skall gruppbiljetten uppvisas, innan de med kontrollbiljetter försedda
färddeltagarna släppes fram. Skiljer sig en resande från resgruppen och
färdas med annat tåg än denna, har han, oaktat innehav av kontroll

biljett, att lösa färdbiljett i vanlig ordning, varvid den för gruppresande
gällande rabatten icke får åtnjutas. (Har någon av deltagarna förlorat
sin kontrollbiljett, skall han icke vägras medfölja gruppen; erforderlig

kontroll måste då i stället äga rum genom räkning av de resande.)
4. Kontrollbiljetterna är avsedda att underlätta biljettgranskningen.
Gruppresande skall dock icke vägras att resa på en gemensam biljett, även
om de icke är försedda med kontrollbiljetter, vilket kan inträffa i sådana

fall, då det icke ansetts lämpligt att utlämna kontrollbiljetter (se mom
1 här ovan) eller då kontrollbiljetter icke i tid före resans anträdande

hunnit anskaffas av avresestationen. Att kontrollbiljetter icke utlämnats.

w
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framgår av, att sådan påteckning, som föreskrivits i mom 2, icke blivit
gjord på gruppbiljetten.
5. Kontrollbiljetterna tryckes med numrering i löpande följd till
1 klass och 2 klass för enkel resa och för fram- och återresa.

6. Kontrollbiljetter för gruppresor skall efter trafikinspektörs (tra
fikföreståndares) bestämmande rekvireras av sådana stationer, som
kan ha större behov av dyhka biljetter. Biljetterna skall tryckas med
utlämningsstationens namn. Övriga stationer skall i förekommande fall
rekvirera kontrollbiljetter från station, som är utrustad med sådana.
I sådant fall överstrykes det på biljetten tryckta stationsnamnet och
utgångstationens datumstämpel anbringas på biljettens baksida.
Trafikinspektör skall underrätta underlydande stationer om vilka
stationer på sektionen (inkl. sektionens gränsstationer), som är ut
rustade med kontrollbiljetter.
7. Varje station, som till resande utlämnat kontrollbiljetter, skall
upprätta en särskild förteckning (bl 6400.30) över sålunda utlämnade
biljetter med angivande, till vilka gruppbiljetter (nr, dag, vagnklass)
resp. kontrollhiljetter blivit utlämnade. Denna förteckning bilägges re
dovisningen.

Station, som till annan station överlämnat kontrollbiljetter, skall i
förteckningen för vederbörande biljettnummer anteckna, till vilken
station de översänts.

8. Om föreningsstation mellan SJ och EJ anses böra utrustas med
kontrollbiljetter, skall den — där så kan befinnas lämpligt — förses
med sådana endast av vederbörande ägande järnväg. Biljetterna må i
sådant fall användas i samhand med gruppbiljett, utfärdad för färd
från föreningsstation, på vilken som helst av de vid stationen anslut
ande järnvägarna och såväl i järnvägarnas egen trafik som i samtra
fik. Har kontrollhiljetter använts för resa på annan anslutande järn
väg än den, som äger stationen, skall föreningsstationen på den upp
gift över utlämnade kontrollbiljetter, som insändes till ägande järn
vägens Kk, angiva, att biljetterna ifråga använts i vederbörande an
slutande järnvägs trafik, och till denna järnvägs Kk insända specifi
cerad uppgift över sålunda använda biljetter, vilken uppgift med på
teckning om granskningen vidaresändes till ägande järnvägens Kk.
9. Annan station vid enskild järnväg än sådan föreningsstation,
som nyss nämnts, skall till SJ Kk insända uppgift över kontroll
biljetter, som utlämnats i samband med grupphiljett, utfärdad i sådan
samtrafik, som granskas av nämnda Kk. Sådan uppgift skall insändas
genom egen järnvägs Kk, som på densamma skall göra anteckning om
företagen granskning.
195—213. (Reservnr)
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Resgodspollettering på årskort.
214e: Taxeföreskrifter: Str 1000, art 59: 2—3.
A. Pollettering på årskort å 3000 kr.

1. Vid transport i inländsh trafik:

a) enbart på järnväg av sändning utan resgodsövervikt uttardas icke

resgodsbiljett. Eesgodsbeviset påtecknas »Årskort B .... »;
b) enbart på järnväg av sändning med resgodsövervikt samt för alla
sändningar i samtrafik enligt str 1002 med billinjer och fartygsleder
utfärdas blanko resgodsbiljett. Billinjetillägg, överviktsaygifter for bil
linjer och fartygsleder uttages till fullt ^pris. Besgodsbiljetten förses i
övre högra hörnet med påteckningen »Årskort B ....».
Anm. I trafik från fartygsled uttages lokal inskrivningsavgift.

2. Vid transport i internationell trafik gäller str 1000, art 59 och 81,
för hela svenska sträckan till resp snittpunkt, dock icke i trafik över

snittpunkterna Frederikshavn havn, Travemunde Hafen, Sassnitz Hafen
och Åbo hamn, i vilka fall förmånerna gäller fram till resp svenska
gränsstation, dvs Göteborg C, Trelleborg F och Stockholm C. På stam
men till det internationella resgodsbeviset ^ antecknas i det lediga ut

rymmet i kolumnen »Besgodsfrakt» ordet »Årskort».

B. Pollettering på årskort å 5 000 kr.

1. Vid transport i inländsk trafik:

a) på såväl enbart järnväg som i samtrafik enligt str 1002 med bil
linjer och fartygsleder av sändning utan resgodsövervikt utfärdas icke
resgodsbiljett. Eesgodsbeviset påtecknas »Årskort A....»;
Anm. I trafik från farfcygsled uttages lokal inskrivningsavgift.

b) på såväl enbart järnväg som i samtrafik enligt str 1002 med bil
linjer och fartygsleder av sändning med resgodsövervikt utfärdas blanko
resgodsbiljett. Eesgodsbiljetten förses i övre högra hörnet med påteck
ningen »Årskort A......
..
..
.«
» t a
2. Vid transport i internationell trafik gäller föreskrifterna i avd A,
mom 2.

Resgodspollettering mot rabattkort.
215: 1. Taxeföreskrifter: Str 1000, art 60: 2.

^

2. Vid transport i inländsk trafik tillämpas för resgods i allmänhet

gällande föreskrifter, varvid emellertid ev överviktsaygift för järnvägs

sträckor rabatteras enligt taxan. Eesgodsbiljett, pa vilken överviktsav
gift upptages, påtecknas (under »Anm») »Eabatt».
3. Vid transport i nordisk trafik av sändning med resgodsövervikt gäller
str ioOO, art 60 och 81, för hela svenska sträckan till resp snittpunkt,
dock icke i trafik över snittpunkterna Frederikshavn havn och Abo hamn,
i vilka fall förmånerna gäller fram till resp svenska gränsstation, dvs
Göteborg C och Stockholm G. På stammen till det internationella res

godsbeviset antecknas i det lediga utrymmet i kolumnen »Eesgodsfrakt»
ordet »Eabattkort».

216—219.(Eeservnr)
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Militärtransporter

C^^Bl^^Transporter för militär myndighets räkning.
Allmänt

220: 1. Med militärtransport avses transport av resande och gods, som
utföres för under Försvarsdepartementet lydande myndigheters räkning

eller eljest hestrides av medel från anslag under Riksstatens fjärde huvud
titel. Mihtärtransporter indelas i förbandstransporter, tjänsteresor och mili
tärgodstransporter,

2. Ovanstående innebär, att militärtransporter även kan beställas av

vissa frivilhga försvarsorganisationer, som för sin verksamhet åtnjuter
stathgt anslag.

221: 1. Med förbandstransport förstås transport till och från operativa
övningar av militärt förband eller stab.

2. Med militär tjänsteresa avses transport av personal (miUtär eller

civil) i övriga fall, under förutsättning att särskild färdhandling (mihtär
tjänstebiljett, krigstjänstgöringsorder eller Hknande handling som gäller
som färdbevis) användes.

3. Föreskrifter för militärgodstransport, varmed avses transport av

levande djur, materiel eller förnödenheter, återfinnes i gtax, str 1050, resp
i Gxf del I, str 1080.

Förbandstransporter

222: 1. Förbandstransport anordnas på beställning av mihtär myndighet
hos försvarsbyrån eller trafikinspektör. Vid beställningen användes lämphgen SJ bl 691.1, som kan erhållas hos trafikinspektör.
2. Order om förbandstransport utfärdas av försvarsbyrån eller trafik- Order
inspektör. Kopia av orderskrivelsen skall alltid tillställas avresestationen
och kontrollkontoret. 1 förekommande fall skall av skrivelsen framgå om

mihtärtåg (dvs särskilt anordnat extratåg) begärts.

3.1 god tid före transportens avgång(se str 691, bil 3)skall den mhitäre Transporttransportchefen tiU tågklareraren på dastningsstationen avlämna Tran
sportbesked vid förbandstransport(MtJI nr 8,som kan erhållas hos trafik
inspektören). På ilastningsstationen skall granskas
att uppgifterna om ilastningsstation, urlastningsstation, transportväg,

transportnummer, tågnummer och datum överensstämmer med erhållen
kopia av orderskrivelsen
att beställda vagnar jämte fördelning på axelantal överensstämmer

med uppgift i orderskrivelsen eller ev sedermera från trafikinspektören
erhållna ändringar,

att uppgift på betalande myndighet angivits,

att transportchefen med sin namnteckning bestyrkt ovanstående upp
gifter, samt
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att uppgifterna på transportbeskedet och på vidsittande biljett och
fraktsedel överensstämmer.

Efter granskning förses transportbeskedet samt biljett och fraktsedeln
med stationens datumstämpel, varefter sistnämnda del återlämnas till
transportchefen.

4. Transpörtbeskedet insändes omgående i särskilt kuvert till kontrollkontoret som beräknar och debiterar avgift för transporten.
5. För de militära myndigheterna avsedda anvisningar om förfarings
sättet vid förbandstransport återfinnes i Militär Järnvägstransportinstruk
tion, del I, str 691, bil 9.

Militära tjänsteresor

223: 1. Militär tjänsteresa företas på färdbevis utfärdat antingen med åt
följande beställning (biljett för egentlig tjänsteresa eller för värnpliktsresa)
eller utan avlämnad beställning (order om militärtjänstgöring, krigstjänstBeställning

göringsorder eUer liknande handling).
2. Beställning av egentlig tjänsteresa (vit kartong) skall jämte vidfästad
biljettdel (enhetsfärg) i god tid innan resan anträdes inlänmas på avrese
stationens biljettexpedition. Beställningen och bdjettdelen skall granskas
av biljettören, varvid särskilt skall uppmärksammas
att bestäUningen endast avser resa på statens och/eller i personsam-

trafiken deltagande enskilda järnvägar, ÅG och ÅK fartygsleder samt
billinjerna Övertorneå—Pajala och Visby-Fårösund,
att resväg är tydligt angiven,

att en av de i biljettdelens vänstra kant befintliga biljett- och tågslags-

rutorna kryssats, och att tecknet »A» är överkorsat om beställningen avser
enkel resa,

att genom kryssning av vederbörliga märkrutor i biljettämnets nedre
vänstra hörn tydligt utmärkts, om inskrivningsavgift för resgods och/eller
cykel skall betalas kontant eUer mot räkning,
att beställningen försetts med beställarens egenhändiga namnteckning,
att uppgifterna på biljettdelen överensstämmer med motsvarande upp
gifter på beställningen.
3. Uppgifterna skall kompletteras, om de vid granskning visar sig
Komplettering av be- ofuUständiga. Om beställning upptager ej tillåten kombination järnvägs-,

ställning

gUgj. båtsträckor skall giltighetsområdet ändras att omfatta endast

ovan angivna tillåtna sträckor. Ändring skall ske genom påteckning på
baksidan av såväl beställning som biljettdel, vilket bestyrkes med sta

tionsstämpel och signatur. På framsidan skrives »Vänd». Ändring av en i
övrigt komplett beställning får icke göras enbart på framställning av den
resande. Om denne påstår att beställningen är felaktig skall han hänvisas
till att utbyta beställningen hos närmaste militärförband eller uppmanas
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Militärtransporter

223

lösa biljett kontant, för vilken ersättning sedermera bör kunna erhållas
av vederbörlig militärmyndigbet.

4. Beställning/biljettdel, som varit föremål för radering, obehörig
ändring, är oläslig eller ej underskriven skall tiUbakalämnas. Anteckning
härom göres på såväl beställnings- som biljettdelen. I övriga fall skall
båda delarna efter granskning stämplas med stationens datumstämpel,
varefter biljettdelen, som nu blivit giltig som biljett, återlänmas till inne
havaren. Separat hiljettdel, som utan att vara stämplad av stationföretes utan
beställnings är ogiltig.

5. Beställningsdelen, som utgör ett hålkort, får ej vikas eller på annat
sätt skadas. Det är av största vikt, att stationen kvartar beställningen, då

denna utgör underlag för debiteringen. Utan beställningen kan avgift
för transporten ej debiteras, utan järnvägen går förlustig ersättningen.
6. Då resande påstiger på obemannad plats eller av annan anledning Påstigning
ej uppvisat biljett och beställning på avresestationen, skall biljettgranskaren låta lämplig station expediera beställningen. Beställningen skall icke
översändas till avresestationen.

7. Vid större antal resande utfärdas kontrollbiljetter enligt samma KontroU-

grunder som vid gruppresor i allmänhet, varvid kontrollbiljetternas nummer anges på huvudbiljettens baksida.
8. Biljett för militär tjänsteresa berättigar tiU 25 kg frivikt. Om enHgt Resgods
kryssmarkeringen inskrivningsavgift för resgods och/eller cykel skall be
talas mot räkning avser detta båda resriktningarna på biljett för framoch återresa. Om biljetten gäller för resa med snälltåg avser även pollet

teringen transport med snälltåg, övervikts- och överföringsavgifter betalas
alltid kontant.

9. Mottagen bestäUning påföres, oavsett antalet resande, ordinarie Debitering
avgift till fullt pris för enkel biljett eller tur- och returbiljett (utom för
ÅG sträckor, för vilka avgiften framgår av ÅG avgiftstabell i str 1002)
jämte ev tilläggsavgifter. Om inskrivningsavgift för resgods och/eller
cykel skall betalas mot räkning skall avgiften beräknas för båda resrikt
ningarna, om biljetten gäller för fram- och återresa. Genom kryssmarke
ring anges, om beställningen avser transport i SJ egen trafik eller samtrafik.
10. Den rabatt, som enligt särskilt avtal tillkommer de mditära myn- Rabatt
digheterna, avräknas genom kontrollkontorets försorg. Det bör särskilt
uppmärksammas att den lämnade rabatten är en genomsnittsrabatt, som
lämnats under förutsättning, att alla transporter företas med järnväg (se'
str 691, bil 2). Annat transportmedel får anlitas endast om järnvägstrans

port skulle medföra väsentKg olägenhet. Den vid järnvägstransport be
räknade avgiften får därför inte läggas till grund för en kostnadsjämförelse
med ev andra rabatterade avgifter eller offerter från andra tridäkföretag.
För den allmänna trafiken gällande rabatterade biljettpriser får inte tilllämpas vid militärtransport. Kontant betalning av militär tjänsteresa får
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således förekomma endast då omständigheterna inte medger att beställ
ning utfärdas.
Restitution

11. Om innehavaren av biljett för militär tjänsteresa begär restitution
skall biljetten påtecknas om i vilken utsträckning den ej använts. Påteckningen bestyrkes med stationsstämpel och signatur. Innehavaren skall
därefter hänvisas att återlämna biljetten till den myndighet, som utfärdat
beställningen. Om biljetten icke alls skall användas skall däremot beställ

ningen om möjhgt återlämnas, varvid biljetten makuleras genom över
korsning och påtecknas »Beställningen återlämnad».
12. Anvisningar för de miHtära myndigheterna för utfärdande av militär
tjänstebiljett återfinnes i Mihtär Järnvägstransportinstruktion, del I,
bil 6.
Värnpliktsresa

224: 1. För beställning/biljett för värnpliktsresa, som framställs på ljus
röd kartong, gäller samma föreskrifter som beträffande egentHg tjänsteresa
med den skillnaden, att sådan biljett gäller för resa med expresståg
endast mot lösen av prisskillnad (str 1000, art 73). Då avgift för resgods
och/eller cykel vid värnpUktsresa alltid skall erläggas kontant av den
resande har biljetterna för dessa resor redan vid trycket kryssats i över

ensstämmelse härmed. Ändring av denna markering får ej göras.
2. Om innehavaren av biljett för värnpliktsresa anser sig ha ömmande
skäl för att använda expresståg utan erläggande av prisskillnad skall han,
om tid finnes därtill, hänvisas till närmaste mUitärförband, som befuU-

mäktigats att i sådana fall i stället utfärda beställning för egenthg tjänste
resa.

Tjänst
göringsorder
som färd
bevis

225: 1. Vid vissa mihtära tjänsteresor (värnpliktigas resor till och från
inskrivningsförrättning och vid inkallelse till militärtjänstgöring) kan
av mihtär myndighet utfärdad order användas som färdbevis. För dessa
resor gäller följande.

2. Order om mihtärtjänstgöring, vars baksida har det utseende som

återges i str 1041, mönster 301, gäller som färdbevis efter påteckning av
avresestationens biljettexpedition. Biljettören skall därvid, med ledning
av på orderns framsida angiven inställelseort, komplettera densamma
med bestämmelsestation och resväg, varefter den stämplas med stationens
datumstämpel. Den kortaste resväg, som normalt användes mellan avrese- och bestämmelsestationen, skall användas. Kontroll över att ordern

användes för resa från innehavarens bostadsort e dyl behöver ej utövas.
3. Order om militärtjänstgöring eller motsvarande framställes på kar
tong av varierande färg. Vissa av dem gäller endast vid beredskaps- eller
Tilläggs
avgifter

krigstillstånd, vilket i så fall anges på desamma.
4. Order om mihtärtjänstgöring eller motsvarande gäller för enkel resa
med persontåg i 2 klass. Alla tilläggsavgifter, t ex för resgods, sitt- eller
sovplats skall liksom snäUtågs- och prisskillnadsavgifter betalas kontant
till fullt pris enligt allmänna taxan. Om den resande enhgt militära rese-
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reglementet är berättigad till förmåner utöver resa med 2 klass persontåg
erhålles ersättning härför av de militära myndigheterna mot reseräkning
efter resans slut. 25 kg frivikt medges.
5. Varje resa som företas på order om militärtjänstgöring eller mot- Förteckning

svarande skall uppföras på Anteckningsuppgift, utan avlämnad militär-

'esoma

beställning, SJ hl 6414.1. Särskild blankett skall användas för var och en
av de tre försvarsgrenarna (armén, marinen resp flygvapnet) beroende på
vilken försvarsgren som på ordern angivits som betalande myndighet.
Beträffande armén skall dessutom uppdelning ske genom att skilda blan
ketter skall användas för inskrivningsresor och för inryckningsresor.
6. Då resande påstiger på obemannad plats eller av annan anledning ej
uppvisat ordern på avresestationen skall biljettgranskaren låta lämplig
station utföra expedieringen.
7. Vid månadens slut sammanställes samtliga resor relationsvis på Debitering
Debiteringsuppgift, utan avlämnad militärbeställning, SJ bl 6414.3. För

varje resa beräknas full ordinarie avgift för enkel biljett utom för ÅG
sträckor, för vilka avgiften framgår av ÅG avgiftstabell i str 1002.
8. Anvisningar för de militära myndigheterna beträffande användningen
av ordern av militärtjänstgöring eller motsvarande som färdbevis åter
finnes i Militär Järnvägstransportinstruktion, del I, bil 7.
Militär platsbiljett

226: 1. I samband med militär tjänsteresa kan även militär platsbiljett
användas, varvid militär myndighet utfärdar beställning av sitt- eller sov
plats (blå kartong) jämte vidfästad biljettdel (enhetsfärg). Beställningen
får avse endast svensk sträcka.

2. Beställningen med vidfästad biljettdel skall i god tid inlämnas på Beställning
biljettexpeditionen, där den i tillämpliga delar behandlas på samma sätt
som militär tjänstebiljett. Efter granskning stämplas båda delarna i nedre
högra hörnet, varigenom expeditionen erkänner mottagandet av den be
ställning, som utgör likvid för biljetten.
3. Då sitt- eller sovplats beställes, begäres sådan plats bos listförande
tjänsteställe i vanlig ordning. Besked om plats kan begäras till annat
tjänsteställe än eget, varom uppgift lämnas på avsedd plats på biljetten.
Tjänsteställe som fyller i uppgift om erhållen plats, skall anbringa sin
datumstämpel på biljettens baksida.
4. Då plats beställes per telefon skall biljettens nummer uppges, var- Teiefonbejämte beställaren skall uppmanas att på biljetten med blyerts anteckna
»telefonbeställd» jämte datum. Kontroll måste utövas över att beställ
ningsdelen kommer SJ tillhanda i rätt tid.

5. Militär platsbiljett användes även för sovplats på ÅG. Då biljett

utfärdas för 1 klass enkelhytt kryssas märkrutan för single sovplats. För
turistklass kryssas märkrutan för 2 klass sovplats, som samtidigt ändras
till »turist».
-2116 61

Ändringstryck 69 (27 blad)
April 1961

^

Militärtransporter

226-237
Debitering

Str 1040

6. Beställningarna påföres ordinarie avgifter för sitt- eUer sovplats.
Genom kryssmarkering i vederbörlig märkruta anges om beställningen

avser SJ eller ÅG trafik. Beställningen får ej vikas eUer på annat sätt
skadas.
Restitution

7. Om beställd plats ej kan tillhandahållas, bör om möjligt beställningen
återlämnas, varvid biljetten överkorsas ocb påtecknas »Beställningen
återlämnad». Om så ej kan ske skall biljetten påtecknas, att beställd
plats ej erhållits, följt av stationsstämpel ocb signatur. Vid avbeställning
av plats skall tidpunkten för avbeställningen anges jämte stationsstämpel
ocb signatur. Biljetten återlämnas till innehavaren, som bör överlämna
den till den myndighet, som utfärdat biljetten.
8. Anvisningar för de militära myndigheterna om platsbiljetters an
vändning återfinnes i Militär Järnvägstransportinstruktion, del I, bil 8.
Transport av hundar

Ledsagad
hund

Hund som

expressgods

227: 1. För hund, som medföres av resande i personvagn eller som pol
letteras, utfärdas militär tjänstebiljett, varvid antal resande angives med
exempelvis »en hund»
2. Beställningen påföres halv ordinarie avgift för varje hund.

228: 1. För hund, som skall transporteras som expressgods, får militär
tjänstebiljett av praktiska skäl användas som betalningsmedel. Under

antal resande anges i så fall t ex »en hund». Över såväl beställnings- som
biljettdelen skall tydligt anges »expressgods». Biljetten bifogas frakt
sedelns notisdel.

2. På såväl beställningen som fraktsedelns notisdel påföres avgift för
transporten, beräknad enligt gtax art 60 (ptax, bil 5). Beställningen får
ej vikas eller på annat sätt skadas.
228—237. Reservnummer.
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f. Arbetstagares resor.

238: 1. Enligt överenskommelse med Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) Arbetstagare.
[Statens Arbetsmarknadskommission] äger arbetstagare att utan kontant
betalning utfå biljett enligt nedanstående för resa i 2 klass mot av
lämnande av biljettrekvisition litt. X. Detta gäller på SJ, inkl. bil

linjen ,Övertorneå-;-Pajala och SJ billinjer på Gotland, på EJ samt på
Ak, AHH och AG men icke på andra billinjer eller fartygsleder (ej
heller på färjésträckor).

2. Eekvisitioner litt X förekommer för enkel resa(AMS form nr Ke 30 Eekvisition
samt — tv — tidigare SAK form. nr E 103 resp. B 108) och för tur- »ch biljett,
och returresa (AMS form nr Ke 31 samt — tv — tidigare SAK form.
ur E 104 resp. B 109). Rekvisitionerna är försedda med frånskiljbar
biljett, vilken skall användas för ifrågavarande resor. Rekvisitionskall
vara försedd med vederbörlig stämpel och namnunderskrift.
Anm. Biljett för tur- oob returresa gäller en månad. På biljetter av äldre upplagor
skall därför orden »Gäller 10 kalenderdygn» ändras till »Gäller en månad».

3. Eekvisition ocli biljett utskrives samtidigt med kopieskrift (dubbel- utfärdande,
kalkerande blåpapper skall användas) av Arbetsmarknadsstyrelsens
egna arbetsplatser resp. av offentliga arbetsförmedlingar. I förstnämnda
fallet är Arbetsmarknadsstyrelsen angiven som betalande myndighet,
i det senare fallet vederbörande länsarbetsnämnd.

Då rekvisition inlämnas, skall avresestationen kontrollera att biljett
kan utfärdas till den angivna bestämmelsestationen och att uppgifterna
på rekvisition och biljett överensstämma. Stationen skall vidare i

förekommande fall komplettera rekvisition och biljett med erforderliga

öyergångsstationer, varvid lämpligaste resväg bör väljas. Godk^nnes
biljetten, skall densamma göras giltig för resa/genom att den förses
med stationens datumstämpel. TJtan sådan stämpel är liljetten ogiltig,
Eekvisitionen skall behållas på stationen och förses med stations
stämpel samt i och för redovisning behandlas enligt föreskrifterna i
art 482.

Felaktigt utskrivna rekvisitioner — även sådana med felaktig res
vägsbeteckning — samt rekvisitioner, som saknar vederbörlig under
skrift, stämpel eller uppgift på betalande myndighet eller som upptager
icke tillåten kombination av järnvägs-, båt- resp. bussresa eller på vilka
ändringar eller raderingar företagits, slcall tillhaTcavisas,
Anm. Undantagsvis kan rekvisitioner, avseende resa fcill station i utlandet,
förekomma.

Vederbörande station erhåller i sådana fall underrättelse härom direkt

från järnvägsstyrelsen (kommersiella byrån).

4. Kontrollbiljetter skall utlämnas till biljetter för arbetstagares Kontroll
resor så snart gemensam biljett utfärdas för minst 10 personer. Om biljetter,
så av någon anledning anses lämpligt eller nödvändigt, kan kontroll
biljetter till här omhandlade biljetter utlämnas även vid mindre antal
än 10 personer. Anteckning om utlämnade kontrollbiljetter skall göras
i den tomma rutan på biljetten till höger om platsen för avresesta
tionens datumstämpel.
5. Då påstigning sker på obemannad plats eller på plats, som saknar uesa frän
stationsstämpel, skall konduktören omhändertaga rekvisitionen och obemannad
vidsittande biljett och avlämna dem för behandling på lämplig station.
Stationen skall härvid förse såväl rekvisitionen som biljetten med sta5 — 1051 59
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tionsstampel samt på rekvisitionen anteckna, var påstigning skett. Stationen
behåller rekvisitionen; den stämplade biljetten återlämnas till den resande.
Samma förfaringssätt tillämpas, då rekvisition och vidsittande bil
jett, som av annan anledning än ovan nämnda icke påstämplats på
utgångsstationen, uppvisas på annan station.
Eekvisition och biljett få stämplas för påstigning endast vid station,
som ligger på den på rekvisitionen/biljetten angivna färdsträckan. Sker
påstigning vid station utanför nämnda sträcka, skall den resande lösa
biljett i vanlig ordning till den i rekvisitionen angivna utgångsstationen
eller till lämplig station på biljettsträckan.
Snälltåg m. m. 6. Biljett, som är utfärdad att gälla för resa med persontåg, får an
vändas för resa med snälltåg mot erläggande av snälltågstilläggsavgift
i vanlig ordning. Ev sovplats- och sittplatsavgifter betalas kontant.
7. Uppehåll under resa får göras mot påteckning i vanlig ordning.
Uppehåll.
8. Eesgods- eller cykelbiljetter skall icke utlämnas till resande på
Eesgods och
cyklar.
enkel biljett eller vid framresa på tur- och returbiljett (dessa avgifter
påföres nämligen vederbörande rekvisition). Vid återresa på tur- och
returbiljett skall den resande i förekommande fall själv erlägga nämnda

avgifter. Event. överviktsavgift skall alltid betalas kontant. Érivikt åt• Taxering.

njutes i vanlig ordning.
9. Eekvisitionerna skall taxeras med prisberäkning enligt allmänna
taxan, varvid sällskapsresenedsättning eller familjenedsättning tillämpas

i de fall, då så enligt gällande bestämmelser kan ske och gällande
inskränkningar i fråga om rätten att erhålla nedsättning icke lägger
hinder i vägen. Eekvisition med påteckningen »Omskplningselev»,!

understruken med rödpenna, skall taxeras som enkel biljett. Avgifterna I
påföres i härför avsedd ruta på rekvisitionerna.
I
Räkningar.

v

Överföringsavgifter för resgods och cyklar påföres i förekommande
fall rekvisitionen. Eesgodsets bruttovikt skall i dylika fall angivas.
Eäkningar utställes av SJ kontrollkontor på dit insända rekvisitioner,
och EJ utfärdar räkningar på övriga rekvisitioner.
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E. Riksdagsledamöters resor.
Varje riksdagsledamot innehar ett för kalenderår gällande
personligt årskort. Föreskrifter om kortets giltighet återfinnes i str

11000,
art 68.
^
Vid resgodspollettering skall samtliga avgifter härför betalas kontant

Riksdagsledamöters

av den resande. Årskortet berättigar till 25 kg frivikt för polletterat
resgods.

I

Vid beställning av sov- eller sittplats skall årskortets nummer alltid
uppges. Eiksdagsledamot, som begagnar fri sovplats, är skyldig att på
sovplatslistan med sin namnteckning intyga detta, såvida sovplatsbiljett
ej avlämnas. Avbeställningsavgift för sovplats skall icke uttagas.
Eiksdagsledamot, som önskar färdas i single sovkupé, skall kontant Prisskillnad
erlägga singletillägg jämte prisskillnad mellan avgifterna för single och till single
1 klass sovplats. Som prisskillnad utlämnas blanko platsbiljett, i kate- sovkupé.
goriraden betecknad »Edl». Biljetten ifylles fullständigt med erforderliga
uppgifter om den reserverade sovplatsen.
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F. Rundtursblljettgr

24Ö, SJ rundturer s|1j§s f den osfattsing, so® fö* varje Ir aeddelas S
broschyren "SJ rundturer". Rundturernas sträckning fraagSr dels av nisnda
broschyr, dals av kartoms i biljettäansna. Resvägen är fastställd och

Rundturernas
osfattning

biljetten galler endast på de linjer, so® finns angivna för ifrågavaraisle
rundtur {^ledes fats över en kortar» väg)®
Ans; I Skin® gäller dock biljett, so® bsrör detta landskap, för obsgrinsat

antal resor pS valfria sträckor inos det osråde, S)b Ir skuggat p3 kartan,
' se art 24S»

241j,Vid biljettköpet »åste den resande bestifflsa resriktnlng. Pi sträckor,

Resriktning

soa aarkerats sed dubbla-linjsr, får san resa I bSda riktningarna» Han kan
börja resa var sos helst p§ rundturens strädning.

242® Antalet resdagar är angivet pl blljettäsnet för varje rundtur och utgör

Resdagar

15 d^ar för turerna å - G och K « Ö,
20 dagar för tur H sast

5 dagar frä" de eindr® turerna 1-12.
Resdagarna behöver inte tagas ut i an följd utan kan utnyttjas när sos halst
under biljettens giltlghatstld. Varje resdag räknas från kl 0»00 till kl
24.00. Vid rasa, sos enligt tidtabellen sträcker sig över dygngränsen, ItgSr två resdagar.

Resande, sos önsk^ plbörja (avsluta) resan kort före (efter) dygngräns
och vill spara på rundtumns resdagar, kan lösa separat biljett till fullt
pris till (från) den station, varifrån tåget tidtabellsenligt avgår alnBast
efter (före) kl 24.00. En sSdan biljett betraktas soa en frln rundturen helt
skild biljett, varför snälltSgstillägg^ i förekosaande fall skall erläggas®

243» Rundtursblljett gäller en sånad för resa pl biljetten under angivet antal Giltighetstid
resdagar®

244® Rundtursbiljett gäller för resa sed tig, bit eller buss enligt uppgifter- Färdaedel
na pl kartan för värjs tur. Biljetten galler till snälltåg utan lösen av
snll1tlgstllläggsbil|ette

245® Pl de rundturer, sos berör SkSne, får -esdagarna utnyttjas för obegränsat Valfria resor

^i

antal resor pl och söder os järnvägslinjen Veinge-Harkaryd-Hässlehole-Krfs- i Skåne
tianstad- Ihos och den sed jlrnv^en parallellt löpande SJ billinjen Harkaryd-Knlrod-Lahcl® (skuggat oaråde på kartan)» Resorna får företas sed tig
och SJ ordifsarie bussturer, på snabbussarna dock endast på linjen Halaö Kalsar (os tilläggsavgift pl detma linje, so art 252. •
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Strickar LJu^«.
tursrna H och ä fir dan rosanda utan Hänsyn till den i förväg bestäfsialotSngsola- da resriktningen färdas övar LjusdaHSngsela^öm ellar oavänt även i den
Jörn

fflotsatta riktningen. IfrSgavaranda linje är aarkerad eed vSglinje pä kartan.

Resa fast!andet-24?.Turerna F, R och T gäller för resa pl däck tiynäshaffln-Vlsby-OskarshaBn
Cotland-fastlan- eller oavänt aod Réderiaktiebolaget Götlands fartyg i Pl biljetten finns
det
särskilda särkrutor för bStsträcköma. Datualruta för resdag aärkes ej vid
bätrosa.

BStresan Rynishsin - Visby eller ösvint kan aot tilläggsavgift bytas ut sot

flyg (lin) Stockholffl-Vlsby eller oavänt (oa tilläggsavgift, se art 252,
Oppehin

248iUPP»häl1 på rundtursblljett får göras obegränsat antal gänger utan fornaliteta

Avgifter

249. Priserna för rundturerna fraagår av broschyren ®SJ rundturer®. För barn, i
soa fyllt 5 iBon ej 12 Ir» och för hund betalas halvt pris.

Faffiiljarabatt får tilläapas för rundturerna, sen däresot ej pS tilläggsav
gifter pä bit, fly;- och snabbusslinjer. Fasiljerabatt förutsätter, att fasi Ijesedleasarna färdas gesensast I sasea klass.

Utfärdande av

250;a

Ett för varje rundtur tryckt blljettlsne (se blankettförteckningen,

rundtursblljett str 173} sast porsontraflkkvitts utfärdas.

Ett blljottisne och ett^ persontrafikkvitto utfärdas tör varje resande. Dl
fasiljerabatt tflläapas, upptas dock sastliga faBlljesedlefflsar pl ett biljsttäane och ett psrsontrafikkvftte.

På persontrafikkvittot kryssas aäi^rutan för "Andra avgifter". I utrysoet
för "Beskrlvnlnig® antecknas rundturens llttera (nusaer) och klass. Oa bil- )

jätten försäljas till halvt pris eller för faallj anges detta. Avgiften In-|
föres p3 kvfttöc, soa förses aad datua för rundturens första giltlghstsdag. j
Persontrafikkvittot förses aed försäljningsställets datusstäapel i övre hög- i
ra hörnet.

Persontraflkkvittot nitas fast vid biljottäanets andra sida (nitarnas taggar 1
skall vara vinda inåt).

I

Biljettäanet koBpletteras pl sid 1 och 3 aed uppgifter oa
- resrfktning,

- porsontrafikkvittots nuaaer och belopp, ,
- klass,
-kategori,
- första giltighetsdag,
- ev anslutningsbiljett.

.

Blljottlsnet förses sed försäljningsstillats datuostäspel.

V

stf mo

Rundtisrsbiljattsi!'

250,253

!>« Dsb rssand® skall göras uppsarksas på att rundtursblljsttsn gillar först
sedas dan försatts aad Innehawr&ns Bsnntscknlsg (fSrRaranst skall skrivas
ut)»

251. Prisskillnad för rasa annan vag får inta utfärdas till rundtursbiljett. Prisskillnad

252sa » Vid resa på SJ.snabbuss-linje Halfflö-Kakar på turerna A, C, D» Fj H,

TillSggsav-»

I och 1 uttas följande tflläggsavgfftar till 2 klass rundtursbiljstts
Hal®ö * Kalaar ........ 1A
Halsö - Kristianstad ..... A
Kristianstad - Karlskrona... 6
Karlskrona - Kalaar... « » » 4

kr
kr
kr
kr.

gifter

■

Avgiften betalas på bussen eller upptas på separat persontrafikkvitto.

Kvittot påtecknas t est "Tillägg snabbuss Halaö-Kakar", rundturens littera
(nuaner) sant resandekatsgori» Kvittot uppvisas på bussen tfllsaenans aed
rondtursbiljötten.

1 klass rundtursbiljett gäller utan tilliggsavgift för färd ned snabbuss
på striGkäK; Halnö o Kalsiar»

be Vid resa I hytt eller turistklass pl RedeHaktiobolaget Gotlands hrtyg erllgges byttplatsavgift enligt särtryck 1002.

e» Vid resa sed flyg {LIS) StodthoIs-Visby eller osvänt pä rundturerna F, B
och T uttas en tilliggsavgift av 38 kr {19 kr för barn, sob fyllt 6 sen ej
12 fr). Avgiften uttas på separat persontrafikkvitto, sos påtecknas t ex
"Tillägg flyg Stockhola-Visby*, rundturens littera saat resandekategori» Pl
kvittots baksida införes uppgifter os reserverad plats i fl^plan (dag och

avgångstid). Kvittot nitas fast pl biljettäsnets sista sida.
Ana. För barn, son fyllt 2 sen @j 6 år, betalas 50 % och för barn, so® ej
fyllt 2 år, ledsagade av vuxen, betalas 10 t av ordinarie flygpris för vuxen
person»

25353. Resande, so® har biljett till rundtur aen fnt® påbörjar resan vid
rundturssträckan, kan lösa biljett till rabatterat pris på SJ och EJ för
anslutningsresa i 2 eller 1 klass från utgångsstationen till läaplig station på rundtursstrickan och It^-r till ssa®a station (bestlsiselsestation
för fraeresan och utgångsstation för återresan behöver däreBot inte vara

sams). Rabatt eedges Inte för enkel resa. Siljstt för anslutningsresa
får utfärdas I ssatrafik även Bi.3d andra trafikisedsl ars tåg, varvid dock
rabatt ätnjutes endast för lärnvägsstrackan,

b», Rabatten för anslutningsresa är 25 % pl avgiften för tur» och returbil

jett (vid fras- och återresa I olika stationsrelatloriBr erlägges hälften
av den sålunda rabatterads avgiften för vardera riktningen)» För barn och
för hund erlägges hälften av den rabatterade avgiften. Faailjerabatt flr
tilläepas. Snälltågstilläggsavgift skall ej erläggas.
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Ans. Anslutnifigsbi1j®tt flr Int» utfärdas för så Ung sträcka, att avgtftsn övarstiger dubbla priset för rundtursbiljattan.

c; För anstutningsresor utfärdas blankobitjett till snälltåg. Billetten
kryssas i aärkrutan för °Tar och rstoR t»ds". Os fr8Ai*esans bestlsselsestation ej är densassa so» återresans utgångssiation, utfärdas två blankobiljetter, soa kryssas i särkrutan för "Enkel neds".
Ann. Försäljningsställen,
inte har blankobiljett till snälltåg, skall
använda blankobiljett till persontåg.

P§ raden för kategori antecknas rundturens littera (nunner) sant det till
rundtursbiljetten börande psrsontrafikkvittots nuaéär, t ex "Ansl tur

A/pkvt 1873", Härkrutan "anslutningsblljett utlianad" kryssas p§ rund»
tursblljetten.

Ansltttningsbiljett skall fm sania giltighetstid son rundtursbiljetten.
Den rasatvie skall göras uppnärksan p§ att anslutningsbiljetten skall vi
sas upp tillsannans »ed rundtursbiljetten vid biljettgranskningen under
anslutnii^sresan.

Sierbetalnle^

återiietalning för delvis använd rundtursbiljett iedgas ej.
S5 - S9. {Reservnuiäner)
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• Ferieresor för barn och husmödrar
A.

k(>0

AUmänna bestämmelser

1. Taxebestämmelser: str 1000, art 66: 1.

2. Resorna kan med de inskränkningar, som framgår av str 1000,
art 66, företagas vilken tid som helst under året.

3. Resa medges endast för sträcka, där det ordinarie biljettpriset
för enkel järnvägsresa i 2 klass för vuxen person är 5 kronor eller hög
re belopp. Samma minsta avgift gäller vid resa med buss eller båt eller
vid kombinerad resa järnväg—^buss, buss—^båt osv. Vid kombinerad
resa avses det sammanlagda biljettpriset. Barnavårdsnämnd kan dock
medge undantag för resa, som företas uteslutande med andra färd-medel än järnväg, om den sammanlagda kostnaden för färdbiljetter

för barn tillhörande en och samma familj skulle uppgå till 10 kronor
eller högre belopp.
Station är icke skyldig kontrollera, att det sammanlagda biljett
priset vid resa järnväg—^buss etc är 5 kronor eller högre belopp.
Någon begränsning av resornas längd föreligger icke.
4. Resa kan i undantagsfall medges till gränsort mot utlandet för
vistelse i annat land.

5. Då fråga är om barn från familjer med tre eller flera barn under
14 år samt om barn till ensamstående mödrar, skall i str 1000, art

66: 1 nämnd avgift av kr 5: — icke erläggas varken för barn eller vår
dare. Då avgift således icke skall erläggas, är detta utmärkt på biljett
beställningen genom att orden »fri» och »utan avgift» icke är över
strukna.

För nämnda avgifter finns inrättade särskilda kvitton ä 5: — resp
10: — kr i häften om 25 st att användas av tjänsteställen, som i regel
har över 10 beställningar av dylika resor per år. Kvittona, som består
av två delar, kvittodel och märkesdel, rekvireras från Bbk på bl 6107.1.
6. Ev snälltågstilläggs-, sovplats-, resgods- och cykelbiljetter skall
betalas kontant av de resande, övergång till 1 klass är icke tillåten.
På ÄG linjer får dock i mån av utrymme prisskillnad till turistklass
eller hytt lösas till fullt pris. Avgiften erlägges ombord på båten eller
på bolagets expedition i Visby. Färd över en längre väg än den på bil
jetten angivna är medgiven mot prisskillnad.

B. Beställning av biljett

För här omhandlade resor skall avlämnas särskilda beställningar
på av Kungl. Socialstyrelsen tillhandahållna blanketter. För resa med
järnväg och i samtrafik med ÅG, ÅK och ÅHH användes därvid be
ställning litt R 5, tryckt på vitt papper (str 1041, mönster 293). Be
ställning litt R 5 avser alltid fram- och återresa.

För resa med buss eller båt finnes en annan typ av beställning,
litt T 3.

Skilda beställningar skall avlämnas för varje kategori.
Beställning skall ej avlämnas för enstaka barn under 6 år.
Ändrmgstryck 64 (47 blad)
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Beställning är försedd med en frånskiljbar biljett. Antalet resande
samt avrese- och bestämmelsestationerna ifylles på biljetten av barna
vårdsnämnden på orten genom kopieskrift i samband med att beställ
ningen utskrives. Antalet resande skall vara angivet med bokstäver
och ej tillämpliga rutor vara överkorsade. Barn under 6 år skall icke
vara inräknade i antalet.

På biljetter för vårdare skall barnavårdsnämnden utsätta vårdarens
namn på biljettens baksida.
Då biljettbeställning inlämnas, skall avresestationen

a) tillse att de kategorier av resor, som ej avses, är vederbörligen
överstrukna (överst till höger på beställningen) så att beställningen
gäller endast en kategori,

b) kontrollera att biljett kan utfärdas till den angivna bestämmelse
stationen,

c) tillse att endast eii alternativ för återresa finns angivet. På be
ställningen med tillhörande biljett skall sålunda fyra av de fem giltig
hetsrutorna vara överkorsade,

d) komplettera beställningen och biljetten med erforderliga över
gångsstationer, avresedag och -tid. I regel skall billigaste resväg an
vändas. Om den resande icke begär annan, enligt vanliga bestämmelser
tillåten väg, skall vid bestämmande av resväg den med hänsyn till
tågförhindelserna lämpligaste komma ifråga,
e) beträffande beställningar för vårdare tillse att vårdarens namn

är angivet på biljettens baksida (se ovan). Är vårdarens namn ej på
fört, skall vederbörande hänvisas till barnavårdsnämnden föi' att få bil

jetten kompletterad. Vårdaren får sålunda ej själv skriva sitt namn på
biljetten,

f) i förekommande fall förse biljetten med påskrift eller stämpel
»Semesterhem», jfr under avd D. Transportföreskrifter,
g) med ledning av uppgifterna i beställningen om kategori och
harns ålder i förekommande fall ta ut i str 1000, art 66: 1, angiven av
gift och på såväl biljett som beställning anbringa märken till mot av
giften svarande belopp, varvid kvittodelen sättes på biljetten i rutan
för avresestationens datumstämpel och den andra delen på den lediga
platsen under numret på beställningen.

Skall avgift motsvarande mer än ett märke uttagas, anbringas övriga
märken på biljettens resp beställningens baksida. Märkena makuleras

medelst stationsstämpel på sådant sätt, att fullt tydligt stämpelav
tryck ernås.

Stationer som icke innehar de särskilda kvittona ä 5 resp 10 kr,
skall i stället använda »Persontrafikkvitto», på vilket märkrutan
»Andra avgifter» kryssas och under »Beskrivning» anges »Ferieresa».
Kvittots nummer skall antecknas på såväl biljett som beställ
ning på den lediga platsen ovanför »Giltighetsvillkor:», exempelvis:
»Kvitto 777 kr 5:—».

Felaktigt eller ofullständigt utskrivna beställningar och bestälh
ningar, på vilka företagits ändringar eller raderingar, skall tillbaka
visas.

Om beställning ej inlämnats på avresestationen före avresan, skall
lämplig station stämpla biljetten och i förekommande fall ta ut före

skriven avgift och redovisa beställningen som inlämnad å egen station.

V
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C. Särskilda bestämmelser för de olika kategorierna
Anm* Som allmän regel gäller att det ankommer på vederb barnavårdsnänmd att

lämna upplysningar om möjligheterna att utnyttja ferieresorna. Dyl upplysningar skall
sålunda icke lämnas av stationerna.

Kategori 1 och 2.
Barn och vårdare för barn vid resa till och från ferievistelse

Resorna för barn och vårdare är i regel individuella resor till en
skilda hem. Förmånen av ferieresa för barn och vårdare gäller alla
kommuner i landet.

Rätten till ferieresa gäller vid färd med järnväg, vägbuss eller båt.
Berättigade att företaga resor är barn, som under det år resan
anträdes fyller högst 14 år, tillhörande familjer med låg inkomst enligt
av statsmakterna fastställda grunder. Även vårdare till barn får i vissa
fall medfölja. Biljett för vårdare gäller för återresa antingen inom 10
dagar eller tillsammans med barnet vid ferievistelsens slut.
Vårdare, som åtföljer barn till orten för ferievistelsen och återvän
der inom 10 dagar, kan erhålla ny 1O-dagars biljett för att avbämta
barnet vid ferievistelsens slut.

Barnets bortovaro från hemmet (resdagar inräknade) skall i regel
omfatta minst 4 veckor, men får icke överskrida 3 månader. Barna
vårdsnämnd kan i undantagsfall medge kortare tid än 4 veckor, dock
minst 14 dagar.
Kategori 3.
Husmödrar vid resor till enskilda hem

Dessa resor är alltid individuella resor och avser busmödrar från

hela landet, bosatta såväl i städer som på landsbygd.

Rätten till ferieresa gäller vid färd med järnväg, buss eller båt.
Berättigade att erhålla ferieresor är busmödrar, som bar omvårdnad
av i regel minst två hemmavarande barn, som under det år resan före
tages fyller högst 14 år, under villkor att busmodern tillhör familj
med låg inkomst.

Bortovaron från hemmet (resdagar inräknade) skall i regel omfatta

minst 10 dagar, men får icke överskrida 3 månader. Barnavårdsnämnd
kan i undantagsfall medge kortare tid än 10 dagar, dock minst 7 dagar,
eller längre tid än tre månader.
Kategori 4 och 5.
Husmödrars resor till semesterhem och resor av personal till
semesterhem för. husmödrar

Dessa resor är i likhet med busmodersresor enligt kategori 3 indivi
duella resor och avser busmödrar från hela landet, oavsett om de bar

omvårdnad av barn eller icke. För såväl busmödrarnas som persona

lens resor gäller i övrigt — frånsett att de är helt avgiftsfria — samma
bestämmelser som för busmödrars resor till enskilda hem (kategori
3).

Ändringstryck 64 (47 blad)
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D. Transportföreskrifter

Följande transportföreskrifter gäller för resor med järnväg för alla
kategorier, såvida ej annat angivits i efterföljande särskilda bestäm
melser. De resande erhåller genom barnavårdsnämnderna »Meddelan

den och föreskrifter» om gällande inskränkningar.

Beställning av biljett för resa med järnväg skall, försedd med upp
gift om önskad avresedag och tågtid, vara avlämnad på biljettexpedi
tionen senast 3 dagar före önskad avresedag. Undantag härifrån får
göras för personer på landsbygden, som måste anlita buss eller annat
transportmedel för att nå järnvägsstationen.

Som framgår av str 1000, art 66 gäller vissa inskränkningar ej för
husmödrar till semesterhem. Då beställning för dgl resa avlämnas
(kategori h-), skall station till ledning för konduktörs- och spärrperso
nal på biljetten ovanför ordet »Giltighetsvillkor» anteckna »Semester

hem». Anteckningen bestgrkes med tjänstemannens signatur.

Trafikinspektör får medge mindre förlängning av biljetts giltig
hetstid, då vårdare på grund av styrkt sjukdom eller av annat ömman
de skäl, som skall skriftligen styrkas av barnavårdsnämnd i vistelseeller hemorten, blivit förhindrad att återresa inom 10 dagar. I sådana
fall utfärdas »Resemedgivande», SJ bl 651.13.
Tratikinspektörerna skall lämna de stationer, varifrån resorna be

räknas ta större omfattning, uppgifter om hur resorna skall fördelas

på olika dagar och tåg. Avresestationerna skall med ledning av dessa
uppgifter fördela resenärerna på lämpliga tåglägenheter och hålla egen
trafikinspektör underrättad om antalet resande med varje tåg. Av
trafikinspektör bestämd tilldelning av platser i visst tåg för ifråga
varande resenärer får icke överskridas utan tillstånd från denne. I

de fall då annan tåglägenhet än den, som den resande angivit på be
ställningen, måste anvisas, skall biljettexpeditionen ändra beställ
ningen och samtidigt underrätta den resande om den tåglägenhet, som
får användas.

För kontroll av att återresorna ej sker tidigare eller på andra dagar
än som är tillåtet, skall biljetten uppvisas på den station, varifrån åter

resan sker, för stämpling och påteckning om dag för återresan. Stämpling och påteckning skall ske på därför avsedd plats på biljettens fram
sida (undre rutan). Utan sådan stämpling och påteckning är biljetten

ogiltig för återresa. Biljetts giltighetstid räknas from den på biljet
ten angivna dagen för avresan från hemorten (»Avresa den

»),

alltså icke efter den dag avresestationens datumstämpel anger.
Tidigare eller senare återresa än den som enligt inramad uppgift på
biljettens framsida är tillåtet får medges av den station, varifrån åter

resan sker, under förutsättning att den resande företer intyg härom
från läkare eller barnavårdsnämnd i vistelse- eller hemorten. Station

skall medge återresa genom komplettering av biljetten på ovan före
skrivet sätt. Intyget förses därefter med stationens datumstämpel och
återlämnas till den resande för att av denne avlämnas till den barna

vårdsnämnd, som medgivit fri resa.
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I. Transport av personer för fångvårdens räkning
1. Vid transporter för fångvårdens räkning utfärdas blanko- Biljetter

biljetter. På raden för »Kategori» anges »Fångtp». I utrymmet för an
givande av pris antecknas »Rkn». Priset anges ej på biljetten. Biljettens
framsida förses med ett kraftigt bläckstreck från övre vänstra till nedre
högra hörnet, som tecken på att station ej får medge återbetalning av
biljettavgiften.
2. Biljettens nummer och pris antecknas på rekvisitionen.
Om redovisning av obetalda transporter på blankobiljetter se art 480.

3 a) Länsstyrelsernas rekvisitionsblankett (gul) och fångvårdssta- Rekvisitioner
tens (ljusblå) har båda ungefär följande text:
För färd från

station

till

station rekvireras härmed:

a) 2:a klass biljett för

st. ofängslad ... .. fång

b) 2:a klass biljett

för

st. förare

c) särskild vagnsavdelning i 2:a klass för extra eller tillfällig transport av
förare med
st. fång
Resan anträdes den

kl.

st.

med tåg nr .

Förare civilklädd.
. den ..

19.

(namn)

b. Fångvårdsanstaltens rekvisitionsblankett för biljett åt frigiven
fånge har följande text:
För innehavaren härav,

rekvireras vid

järnvägsstation en person

biljett i andra klassens vagn för resa till
järnvägsstation; gällande denna rekvisition endast för
Biljetten likvideras av fyngvårdsmedel.
den

dag

19.

Fångvårdsanstaltens styresman

Biljett enligt ovanstående rekvisition utlämnad till tåg nr
denna dag. Avgift
kronor.
station den

19.

Stationsföreståndare

2^305. (Reservnr)
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