skrift.
; DiBtrikteförve-ltnlngen.

Till Knngl. Järnvägestyreleen.
ang. målning ar semaforer.
Dnr Bbr 192/21.
Ued anledning av föreståenee har lokomotivpersonalen inom
skilda dalar av distriktet hörte rörande deras åsikter beträffande
semaforernas målning ooh har flertalet uttalat följande önskemål:
l:o)

att b eaaforvingarnas framsida måtte målas enligt alt. X,
särtryck 159 ooh loke alt. XI eller III,

B:o)

att översta delen av signalmasten alltid måtta målas vit ooh
loke röd som nu, emedan den vita fargen å en semafor i regel
uppmärksammas före den röda, 1 synnerhet om don röda färgen
hunnit mörkna, samt

Sto)

stt målningen å semaforerna liksom hittills tmdsrhålles vid
behov genom rengöring eller ommålnlng.
Den enda avvikelsen mot nu/gällande förhållanden är sålunda

dst under punkt 2) här ovan anförda önskemålet,

¡fttny detta ioke

torde föranleda några ökade kostnader för statens järnvägar, under
förutsättning att färgändringen företages suoossslTt allt efter som
somaformasternas målning behöver förnyas, anser dlstriktsförvaltningen intet hinder föreligga, att sådan ändring av särtryck nr
159 vidtages, att den ftvre delen av samaformasten målas vit i stäl
let för röd,

3öteborg den 21 april 1921.
Dlstrlktsförvsltnlngen.
D.O. Silverstolpe.

tit.

Dietriktsförvaltningen,
I distriktet,
Bd Dnr £lL5/Zle
Till kungl. Järnvägsstyrelsent Banbyrån.
ang, målning ev semaforer,
.

Med anledning ev kun-cl. Jdrnvägaatyrelaena realaa dan f noven»

ber 19ål, Dar Bbr 19B, angående målning av .semaforer, får åiatrikteförvaltningen betråffanda de % punkterna 1 11 dietriktsförvaltningens yttrande den £1 alatlldne april aafOre följande,
1)

Dietrikteförvaltningen aneer att de 1 e&rtryok låt angivna

tre alternativen dre behövliga ooh att dat ej dr lämpligt att for
alla fall faatald ett av dessa,

Om olämpligt alternativ pd något

atdlle blivit anvdnt,bör lokpereonalen anmärka detta ooh skar givet
vis rdttelae em efter undersökning anmärkningen visat alg bafogad,
Betrdffande de ellka alternativen fOr vingarnaa målning vill
dlatr^ktaförvaltnlngen framhålla, att å 1 distriktet aå gett aom
aamtllga aoranforvingar undar senare tid fOraetta med fall yta aamt
att flertal#t aemaforer dro ed höga att vingarna bliva aynllge med
himlen eom bakgrund, Undar daaaa forhållanden |r alternativ II obe
tingat att foradraga, dven om, aåaoa enföres i lekpere enalena skrivelee, färgen skulle mörkna. Med målning enligt alternativ I blir
andaat halva vingen aynllg mot himlen,sedan alt« 11 ger en myeket
klar algnalblld, I de fall då himlen lake kan fåa till bakgrund år 1
de flaeta fall enligt dlatrlktaförvaltnlngena åalkt dven alt« Il att
föredraga under Dratadttning att lämpliga färger begagnas, varom
mera nedan,

I undantagsfall kan det doek befinnas lämpligt att an

vända alt, I eller 111, vilket, såsom ovan anförts, bor bestämmas
genom samverkan mellan ban- ooh maskinpersonalen,
2)

Dietriktsförvaltningen har Intet att erinra mot att adrtryek

109 ändras 1 föreslagen riktning, men vill framhålla det relativt
betydelselösa här uti enäi/det av ekonomiska skäl icke kan låta sig
gOra att underhålla signalmasternas målning aå att färgerna alltid
franträda klart. Bågen tid efter målningen braka masterna antaga

m gråaktig fargten ooh anmälning sker förett då aå dr behOvllgt
för att hindra reatblldnlng,
9)

Betrdffande underhåll av masternas målning hänvisas till ut*

talandet andar punkt £)•
Tlngarnas ooh före lgnalskivornas målning bör nega underhållas%
så att stadse en klar oeth tydlig algnalblld hålles vid makt, vilket

akar dela genen tvättning, dela genen enmålnlmg« TIA målningen dr

det nödvändigt att använda bättre färger än vanlig oljefärg', vilken
merendels på några månader blir urblekt,

inom distriktet- har pro

vate flera olika lackfärger, men torde d r - brsta vara de av förrådabyrån tillhandahållna Hipolinfärgerna, som finnas i särbkild till
verkning ’’Pour- signaux".

Till de vita ytorna* & aemaforvingar och

fflrslenrlekivor har med fördel använt8 även Titanvitt, vilket täc
ker med enaeat, en strykning och giver en blnndvit, vftl synlig yta.
Stookholm den 29 november 1921.
Dis trikteförvaltningen.
C.A. Schultz.

S ta te n s jä rn v ä g a r.

3:e distriktet.
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