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Statens jernvägstrafik. Bil. till Cirk. N:o 324.

Instruktion

rörande

tillsynen å telegrafledningarne och sättet
att afhjelpa derå uppkomna fel.

A. Föreskrifter för Banafdelningens
personal.

§ 1.
Banmästare och vakter, som erhållit Eftersyn f,

underrättelse, att fel å telegrafledning upp-
koininit, skola livar och en inom sitt bevak
ningsområde ofördröjligen eftersöka, huruvida
felet befinnes å dervarande ledningar och,
om det upptäckes, slcyndsamt afhjelpa det
samma, såvidt sådant är möjligt, allt på sätt
Tjenstgöringsreglernentet och denna instruk
tion närmare bestämma. Har banmästare

erhållit nämnda underrättelse från en station,
skall han, så fort ske kan, till denna station
rapportera, huruvida felet blifvit påträffadt
och afhjelpt eller ej.

Anser banmästare, atttelegraftjenstemans
åtgärd behöfves för fels upptäckande eller
afhjelpande, skall han sådant till närmaste
station anmäla och tillika uppgifva den åt
gärd, han tror vara behöflig.







§ 5.

Skadade

hattar.

Atslitna

trådar.

Är en hatt svårt skadad, skall den geiiasf ̂
ersättas med en ny. Förekomma å hatt'®-
smärre skador, som dock ej förorsaka, att
ledningstråden kommer i beröring med någon
ting annat än porslinshatten, bestämmer
vederbörande baningeniör, huruvida den fel
aktiga hatten kan bibehållas eller bör ut
bytas; härvid ihågkommes, att ledningens
brukbarhet är i fara, om tråden antingen
direkt eller genom fuktighet, som fälles ur
luften, kommer i ledande förbindelse med
hattarnes fästen vid stolparne, hvarföre por
slinshattar med genomgående sprickor, eller
hvilkas klockor äro illa skadade, alltid måste
utbytas mot andra felfria och fullkomligt rena.

§ 6.

Har ledningstråd gått utaf, lössläppes
den vid spännhattarne å ömse sidor, och
nedtages från närmaste stolpar, hvarefter
ändarne hopdragas medelst tvenne spänn-
tänger med tillhörande lina och samman
vridas (se fig.).
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Befinn es tråden vara fär kort för verkstäl-

^lande af denna åtgärd, tillfogas ett passande
^stycke ny tråd vid afbrottstället. Sedan

dagningen är verkställd, uppspännes tråden
till parallelt läge med de öfriga trådarne.

Vid ifrågavarande arbete tillses noga,
att den tråd, som lagas, icke dervid kommer
i beröring med andra felfria trådar.

§•7.

Då trådledningar beröras af grenar eller Beröring
qvistar, livilket mest förekommer under första
Jiälften af sommaren, skola dessa hinder
imdanrödjas så, att trådarnes afstånd från
grenar och blad blifver minst tre fot. I

närheten stående träd, som äro höga och
smala, afqvistas vid behof så långt att, då
de genom vinden komma i rörelse, de
icke kunna nå trådarne.

§ 8.
När ledningstrådarne sammanslingrat sig Beröring

eller eljest beröra hvarandra, skola de åt-
skiljas med en stång eller med kontakt-
lösningsklykan. Visar det sig härvid, att
tråden lossnat i någon af spännhattarne.
uppspännes den på öfligt sätt.

§ 9.
itione

^ fälligaste undvikas att skada de öfriga fel- parakaiL
^  Vid alla reparationer bör på det sorg-
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fria ledningarne genom att emot dem lägga'
stegar eller på dem upphänga verktyg eller^^
redskap, hvarigenom en direkt eller indirekt^j^
förbindelse kan uppkomma mellan de enskilda"
trådarne eller mellan dessa och något annat
föremål än hattarne.

§ 10.
Ledningar- Banpcrsonaleii skall liafva fullständig

reda på de nummer ellerLitt, som tillhöra olika
trådar, och noga kunna urskilja statstelegra
fens ledningar från jernvägens, såväl för att vid
ingifvande af rapporter tydligen kunna ui)p-.
lysa, å hvilken linie felaktigheter blifvit upp
täckta, som för att vid erforderliga repara
tioner icke sammanblanda de olika verken

tillhörande materialier och åliggande arbets
kostnader m. m.

B. Föreskrifter för Traflkafdelningens
personal.

§11.

Meudc- Från station, der fel å telegrafledning

iCdc^cr^rafin anmäld eller upptäckt, skall förhäb
spektoren. landet geiiast anmälas till vederbörande

Telegrafinspektor, hvarjemte stationsförestån
daren skall söka att få felet upptäckt och,
om det finnes inom stationen, shynäsamt
afhjelpt.
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§ 14
Biträde vid Statioiisföreståndareskallsielfellergenom »

^ Stationen tjenstgörande telegraiister lemna^lining

lemnas det biträde, Telegrafinspektor påkallar för
telegraf-
inspek
tören.

fels uppsökande och afhjelpande.

§ 15.

Telegrafin- Telegrafliispektor, som erfarit att fel
å  telegrafledning, skall skyndsamt

föranstalta lämpliga åtgärder för felets upi>-
sökande och afhjelpande samt till vederbö
rande stationer med afseende härå meddela

nödiga föreskrifter.
Anser han nödigt utresa till ställe, der

fel bemärkts, skall han det före sin afresa
anmäla till föreståndaren å den station,
hvarest han tjenstgör såsom telegrafist, samt,
så snart tillfälle gifves, till Trafikdirektörem

Förekommer fel, som omöjliggör all
telegrafering, skall Telegrafinspektoren, så
fort sig göra låter, derom underrätta Trafik
direktören och, om felets beskaflenhet dertill
föranleder, vederbörande Baningeniör.

Telegrafinspektoren skall i en särskild
bok anteckna alla fel å telegrafen, hvilka
inom distriktet bemärkts, äfvensom när, hvar
och huru länge de förekommit samtpåhvad
sätt de blifvit afhjelpta, m. m., som kan
förtjena upptecknas. Denna bok skall vid
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livarje månads slut lemnas Trafikclirektören
granskning och af honom under loppet

af påföljande månad delgifvas Telegrafdirek-
'tören, som, efter påteckning af delfåendet
och af de erinringar, han kan finna påkal
lade, återställer den till vederbörande Trafik-
direktörsexpedition att der förvaras.

§ 16.

Stationsföreståndare hafva lika skyldig- Åliggande
heter i afseende ä statstelegrafens som å
jernvägens egna ledningar, men skola vid verkets led
uppsökande och afhjelpande af fel å de först-
nämnda ledningarne vända sig till vederbö
rande, af Trafikdirektören på förhand upp-
gifven, statstelegrafstation i stället för Tele-
grafinspektor vid jernvägen. Statstelegraf
verket får dock icke betjenas i sådan ut
sträckning, att olägenheter för jernvägstrafiken
derigenom uppstå.

I öfrigt lända till efterrättelse bestäm
melserna i efterföljande Öfverenskommelse
mellan Kongi. Telegraf- och Trafik-Styrelserna
angående begagnande, tillsyn och underhåll
af gemensamma telegraflinier.

Stockholm den 1 Februari 1872.

C. O. TROILIUS.

Hj, Elworth.
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.ställande. Hämcl får den af jernvägens trådar,
^ som upptager Morse's apparater, begagnas för
S* meddelanden emellan telegrafverkets ocli jern-

'Vägens stationer, dock så, att telegrafering dera
i jernvägens angelägenheter alltid har företrädet;
börande dylika undersökningar ega rum så spar
samt och skyndsamt som möjligt.

8.

Telegrafverkets tjenstemän skola till beskaf
fenhet och läge undersöka förekommande fel å
nämnde verks egna trådar och derom underrätta
den vid undersökningen biträdande jernvägs-
telegrafstationen, hvilken i sin ordning föran
staltar, att underrättelsen skyndsamt meddelas
bevakningspersonalen, som ombesörjer felets af-
hjelpande. Kan felet ej af nämnda personal
upptäckas eller fullständigt afhjelpas, skall den
statstelegrafstation, som gjort undersökningen,
härom ofördröjligen underrättas, för vidtagande
af nödiga åtgärder.

Efter samråd med Telegrafstyrelsen utfärdar
Trafikstyrelsen särskilda föreskrifter för jernvägs-
personalen rörande vården af telegrafiedningarne
och sättet att afhjelpa uppkomna fel å desamma.

S 10.

Utsändes någon telegrafverkets tjenstemän för
undersökning af fel å telegrafiedningarne, hvilka
af jernvägspersonalen ej kunnat upptäckas eller
fullständigt afhjelpas, eller för verkställande af
större reparationer, eger denne att på reqvisition








