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INSTRUKTION
FÖR

SIGNALMÄSTARE.

§  k
Signalmästarens närmaste förman Afår- 

inom  varje bansektion, där han tjänst- 
gör, är sektionsföreståndaren.

I disciplinfrågor samt frågor, som 
röra permission o. d., är signalmästaren 
underställd bandirektören direkt.

§ 2.
I disciplinfrågor samt frågor, som Under- 

röra permission o. d., är personal, 
som står under signalmästarens befäl, persona‘ 
underställd föreståndaren för den ban
sektion, a vilken den är stationerad.

Vid särskilda tillfällen äger signal
mästaren bevilja honom underlydande 
personal kortare, angelägen tjänstledig*



het intill högst 1 dag. Sådan tjänst
ledighet skall inrapporteras till sek- 
tionsföreståndaren.

§ 3.
Signal- Banmästare är skyldig att ställa sig 

rZsstlii ■  efterrättelse av signalmästare ut- 
ning till färdade föreskrifter rörande växel- och 

ban- signalsäkerhetsanläggningars, meka- 
‘ niska vägbommars etc. handhavande 
och skötsel.

§ 4 .
Känner Signalmästaren skall innehava ochdom om  i  ** * l o i i aregle- n°g a kanna innehållet av: 
menten gällande tjänstgöringsreglemente, 
m‘ m‘ denna instruktion,

allmän instruktion för begagnande 
av växel- och signalsäkerhetsanlägg- 
ningar,

instruktion för banmästare, banvakt, 
bro- och grindvakt, signalkarlar, spår
växlare och stationskarlar,

instruktion för tillsyn och begag
nande av bantelefon, 

gällande tjänstgöringstidtabeller samt

de särskilda instruktioner i övrigt, 
som för honom och honom under
lydande personal äro utfärdade.

Dessutom skall signalmästaren äga 
kännedom om övriga stadgar och regle
menten i de delar, som vederbörande 
befäl föreskriver.

§ 5 .

Signalmästaren skall tillse, att under- Tillsyn  

lydande personal är försedd med an- 5wer 
befallda tjänsteinstruktioner samt gäl- per̂ a~ 
lande tjänstgöringstidtabell ävensom att 
personalen är i verksamhet under de 
bestämda arbetstiderna och utföra sina 
arbeten i enlighet med lämnade före
skrifter.

Skulle någon tillfällig arbetare an
vändas för bevakning eller i arbete, 
som har med tågsäkerheten att skaffa, 
skall signalmästaren förvissa sig om, 
att arbetaren äger intyg om normalt 
färgsinne samt kännedom i tjänst- 
göringsreglementet och de instruktio
ner, som beröra det arbete, till vilket 
han beordras.



Ånd■ På order av vederbörande sektions-
ringar, föreståndare skall signalmästaren om* 

k°uring bestyra utförandet av nyanläggningar 
och n y  samt ändring och komplettering av 
llngfr. förutvarande anläggningar.

Vid nyanläggningar utföras de elek
triska anordningarna genom telegraf- 
inspektörens försorg, men har signal
mästaren att taga del av dessas kon
struktion och montering för att seder
mera tillse, att dessa vidmakthållas i 
fullgott skick och avhjälpa sådana 
brister, för vilka telegrafinspektoren ej 
behöver tillkallas.

Arbetet skall utföras i enlighet med 
lämnade ritningar eller anvisningar och 
åligger det signalmästaren att utöva 
en noggrann och verksam kontroll vid 
utförandet av arbetena såväl med av
seende å mekaniska som dränerings- 
och andra arbeten.

Om avsyningar och provningar skall 
sektionsföreståndaren underrättas.

Rapport om anläggnings färdigstäl*

lande skall avlämnas till sektionsföre
ståndaren.

' § 7.
Signalmästaren åligger att genom U nder- 

regelbunden tillsyn förvissa sig om, håU’ 
att anläggningarna vidmakthållas i full
gott och för tågsäkerheten betryggande 
skick samt ombestyra för underhållet 
erforderliga åtgärder och arbeten.

Signalmästaren skall tillse, huruvida 
de fasta signalerna hava lämplig mast- 
höjd och uppställningsplats och i dylikt 
syfte, i den mån vederbörligt tillstånd 
lämnas, företaga resor å lokomotiv.

Signalmästaren får icke utan veder
börligt medgivande vidtaga sådan be
stående förändring av säkerhetsanlägg- 
ning, som rubbar dess föreskrivna 
funktion med hänsyn till trafiksäker
heten.

§ 8 .

Revision av anläggning skall före- Revuu. 
tagas tvänne gånger om året. Efter ring’ 
verkställd revision insänder signal-



mästaren till sektionsföreståndaren rap
port härom enligt fastställt formulär. 

Vid revidering skall bl. a. iakttagas: 
att kontrollanordningar å växel-, 

spårspärr- och förreglingshävstänger, 
resp. -vevar, å spännverk befintlig 
spärranordning, vid växelomläggnings- 
inrättning anordnad spärrinrättning 
samt å semafor och försignal befintliga 
stoppanordningar för ledningsbrott 
hållas i sådant skick, att de städse 
kunna fungera på avsett sätt, 

att tappar och lager till rörliga 
apparatdelar noggrant rengöras, 

att utslitna ståltrådslinor i de me
kaniska ledningarna utbytas, 

att förreglingsanordning vid växel är 
så injusterad, att förregling av växeln 
icke kan äga rum, om ett föremål av 
5 mm. tjocklek eller därutöver före
finnes mellan stödräl och anliggande 
tunga,

att växellås i växel avprovas med 5 
mm. mellanlägg,

att spärrskenor och s. k. tidsförreg- 
lingar fungera tillfredsställande,

att stödräler till i förregling intagna 
växlar äro säkert och riktigt fastade å 
tillhörande växelplåtar,

att semaforvingar och signalplåt till 
försignal äro så reglerade, att desamma 
inställa sig riktigt i sina ändställningar, 

att rälskontakter och elektriska ving- 
kopplingar arbeta pålitligt samt 

att isolerade räler, batterier och 
elektriska ledningar hållas i fullgott 
stånd.

§  9.

Upptäckt fel å anläggning skall Av- 
sn arast möjligt avhjälpas. hjålpon-

För detta ändamål indelas banan i hastigt 

avdelningar och inom varje sådan uPPk°m - 

stationeras en signalmästaren under- met feL 
lydande befattningshavare, fullt för
trogen med signalsäkerhetsanläggnin- 
gars uppsättning, reparation och un
derhåll. Vid upptäckt fel skall stations- 
föreståndare telegrafiskt underrätta så
väl signalmästaren som förstnämnde 
befattningshavare, varvid denne senare 
utan särskild order från signalmästaren



skall vidtaga åtgärder för felets skynd
samma avhjälpande.

Signalmästaren skall, om felaktighet 
å säkerhetsanläggning är av sådan be
skaffenhet och omfattning, att ändring 
av under normala förhållanden tillåten 
tåghastighet å de med anläggningen 
samhörande tågvägarna erfordras, där
om omedelbart underrätta sektions- 
föreståndaren.

§ 10.

Adress- Signalmästaren skall dagligen hålla
mmaian. stationsföreståndaren vid stationerings- 

orten underrättad om sin vistelseort 
för att snabbt kunna anträffas genom 
telegraf eller telefon.

§ 11.

Smörj- Signalmästaren skall tillse, att den,
nin*  stationspersonalen åliggande skötseln 

av signalsäkerhetsanläggningar, särskilt 
med avseende å smörj ning och snö
skottning, utföres ordentligt. Brister 
härutinnan skola omedelbart inrappor
teras till sektionsföreståndaren.

§ 12.
Signalmästaren skall utöva tillsyn Tillsyn 

över ställverksbyggn^der och därvid ‘kJf  
noga tillse:

att ordning och snygghet råder inom 
lokalerna samt nader'

att gällande instruktioner finnas till
gängliga och på sin plats.

§ 13.
Signalmästaren skall tillse, att signal- M ålning 

och förreglingseffekter m. m. i behörig m* m* 
tid målas och kontrollera, att målningen 
utföres ordentligt och i överensstäm
melse med gällande bestämmelser.
Han skall särskilt tillse, att de egent
liga signaldelarna, såsom semaforvin
gar, försignalskivor etc. ständigt hålla 
klara och tydliga signalfärger, samt 
att signalglas a semaforer och försig
naler äro väl putsade.

Skulle brister i något av dessa hän
seenden förekomma, skall signalmästa
ren omedelbart anmäla detta till ve
derbörande sektionsföreståndare för att 
genom hans försorg avhjälpas.



Förråd 
m. m.

Rulla.

Signalmästaren skall omhänderhava 
och väl vårda bansektionens förråd av 
signaler, förreglingseffekter o. d. Han 
skall ock i god tid till resp. sektions- 
föreståndare avgiva rekvisition å be
hövliga materialier ävensom anmäla, 
då effekter behöva repareras eller ut
bytas.

§ 15.
Rulla skall av signalmästaren föras 

dels över honom tilldelad ordinarie 
och extra personal, upptagande vars 
och ens befattning, för- och tillnamn, 
födelse- och anställningsdatum, skatt
skrivningsort, värnpliktsnummer samt 
familjemedlemmars namn och födelse
datum, dels över tillfälliga arbetare 
(såvida dessa ej äro inskrivna hos ban- 
mästare), upptagande för- och tillnamn, 
födelse- och anställningsdatum samt 
skattskrivningsort och åligger det sig
nalmästaren att ofördröjligen i denna 
rulla införa varje inträffad förändring.

Till resp. sektionsföreståndare skall

anmälan göras om de i rullan förda 
anteckningarna.

§ 16.

Signalmästaren skall föra dagsverks- Dagt- 
listor för honom underlydande personal 
och på därför bestämd dag till resp. 
sektionsföreståndare insända vederbör- "*"**- 
liga avlöningshandlingar. Ungar

§ 17.

Till resp. sektionsföreståndare skall Månads- 
signalmästaren avgiva särskilda månads- 
rapporter. ***

§ 18.
Olycksfall i arbete skall omedelbart oiyck*- 

inrapporteras till sektionsföreståndaren, f al1 * 
varvid alla nödvändiga upplysningar arf* t9' 
lämnas för anmälan om olycksfall i 
arbete enligt lag, varjämte det åligger 
signalmästaren att framdeles anskaffa 
nödiga uppgifter för behörig efter- 
anmälan.



§ 19.
Ansvar. Signalmästaren skall vara fullt med

veten om ansvaret i sin uppgift och 
hos sina underordnade inskärpa känsla 
för ordning och ansvar.

Stockholm den 17 maj 1916.

H. B E R N H A R D T .


