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KAP. I.
Allmänna Bestämmelser.

§ f
De vid statens jernvägar anställde Regle- 

tjenstemän och betjente skola under 
göring vara försedde med ett exemplar af sammas: 
detta reglemente, ega kännedom om dess 
innehåll samt stilla sig detsamma till nog
grann efterrättelse,

§ ir
De föreskrifter jernvägs-styrelsen ut- Order 

färdar, äfvensom förmäns order, skola 
alla noga hörsammas och åtlydas.

§ 3.
Enhvar i tjenst vid statens jernvägar Tjenstgö- 

skall uteslutande egna sig deråt, tjenstgöra skyjffg_ 
när och h v arhelst han der till beordras samt het. 
vara tillstädes under de bestämda tiderna; 
hvadan ingen må aflägsfia sig från tjenst-
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Persona
lens anta
gande ocli 

afske- 
dande, 
m. m.

goring utan permission. Den som sjuknar, 
så att han är förhindrad tjenstgöra, skall 
derom skyndsamligen till närmaste förman 
göra anmälan. Sker ej ordentlig anmälan 
om laga förhinder, anses den, som icke in
finner sig till tjenstgöring, såsom olofligen 
frånvarande och bestraffas derefter. Då 
någon permitieras eller sjuknar, skall, om 
så erfordras, annan lämplig person beor
dras att under tiden bestrida tjensten.

§ 4.
Jernvägens tjenstemän antagas och 

t befordras af styrelsen efter vederbörande 
intendents hörande eller på dess förslag.

»Tjenstemans afskedande eller suspen
sion från tjenst och lön bestämmes af jern- 
vägs-styrelsen, ehuru intendent eger att, 
utan föregående anmälan, i afvaktan på 
styrelsens beslut, sätta den felaktige ur 
tjenstgöring.

Betjeningen antages och befordras^jf 
intendenten efter samråd med vederbörande 
afdelnings-chef.

För fel i tjensten afskedas eller be
straffas betjente af intendenten på afdel- 
nings-chefens anmälan.

Den sistnämnde eger dock, om han 
anser det nödvändigt för trafikens ordent-

liga gång eller till undvikande af fara, att 
sätta såväl underordnad tjenstemän, som 
betjente, ur tjenstgöring, till dess styrel
sen eller intendenten närmare beslutat om 
den felaktiges bestraffande.

För smärre fel, som endast äro be
lagda med varning eller afdrag å lön, 
kan vederbörande afdelnings-chef ådömma 
straffet; men om en och samma person så
lunda 3:ne gånger blifvit tillrättavisad, skall 
anmälan derom ingå till intendenten.

§ 5.
Hvar och en som erhållit uniform Uniforms 

skall alltid under tjenstgöring vara iklädd 
densamma, städse vara snygg och ren, 
samt väl vårda sina uniforms-persedlar. Om 
någon af jernvägens effekter genom van
skötsel skadas, skall densamma ersättas af 
den som skadan vållat. Om tjensten lem- 
nas, skola uniforms-persedlarne och öfrige 
bekomne effekter återställas i så godt skick, 
som kan förväntas i mån af den tid, de 
varit begagnade.

§ 6.

Ingen af jernvägens betjening må vä- Namn 

gra att uppgifva sitt namn, då han derom ska.,f1 °PP* 
af trafikerande tillfrågas.



4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSES.

Permis
sion.

Uppsäg
ning af 
tjenst.

§ %
För bevistande af den allmänna gnds- 

tjensten skall afdelnings-chef bereda be- 
tjente tillfälle att vara lediga minst hvar 
tredje söndag.

Permission kan afdelnings-chef bevilja 
underordnad för högst 3:ne dagar, ön
skar någon tjenstledighet under mera än 
tre dagar, skall skriftlig ansökan derom in- 
lemnas till intendenten, som kan bevilja 
sådan under högst 14 dagars tid. För 
erhållande af längre permission erfordras 
jernvägs-styrelsens medgifvande.

Hvar oeh en i jernvägens tjenst an
ställd person skall till vederbörande befäl 
uppgifva sin adress.

§ 8.

Om jernvägs-styrelsen eller intendenten 
finner skål att afskeda ordinarie tjensteman 
eller betjente, antingen på grund af olämplig
het för tjensten eller om befattningen skall 
indragas, sker uppsägning 3 månader förut. 
Ingen som åtnjuter måuads-aflöning får 
lemna jernvägens tjenst utan att hafva den
samma uppsagt minst 3 månader förut. Den 
som sådant underlåter förlorar innestående 
aflöning, samt är skyldig att ersätta och 
ansvara för all härigenom möjligen upp-

kommande förlust eller skada för jern- 
vägen.

§ 9.
Hvar oeh cn i jernvägens tjenst ärForseelser 

underkastad suspension eller afsked för06*1 strâ * 
olydnad mot order, försumlighet, dåligt 
uppförande, oärlighet, lättja, vårdslöshet, 
van vördnad mot befäl, eller annan större 
förseelse, äfvensom för oskicklighet i tjen
sten. För mindre förseelser bestraffas lo- 
komotivfurare, konduktörer och deras ve
derlikar, samt underordnade, med afdrag å 
lönen, motsvarande i belopp från 1 till 
högst 10 dagars aflöning; och gå de så
lunda influtne medlen till någon för ban- 
betjeningens understöd eller pensionering 
inrättad kassa.

§ 10 .
Suspension från tjensten medför för- Suspen* 

lust af aflöning. Uniform eller tjenstetecken, ålOB* 
som från jernvägen utbekommits, skall un
der tiden vara till stationen återlemnad.

§ U .
Alla befallningar skola vara kortaöpajwande 

och bestämda, men ej högljudda. Stränge- 
ligen förbjudes att begagna opassande språk



eller att svärja och föra oljud under tjenst- 
göring; likaledes att visa grofhet och ohöf- 
lighet mot passagerare, trafikanter eller an
dra personer, åfvensom att under någon 
förevändning emottaga drickspenningar; och 
bestraffas sådane förseelser med afsked el
ler suspension.

§ 4t.
Onödigt Ingen af jernvågens personal må un- 

fort|ades, êr *jeöstgöring inlåta sig i andra samtal 
med fremmande personer, än sådana, som 
afse att lemna erforderliga upplysningar åt 
de trafikerande. Fremmande person må 
ej lemnas tillträde till biljett- och öfrige 
tjensterum, eller tillåtas att vistas inom jern- 
vägens område, eller gå långa banan, utan 
vederbörligt tillstånd.

§ 43.
Starka Att under tjenstgöring medföra eller

förb is Artära starka drycker är strängligen för
bjudet. Den som befinnes af starka dryc
ker öfverlastad under tjenstgöring erhåller 
genast afsked och år dessutom underkastad 
laga åtal.

§ u .
Tobaks- Tobaksrökning under tjenstgöring eller
rökning . . , ,  ,  i  , . ö

förbjudes.inom stationens lokaler är förbjuden.

§ 45.
Skulle någon anse sig ega befogade Kltgomll 

skål till klagomål emot förman, skola d e mot 
anmälas till chefen för den afdelning kla
ganden tillhör. Klagomål mot afdelnings- 
chefer anföras hos intendenten och mot 
den sednare hos jern vägs-styrelsen; i båda 
fallen skriftligen.

§ Ä
Skulle något jernvägen tillhörigt eller Ansvar 

i dess vård lemnadt gods, af hvad 
som helst, förkomma eller blifva skadad t, 
eller annan förlust tillskyndas jernvägen, 
eger vederbörande befäl att, till dess sa
ken blifvit undersökt, och den, som till 
skadan ansetts vallande, blifvit från ansvar 
frikänd, innehålla så mycket af hans aflö- 
ning, som till förlustens ersättande fordras.

§ 17.
Effekter, upphittade inom jernvägens T il lm a -  

område, skola snarast möjligt vid närmaste 
station, och sådane, som i vagnarne åro 
qvarglömde, vid slutstationen afiemnas. Alla 
sålunda funna effekter skola till hufvnd- 
stationen insändas, åtföljde af en noggrann 
förteckning, upptagande tiden när och un
der hyilka omständigheter de blifvit upp-



hittade* Om någon af jernvägspersonnlen 
undanhåller eådant gods, bestraffas han en
ligt allmän lag.

§ 1 8 .

Order Alla ordres, eom på något sätt inne-
ikrifilfT OOia afvikelse från de reglementariska fö

reskrifterna, böra vara skriftliga, för att 
förekomma missförstånd.

§ 19.

Disciplin. Ilvar och en skall vaka öfver att un
derordnade noga efterlefva undfångna or
der och instruktioner, och under ingen 
förevändning uraktlåta att till vederbörande 
förman anmäla de fel och försummelser, 
som blifvit upptäckta.

§ 2 0 .

Dessutom förväntas att hvarje vid 
jernvägen anställd person skall med nit 
och trohet fullgöra sin tjenst, samt upp
bjuda sin yttersta förmåga till befrämjande 
af hvad till trafikens säkra och regelbundna 
gång, äfvensom i öfrigt till jernvägens gagn 
och bästa kan lända; hvarför hvar och en, 
till hvars kännedom kommer något, hvad 
helst det vara må, som kan angå jern vä
gens fördel eller rörelsen å densamma, bör 
sådant till sin chef anmäla.


