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Utdelningsplan.
Denna instruktion skall tilldelas:
distrikts- och sektionsbefäl, 
stationsföreståndare,
föreståndare för banmästaravdelningar,
banförmän,
signalreparatörer,
förreglingsvakter.
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Instruktion för signalreparatörer.
§ i-

Med signalreparatör avses i denna instruk- Definition. 
tion sådan tjänstehavare, som förordnas a tt å 
viss sträcka handhava säkerlietsanläggningar- 
nas underhåll och vård.

Med säkerhetsanläggning förstås växel- och 
signalsäkerhetsanläggning, stations- och linje- 
blockanläggning, ljussignal, ringverk, fällboms- 
anläggning, signalkontrollanläggning, tågan 
komsttelefon m. m.

§ 2.
1. Signalreparatörs närmaste förman är ban- De/äis- 

ingenjören å den sektion, där reparatören är' 
placerad.Vid tjänstgöring utom denna sektion lyder 
signalreparatör i arbetshänseende under den 
baningenjör, inom vilkens sektion arbetet ut- 
föres.

I  fråga om sättet för säkerhetsanläggnings 
utförande, vård och underhåll är signalrepara
tören dock alltid skyldig a tt noggrant följa av 
signalingenjören givna föreskrifter. Därjämte 
är signalreparatör i alla frågor, som beröra ba
nans över- och underbyggnad, underställd ban- 
mästaren å den avdelning, där han för tillfället 
utför arbete.

I  avseende å tiden för utförande av arbeten, 
som kunna inverka på tågens säkra gång och 
växlingsarbete å station, är signalreparatör 
underkastad de bestämmelser, som utfärdas av 
trafikinspektören (tågledaren) och vederbö
rande stationsföreståndare.



Kännedom, om instruk tioo er m.m.

Allmännaåligganden.

2. Signalreparatör äger a tt vända sig direkt 
till signalingenjören för erhållande av anvis
ningar rörande lämpligaste sättet för anlägg
nings utförande, vård och underhåll.

3. Signalreparatör utövar närmaste befälet 
över all personal, som ställts till hans förfo
gande som biträden eller hantlangare.

4. E rforderligt tillfälligt arbetsbiträde be- « 
gäres av signalreparatör hos vederbörande ban 
mästare.

§ 3.
Signalreparatör skall äga tillfredsställande 

kännedom om i efterföljande uppgift angivna 
instruktioner m. m.

§ 4 .
Signalreparatör åligger:
1) a tt utöva tillsyn över säkerhetsanlägg- 

ningarna inom sträckan och verkställa å de
samma erforderliga reparationer och under
hållsarbeten,

2) att, då fel å säkerhetsanläggning anmäles, 
skyndsammast möjligt, utan särskild order, 
själv avhjälpa felet eller vidtaga åtgärder för 
felets avhjälpande,

3) a tt utföra och leda arbeten för nyanlägg
ningar och kompletteringar, i den utsträckning 
han härtill beordras,

4) a tt biträda ban- och signalingenjör vid u t
övandet av kontroll av nyanläggnings- och kom- 
pletteringsarbeten, som utföras på entreprenad,

5) a tt i god tid före påbörjandet av under
hålls- eller annat arbete, som reparatören själv 
skall verkställa, lämna uppgift till baningen- 
jören å erforderlig materiel.

6) att hos baningenjören föreslå erforderliga 
åtgärder för anläggningars underhåll,



7) a tt meddela stationspersonal anvisningar 
och råd i fråga om anläggnings rä tta  vård och 
handhavande,

8) att hos signalingenjören anmäla, om det 
förmärkes, att säkerhetsanläggning handhaves 
eller skötes på ett mot föreskrifterna stridande 
eller i övrigt olämpligt sätt, samt

9) a tt handleda och instruera reparatörs- 
aspiranter och förreglingsvakter.

§ 5.
Signalreparatör åligger dessutom: Perioduta
1) att minst en gång var tredje månad —- 

eller oftare om för anläggningarnas vidmakt
hållande så erfordras — genomgå varje säker
hetsanläggning å sträckan och härvid avhjälpa 
sådana bristfälligheter, som kräva omedelbar 
åtgärd, samt föra anteckning angående sådana 
reparationer, som lämpligen böra anstå till 
nedan angivna årsrevision,

2) a tt minst en gång årligen i samband med 
endera av i föregående moment angivna kvar- 
talsrevisioner verkställa ingående revision av 
varje anläggning och därvid vidtaga alla repa
rationer, som äro erforderliga för att hålla an
läggningen i fullgott skick.

§ 6-
1. Signalreparatör skall till ban- och signal- Expeditions- 

ingenjören avgiva veckorapport å formulär nr ,Janften 
276 p 1, vilken rapport skall innehålla jämväl 
uppgifter angående verkställandet av i § 5 före
skrivna kvartals- och årsrevisioner.

2. Signalreparatör skall till signalingenjören 
rapportera å säkerhetsanläggning uppkomna 
felaktigheter, som medfört avbrott i anlägg
ningens funktion eller eljest föranlett att sig
nalreparatör (eller förreglingsvakt) särskilt



Förråds- tjänsten.

tillkallats i och för felets avhjälpande. Anmä
lan angående fel skall göras å formulär nr 219.

3. Signalreparatör skall dagligen lämna ve
derbörande banmästare uppgift å användning 
av till hans förfogande ställd personal.

4. Yid tjänsteresa skall signalreparatör hålla 
stationsföreståndarexpeditionen å placerings-1 
orten underrättad om sin vistelseort och, vid 
tjänstledighet eller sjukdom, lämna nämnda 
expedition meddelande om vem som är ställ
företrädare.

§ 7.
1. Signalreparatör skall ansvara för inom 

hans sträcka befintliga m aterialier och effekter 
för säkerhetsanläggningar samt tillse, att över
bliven materiel, u tbytta  apparater och skrot 
icke kvarligga å stationerna eller linjen utan 
sammanföras å bestäm d plats och sorteras.

2. Om särskild del av bansektions filialför
råd är avsedd för säkerhetsanläggningar, skall 
denna del av förrådet förestås av den signal 
reparatör, som baningenjör härtill utser.



Uppgift
å instruktioner m. m., som signalreparatör 

skall känna. S ärtryck
n r

Säkerhetsordning, i för signalreparatörstjänst
föreskrivna delar . . ........................................ 2

Allmän tjänsteordning ......................................  140
Telefonföreskrifter ...............................................  127
Tekniska bestämmelser angående säkerhets- 

anläggningars utförande, ändring och un
derhåll ................................................................. 314 |

Allmän ställverks- och blockinstruktion ........ 23
Normalsektioner för fria rum met m. m. sam t

lastprofiler ......................................  239 avd A 2
Allmän instruktion angående högspännings- 

ledningar för elektrisk järnvägsdrift vid
m alm banan ........................................................  116

D:o d:o vid SJ utom malmbanan ................  242 |
Förrådsordning, del I, i tillämpliga delar ... 30 a
Förteckning över förrådseffekter ..................... 31
Föreskrifter rörande kassatjänst och bokfö

ring, i tillämpliga delar .............................  133
Instruktion för signalreparatörer ................  200

» » förreglingsvakter .............    233
Signalreparatör berörande specialinstruktioner för 

anläggningar inom hans verksamhetsområde.

Signalreparatör, som handhar elektriska anlägg
ningar, skall därjämte känna:

Kungl. Maj:ts stadga angående elektriska anlägg
ningar, i tillämpliga delar,

Kungl. kommerskollegii kungörelse angående elek
triska anläggningar, i tillämpliga delar.


