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ORDNINGSREGLEE,

utfärdade på grund af Kungl. Maj :ts nådiga
reglemente af den 4. april 1862 för

trafiken å Statens järnvägar.

§  I. Statens för trafik öppnade järnvägar äro inde-
ade;i distrikt, å hvilka befälet utöfvas af distriktscbefer.

Distriktschefsexpeditionerna äro förlagda:
för 1. distriktet (linjerna Krylbo—Stockholm—

Hallsberg och Krylbo—Mjölby med här nedan under
vederb. trafiksektioner ^ närmare angifna anslutande
Jinjer-') i Stockholm;

för II. distriktet (linjerna Göteborg—Hallsberg,
Kalköping—Nässjö, Laxå—^Charlottenberg och Udde
valla—Skee med nedan angifna anslutande linjer
f Göteborg; .

;  för III. distriktet (linjerna Katrineholm—Malmö,
Malmö—Engelholm och Helsingborg—Göteborg med
nedan angifna anslutande linjer) i Malmö;

för IV. distriktet (linjerna Sundsvall-—Storlie;n,
Ange—Krylbo och Bräcke—Långsele med nedan an
gifna' anslutande linjer), i. Östersund;

för V. distriktet (linjerna Luleå—Riksgränsen och
Långsele—Boden—Morjärv med nedan : angifna .an
slutande linjer) i Luleå.

Distrikten äro, hvad trafikafdelningen angår, in
delade i trafiksektioner, å hvilka närmaste befälet ut
öfvas , af trafikinspektörer. I, distriktet uitgöres af 1.,
2. och 3. sektionerna, II. distriktet .af 4., 5. och 6.

*) Till I, distriktet hänföras äfven den under statens förvaltning
' varande järnvägen Örebro—Svartå. ' ••v-;;) distriktet hänföras äfvén den under statens förvaltning
-varande järnvägen" Strömstad—^Skee. ; ;



sektionerna, III. distriktet af 7., 8. och 9. sektionerna,
IV. distriktet af 10., 11. och 12. sektionerna samt
V. distriktet af 13., 14. och 15. sektionerna.

Trafikinspektörsexpeditionerna äro förlagda:
för 1. trafiksektionen (linjen från Stockholm cen

tral till Hallsberg med sidobanorna till Stockholm
södra och till Södertelge) i Stockholm;

för 2. trafiksektionen (linjen från och med Stock
holm central till och med Krylbo med sidobanan till
Värtan) i Stockholm;

, för3. trafiksektionen (linjerna från Krylbo till Mjölby
samt från Örebro till Svartå) i Örebro;

för 4. trafiksektionen (linjerna från och med Göte
borg till och med Falköping-Ranten samt från Fal
köping-Kanten till Nässjö) i Göteborg;

för 5. trafiksektionen (linjerna från Falköping-
Ranten till Hallsberg, från Sköfde till och med Karls
borg samt från och med Uddevalla till och med Ström
stad) i F alköping-Ranten;

för 6. trafiksektionen (linjen från Laxå till och
med Charlottenberg med sidobanan till Fryksta) i
Kristinehamn;

för 7. trafiksektionen (linjerna från och med
Malmö till och med Nässjö, från Malmö till Engelholm
samt från Billesholms grufva till Landskrona) i Malmö;

för 8. trafiksektionen (linjerna från och med Hel
singborg till Göteborg samt från Åstorp till och ̂ med
Höganäs nedre) i Helsingborg;

för 9. trafiksektionen (linjen från Nässjö till Ka
trineholm) i Norrköping;

för 10. trafiksektionen (linjerna från och med
Storlien till _ Ånge samt från Bräcke till och med
Sollefteå) i Östersund;

för 11. trafiksektipnen (linjerna från och med
Sundsvall till och med Ånge, från Ånge till och med
Ljusdal samt från Ljusdal till och med Hudiksvall) i
Sundsvall;



för 12. trafiksektionen (linjerna frän Ljusdal till
Krylbo samt från Kilafors till och. med Stngsund) i
Söderhamn;

för 13. trafiksektionen (linjerna från Jörn till
Boden, från Boden till och med Morjärv samt från och
med Luleå till och med Malmberget med sidobanan
till Koskulls kulle) i Luleå;

för 14. trafiksektionen (linjerna från och med
Jörn till Längsele, från Vännäs till pch med Umeå
samt från Mellansel till och med Örnsköldsvik) i
Umeå;

för 15. trafiksektionen (linjen från Gellivare till
och med Riksgränsen) i Kiruna.

Stationerna med därvid inrättade särskilda expe
ditioner för trafiken förestås af stationsinspektorer eller
stationsmästare, som äro närmast ansvariga för ord
ningen därå. Stationsföreståndarens tjänstetecken är
ett högrödt band omkring uniformsmössan.

De till stationsföreståndarnes biträde anställda

tjänstemän och kontorsbiträden bära fastställd uniform.
Stationsbetjäningen utmärkes genom nummer å

hufvudbonaden.

Bantågen stå under ledning af konduktörer, som
bära uniform och likaledes äro utmärkta genom num
mer.

§ 2. P"'ör erhållande af upplysningar i frågor,
som röra person- eller godsbefordringen, äger den trafi
kerande allmänheten att i första rummet vända sig
å station till stationsföreståndaren och å bantåg till
konduktören.

Klagomål öfver oordningar eller öfver järnvägs
personalens uppförande kunna införas i stationens an
märkningsbok, hvilken skall af stationsföreståndaren
pä begäran tillhandahållas.

§ 3. Det på hvarje station befintliga stationsuret
gäller såsom rättesnöre i afseende på tiden för expe-



ditioneiTias öppnande och stängande samt hantågens
afgång. ' ' '

§ 4. Biljettförsäljning. Personbiljetter erhållas emot
kontant likvid vid hvarje stations biljettlucka. Biljett
försäljningen börjar å tider, som på stationen finnas
genom anslag tillkännagifna, och slutar högst 5 liii-
nuter före hvarje bantågs afgång.

Resande, som önskar köpa biljett till station vid
enskild järnväg, till hvilken direkta biljetter försäljas,
kan fordra att erhålla dylik biljett endast om den be
ställes senast 15 minuter före afgången af det tåg,
med hvilket han ämnar resa.

Den som ej före biljettluckans tillslutande utlöst
biljett äger ej rätt att medfölja dä afgående bantåg, om
ej stationsföreståndaren finner skäl att sådant medgifva.

När så många biljetter till någon viss vagnklass
blifvit sålda, som platser finnas i de för det afgående
bantåget afsedda vagnar af samma klass, upphör för
säljningen af sådana biljetter.

Vid mellanstationerna säljas biljetter före ett
bantågs väntade ankomst under villkor att tillräck
ligt utrymme i de medföljande vagnarne förefinnes.
Brister utrymme och finnas ej å stationen disponibla
vagnar att tillkoppla bantåget eller kunna ej flere
vagnar medtagas, få de- köpta biljetterna återlämnas,
hvarvid de utlagda penningarna återbekommas. Vid
bristande utrymme i vagnarna hafva de resande, som
txtlöst biljetter för största väglängden, företräde till
erhållande af platser.

Till undvikande af tidsutdräkt med växling böra
resande vid köp af biljetter, så vidt möjligt, vara för
sedda med jämna penningar till deras utlösande.
Den, som ej är försedd med jämna penningar, är
skyldig att afvakta växling, till dess tiden medgifver
biljettförsäljaren att densamma verkställa. Anmärkning



mot oriktig växling skall genast, innan biljettköparen
lämnar Inckan, framställas, emedan intet afseende se^
dermera fästes därå. "

På bvarje personbiljett äro afgångs- och bestäm
melsestationernas namn jämte vagnklassen ntsatta och
skall datum vara påstämpladt eller inskrifvet, innan
biljetten anses gällande. Den resande bör vid bil
jettens emottagande efterse och genast anmärka, om
något misstag i berörda hänseenden ägt rum, såvida
afseende skall fästas å anmärkningen.

Ombyte af redan utlöst biljett från billigare till
dyrare plats tillätes emot erläggande af prisskillnaden^
så framt begäran därom framställes i behörig tid och
plats af den åstundade klassen finnes å bantåget ifråga.

Utbyte af biljett från dyrare vagnklass till billi
gare emot prisskillnadens återfående medgifves icke,
utom i det fall att den resande till följd af bristande
utrymme måste taga plats i billigare vagnklass.

Vid utlösande af sofvagnsbilj ett för viss resa skall,
om så påfordras, vanlig personbilfett för samma resa
uppvisas.

§ 5. Väntsalarne på stationerna hållas tillgäng
liga för resande minst en timme före hvarje bantågs
afgång. Det är ej tillåtet för resande i III. klassens
vagn att ingå i de andra klassernas väntsal.

§ 6. Tågens afgång. Vid tågs ntgångsstation och
vid mellanstation, där längre uppehåll göres, öpp
nas dörrarna från väntsalarna till platformen på gifvet
tecken' med ringklocka, och böra de resande då oför-
dröjligen intaga sina platser i vagnarna. Två minuter
före tågets afgång gifves ytterligare signal med ring
klocka.

: Vid mellanstation med kortare uppehåll öppnas
dörrarna; till platformen senast 5 minuter före tågets
afgångstid, men signal med ringklocka gifves blott en _
gång, 2 minuter innan tåget sättes i rörelse eller, där
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iippeliållet är mycket kort, genast vid tågets an
komst.

Där tåg mötas äfvensom å större stationer, där
sådant erfordras, ntropas samtidigt med ringningen
namnen å de Imfvudstationer, dit det tåg går, som
signalen gäller.

Vid mellanstation ntropa konduktörerna, sedan ban
tåget stannat, stationens namn och tiden för uppehållet.

§ 7. Förhällningsregler under resan. Resande har
under färden företrädesrätt till den plats, han från
resans början innehaft. Han skall dock, försåvidt han
tillfälligt lämnar sin plats, genom något å samma plats
lagdt föremål beteckna densamma såsom redan upp
tagen. Annan resande äger således icke intaga på
dylikt sätt utmärkt plats.

Resande, som under tågs uppehåll lämnar sin
vagn, bör iakttaga vagnens nummer för att återfinna
förut innehafd plats.

Konduktörerna äro berättigade och, vid anfordran,
skyldiga att anvisa de resande platser.

Resande är skyldig att på anfordran af stations
tjänsteman eller konduktör uppvisa innehafvande bil
jett, när helst sådant erfordras för kontroll eller bil
jettens märkning. Under bantågets gång skall hvarje
resande förvara sin biljett, till dess att densamma
före eller vid bestämmelsestationen honom alfordras
af konduktören eller särskild biljett-emottagare.

Beträffande rätt att öfvergå från ett tåg till ett
annat och att göra uppehåll under resan hänvisas till
taxans »Särskilda bestämmelser».

Resande varnas för att under tågets gång sträcka
sig ut genom fönstret eller stödja sig mot vagnsdörr.
Det är förbjudet att nedsläppa tändstickor, aska eller
andra föremål i fönsterfalsarna. Den som förorsakar
skada å sitsar eller annat innanrede i vagn är under
kastad ersättningsskyldighet.



Vagnsfönstei- åt vindsidan skall hållas stängdt, om
någon resande i kupén sådant yrkar.

Resande skola för in- eller utstigande afbida ban
tågets fullkomliga stillastående och få ej själfva öppna
vagnsdörrarna.

Män få icke under någon förevändning taga plats
i kupé, hvilken genom särskild skylt angifves såsom
damkupé.

§ 8. Tobaksrökning i järnvägens expeditionsrum
och väntsalar är förbjuden.

I vissa af dagtägens vagnar och nattågens
vagnar för sittande får tobaksrökning äga rum i
särskilda vagnsafdelningar, som medels skyltar äro an-
gifna såsom tillgängliga för rökare.

Finnas icke dylika afdelningar anordnade, får
tobaksrökning äga rum i särskilda kupéer, och äro
jämväl dessa medels skyltar angifna såsom tillgäng
liga för rökare,

Annorstädes än i sålunda reserverade afdelningar
eller kupéer får tobaksrökning icke äga rum, vare sig
i korridorer eller kupéer.

Dörr till kupé, som icke tillhör sådan särskild
vagnsafdelning, som i första stycket omförmäles, skall
hållas stängd, då densamma begagnas såsom rökkupé.

I nattågens sofvagnar får rökning äga rum i
halfkupéer, till hvilka första klassens biljetter lösts.
I sofvagnarnas öfriga kupéer får rökning icke äga rum,
med mindre samtliga resande i kupén därtill lämna
sitt medgifvande, och i hvarje fall icke mellan klockan
10 e. m. och klockan 7 f. m. Rökning i sofvagnar
nas korridorer får icke äga rum; och skall dörr till
kupé, hvari rökning äger rum, hållas stängd.
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§ 9. Resgodsbefordring. Expeditionen for emot-
tagande af resgods på hvarje station öppnas och stän-
ges samtidigt med biljettlnckorna.

Angående hvad som får medtagas såsom resgods
hänvisas till taxans »Särskilda bestämmelser.»

Resgods, som resande önskar befordradt med
samma bantåg, han själf begagnar, bör inlämnas i
resgodsexpeditionen minst 10 minuter eller, om res
godsets vikt uppgår till, mer än 200 kg., minst 20
minuter före bantågets afgåugstid. Vid resgodsets in
lämnande åligger ägaren att tillika aflämna person
biljetten. Sedan vikten blifvit i expeditionen utrönt
och likvid för möjligen betintlig öfvervikt erlagd,
återfås biljetten och erhålles kontramärke, försedt med
samma nummer, som är åsätt resgodspersedlarna.

Från resgods, som inlämnas, böra äldre resgods
märken vara borttagna, emedan sådana lätt föranleda
felsändning.

Resgods utlämnas på bestämmelsestationen till
den resande eller hans ombud emot återställande af
erhållna kontramärken. Hafva dessa under resan gått
förlorade, åligger det ägaren att på annat sätt styrka
sin rätt till effekterna eller ställa borgen, innan dessa
få afhämtas.

För de effekter, resande medför i kupén, ansvarar
icke järnvägsförvaltningen.

Kanarie- eller dylika mindre fåglar i burar få-
medtagas i kupén, om samtliga medresande gifva sitt
tillstånd därtill.

§ 10. Hundar och dylika djur skola aflämnas minst
15 minuter före det tågs afgåugstid, med hvilket de
önskas befordrade, och skall för dem biljett mot kon
tant afgift lösas på afsändningsstationen. Hundar
medtagas å alla slags tåg. Hundarna, som böra vara
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försedda med ■ munkorg eller åtminstone halsband, in
föras därefter å de för sådana djur afsedda platser —
dock att smärre knähundar få efter vederbörande sta
tionsbefäls pröfning intagas i kupé, om invändning
häremot icke göres af medresande — och iitlämnas pä
bestämmelsestationen mot biljettens återställande. Sak
nas munkorg, bör den, som aflämnar hunden, själf
införa honom på den plats som anvisas. Hundar utan
både munkorg och halsband mottagas icke.

Hundar och dylika djur mottagas till försändning
äfven om afsändaren icke medföljer samma tåg. Af-
sändaren skall i sådant fäll aflämna biljetten i resgods
expeditionen samt uppgifva sitt namn, bestämmelse-
stationen och namnet å den person, till hvilken djuret
därstädes skall utlämnas.

§ II. Åkdon och lefvande djur (utom hundai-)
transjjorteras med blandade tåg och godståg samt med
tagas undantagsvis på vissa bansträckor å persontåg —
hästar äfven å snälltåg —, där utrymme och tid så
dant medgifva eller annars hinder icke möter.

Afsändare af större djur skall besörja djurens
inlastning i och lossning från de till transpoiden upp
låtna vagnarna.

§ 12. Åkdon, som skola åtfölja ett bantåg, böra
aflämnas senast 1 timme före den utsatta afgångs-
tiden. Plats för åkdon måste dock rekvireras på af-
sändningsstationen 24 timmar förut, därest ägaren ön
skar, att detsamma skall med bestämdt bantåg afgå.

Fraktbiljett för åkdon uttages, då detsamma för
transport aflämnas, och kan likvid för sådan biljett
erläggas vare sig på afsändnings- eller bestämmelse
stationen.

§ 13. För hästar, som skola sändas med bantåg,
bör vagn rekvireras på afsändningsstationen minst
24 timmar före tågets afgångstid. Vid rekvisition af
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vagn för liästtransport skall afsändaren uppgifva hä
starnes antal.

Hästar, som skola försändas med bantåg, böra
genom afsändarens försorg hållas beredda att införas
i de därtill afsedda vagnarna minst 1 timme före ban
tågets afgång.

Biljetter för hästar uttagas då hästarne inställas
på stationen och innan de införas i vagnarne.

Hästarna ställas till ledsagarens eller ägarens dis
position på bestämmelsestationen emot biljettens af-
lämnande och fraktens erläggande, därest denna icke
blifvit betald vid afsändningen.

§  14. Afsändare af boskapskreatur skall i af-
sändningsstationens godsexpedition, senast 24 timmar
före det tågs afgångstid, hvarmed transporten äskas,
nppgifva kreaturens antal och beskaffenhet; kunnande
frakten betalas vare sig på afgångs- eller bestämmelse
stationen.

Stationsbefälet bestämmer, hvilket slag af vagnar
skall för hvarje transport begagnas.

Kreaturen skola genom afsändarens försorg in
ställas å bangården senast 2 timmar före bantågets
utsatta afgångstid, och skall biljett för transporten ut
tagas, innan kreaturen införas i vagnarna.

Småkreatur skola aflämnas instängda i burar,
korgar eller andra dylika förvaringsrum, såvida ej hel
vagn för dem rekvireras. Dock må kalfvar, rådjur,
smärre hjortar och renar, svin, får och getkreatur föras
lösa och afgift beräknas efter stycketal dels i allmän
het^ om frakt för sändningen erlägges med minst
samma belopp som för ett större boskapskreatur, dels
och särskildt å vissa bandelar, å dagar, som af trafik
befälet kungöras, och å tåg, som för sådant ändamål
föra särskild vagn.

Transporterade kreatur utlämnas på bestämmelse
stationen mot biljetternas aflämnande.
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§  15. Alla godsexpeditioner hållas tillgängliga för
allmänheten hvarje helgfri dag året om från kl. 7
förmiddagen till kl. 7 eftermiddagen.

Å station, från hvilken godsförande tåg afgår
tidigare än hvad ofvan sagdt är, öppnas expeditio
nen för inlämnande af paket- och ilgods samt mat
varor å tid, som af trafikinspektören bestämmes och å
stationen finnes angifven genom anslag.

Helgdagar mottagas och utlämnas paket- och ilgods
under den genom anslag å stationen tillkännagifna tid.

Vid mellanstation, där icke genom särskildt an
slag är annorlunda bestämdt, stängas godsexpeditionen
och magasinet under den tid, då personalen är syssel
satt i och för tågs expedierande.

§ 16. Gods, som aflämnas till transport på sta
tens järnvägar, skall vara åtföljdt af fraktsedel enligt
faststäldt formulär, hvartill blanketter emot lösen till
handahållas trafikanter på alla järnvägsstationer.

Därest afsändare önskar med snälltåg försända
sådana i taxans »Särskilda bestämmelser» nämnda
varor, hvilka, när sådant utan olägenhet för tågens
regelbundna gång kan äga rum, få mot på visst sätt
förhöjd fraktgodsfrakt befordras med dylika tåg, är
han skyldig att i fraktsedelns alla tre afdelningar an
teckna, att godset försändes såsom fraktgods »med
snälltåg».

Med undantag af gods, som försändes i hela vagns
laster, äfvensom styckegods af sådan beskaffenhet
såsQm hö, tegel, bräder m. m. — att hvaije i för
sändelsen ingående kolli icke lämpligen kan af afsän-
daren förses med omslag och adress, och som därföre
med afseende å lossning och lastning behandlas såsom
vagnslastgods, emottages icke gods till befordran på
järnvägen, om icke godsets destination och emotta-
garens namn eller kollimärke äro tydligt utsatta å
yttre omslaget.
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Gods, som med oriktig fraktsedel inlämnats till
en, station, får. återtagas eller kan, om utrymmet
sådant medgifver, på inlämnarens ansvar kvarligga
å stationen till dess att ny behörig, fraktsedel in
kommit. Dröjes därmed öfver 24 timmar, är.gods-
afsändaren skyldig att enligt taxan betala plats- eller
magasinspengar.

Vederbörande järnvägstjänstemans anteckning å
fraktsedeln om inlämningstiden är ensamt gällande.

Fraktgods måste för att, därest utrymme och
öfriga omständigheter det medgifva, kunna befordras
med något bestämdt godsförande bantåg, vara å sta
tionen inlämnadt senast 2 timmar före tågets utsatta
afgångstid, där ej vederbörande trafikbefäl i fråga om
sådana i taxans »Särskilda bestämmelser» nämnda varor,
som få mot afgift såsom för fraktgods befordras med
persontå,g eller för ilgodsbefordran upplåtet snälltåg,
medgifvit att godset får inlämnas inom kortare tid. '

Gods kan insändas direkt till godsexpeditionerna
med formän och emottages därstädes utan att särskild
kommissionär behöfver anlitas för dess öfveflämnande,
allenast godset åtföljes af behörig fraktsedel.

Allt gods, som ej lastas i vagnarna genom af-
sändarens egen försorg, skall af aflämnaren uppläggas
enligt stationsbefälets anvisning å lastplatform eller i
godsmagasin.

Paket- och ilgods måste för att kunna befordras
med något bestämdt ilgodsförande bantåg vara å sta
tionen inlämnadt senast 30 minuter före tågets uts.atta
afgångstid.

§  '7- Utlämning af gods, som ankommit till en
station, begynner så fort ske kan efter hvarje ban
tågs .ankomst, dock med iakttagande af de för gods
expeditionernas öppnande och stängande uti § 15 be
stämda tider. Särskilda undantag härifrån kunna dock
af trafikinspektören medgifvas. ,
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§  18. För transport af krut och andrå explosiva
ämnen samt eldfarligä oljor och vissa andtä därmed
jämförliga, vätskor gäller livad därom är i särskilda
Knngl. förordningar stadgadt. . ' ' ' '

§  19. Frätande syror transporteras, därest icke
frakt erlägges såsom för full vagnslast, endast jiå de
dagar och med de tåg, som genom särskilda å statio
nerna uppsatta anslag angifvas. '

§ 20. Damejeanner och andra glas- eller lerkärl,
hvaruti flytande ämnen förvaras, skola vara omsorgs
fullt tillslutna och inpackade i tillräckligt starka lådor
eller spilträn. Sker försändningen i full vagnslast
från en afsändare till en emottagare och mellan sta
tioner, belägna vid bana med samma spårvidd, så
att omlastning ej behöfver ifrågakomma, må flaskorna
eller damejeannerna föras i korgar.

Klorsyradt kali och andra likartade ämnen skola
vara inlagda i papperskapslar, förvarade i väl slutna
trälådor.

Fosfor skall vara inlagd i med vatten fyllda, till
lödda bleckdosor, förvarade i tätt slutna, med sågspån
fyllda trälådor, ej vägande öfver 50 kilogram.

Alla lådor, hvaruti förenämnda ämnen transpor
teras, skola vara försedda med handtag samt påskrift,
angifvande innehållet och den sida, som alltid bör
vändas uppåt.

Tändstickor- skola vara inlagda i bleckaskar eller
i med papper klädda trälådor.

Calciumcarbid skall vara inpackadt i kärl af smidig
metall, dock ej af koppar, af behörig styrka, fullt tätt
sammansatt samt tydligt märkt med ordet »calcium
carbid)).

Begagnadt trassel skall vara inpackadt i fasta, tätt
slutna fat, lådor eller andra behållare.

För befordring af flytande kolsyra använda cylin
drar skola vara märkta med år, månad och dag, då
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undersökning af deras motstånd mot vätsketryck ägt
rum, äfvensom med den persons initialer *), som verk
ställt denna iTndersökning. Trycket skall utgöra minst
250 atmosfärer ocli i cylindern skall finnas ett ut
rymme af 1.34 liter för livarje kilogram flytande kol
syra. Cylindrar, som undersökts i Sverige äfvensom
sådana som införts till Sverige i samtrafik med utlandet,
få emottagas till transport, om undersökningen före
tagits inom de tre sista åren. I öfrigt få i utlandet
undersökta cylindrar emottagas till transport endast
under villkor att, enligt å desamma anbragt märke,
undersökningen ägt rum inom de sista sex månaderna.

§ 21. Afsändare af de i taxan såsom »farligt
ämne» angifna varor skall, så framt han icke vill för
dessa varor erlägga 25 procent högre frakt än den i
taxan bestämda, å fraktsedeln teckna en förbindelse,
att han ansvarar för all skada, som genom läckning,
själfantändning, kärlets eller emballagets bräcklighet
kan förorsakas icke allenast å annat gods, utan äfven
å järnvägens tillhörigheter.

Genom erläggandet af nämnda högre frakt, därom
anteckning alltid skall göras å fraktsedeln, befrias
afsändaren från ansvaret för den skada å annat gods
eller järnvägens tillhörig heter ̂ som genom bemälda va
ror kan förorsakas, men för skador, som af ofvan
anförda orsaker kunna träffa själfva de i fråga varande
varorna, ikläder sig järnvägen ingen ansvarighet, utan
sker dessa varors transport alltid på afsändarens eller
mottagarens risk.

Därför skall ock afsändare, äfven om han genom
erläggande af den högre frakten frigör sig från an-

*) De personer, som i Sverige äga verkställa denna undersökning,
äro för närvarande:

i Stockholm (Liljeholmen) inspektören för explosiva varor, pro
fessor Werner Cronqnist (initialer W. C.), i Göteborg föreståndaren för
materialprofningsanstalten i Göteborg, ingenjören B. H. Wahlin (initialer
B. W.), i Malmö öfveringenjören för ångpanneundersökning i södra
Sverige Emil Risberg (initialer E. R.).
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svaret för skada k annat gods eWex järnvägens tillhörig-
heter^ på fraktsedlarce teckna orden: »Transporten
verkställes för N. N. (afsändarens eller mottagarens)
räkning och risk.»

Stockholm i december 1905.

KUNGL. JÅRNVÅGSSTYRELSEN.

Stockholm, K. L. Bockmans Boktryckeri, 1906.



ORDNINGSREGLER,

utfärdade på grund af Kungl. Maj:ts nådiga
reglemente af den 4 april 1862 för

trafiken å Statens järnvägar.

§  I. Statens för trafik öppnade järnvägar äro inde
lade i distrikt, å hvilka befälet utöfvas af distriktschefer.

Distriktschefsexpeditionerna äro förlagda:
för I distriktet (linjerna Krylbo—Stockholm—

Hallsberg, Krylbo—Mjölby och Örebro—Svartå med
här nedan under vederb. trafiksektioner närmare an-

gifna anslutande linjer) i Stockholm;
för II distriktet (linjerna Göteborg—Hallsberg,

Falköping—Nässjö, Laxå—Charlottenberg och Göte
borg—Strömstad med nedan angifna anslutande linjer)
1 Göteborg;

för III distriktet (linjerna Katrineholm—Malmö—
Trelleborg, Arlöf—Engelholm och Helsingborg—Göte
borg med nedan angifna anslutande linjer) i Malmö;

för IV distriktet (linjerna Sundsvall—Storlien,
Ange—Krylbo och Bräcke—Långsele med nedan an
gifna anslutande linjer) i Östersund;

för V distriktet (linjerna Luleå—Riksgränsen och
Långsele—Boden—Morjärv med nedan angifna an
slutande linjer) i Luleå.

Distrikten äro, hvad trafikafdelningen angår, in
delade i trafiksektioner, å hvilka närmaste befälet ut
öfvas af trafikinspektörer. I distriktet utgöres af 1,
2  och 3 sektionerna, II distriktet af 4, 5 och 6
sektionerna, III distriktet af" 7, 8 och 9 sektionerna,
IV distriktet af 10, 11 och 12 sektionerna samt
V distriktet af 13, 14 och 15 sektionerna.



Trafildnspektörsexpeditionerna äro förlagda:
För 1 trafiksektionen (linjen från Stockholm cen

tral till Hallsberg med sidöbanorna till Stockholm
södra och till Södertelge) i Stockholm;

För 2 trafiksektionen (linjen från och med Stock
holm central till och med Krylbo med sidobanan till
Vårtan) i Stockholm;

för 3 trafiksektionen (linjerna från Krylbo till Mjölby
samt från Örebro till Svartå) i Örebro;

För 4 trafiksektionen (linjerna från och med Göte
borg till Falköping-Han ten samt från och med Ström
stad till Göteborg) i Göteborg;

för 5 trafiksektionen (linjerna från och med Fal-
köping-Ranten till Hallsbei*g, från Sköfde till och med
Karlsborg samt från Falköping-Ranten till Nässjö) i
Falköping-Eanten;

för 6 trafiksektionen (linjen från Laxå till och
med Charlottenberg med sidobanan till Fryksta) i
Kristinehamn;

för 7 trafiksektionen (linjerna från och med
Malmö till och med Alfvesta, från Arlöf till Billesholms
grufva samt från Malmö till och med Trelleborg F.)
i Malmö;

för 8 trafiksektionen (linjerna från och med Hel
singborg F. till R:s Göteborg, från Åstorp till och med
Höganäs nedre samt från Engelholm till Landskrona):
i Helsingborg;

för 9 trafiksektionen (linjen från Alfvesta till Ka
trineholm) i Norrköping;

för 10 tyafiksektionen (linjerna från och med
Storlien till Ange samt från Bräcke till och med
Sollefteå) i Östersund;

för 11 trafiksektionen (linjerna från och med
Sundsvall till och med ̂i.nge, frän Ange till och med
Ljusdal samt frän Ljusdal till och med Hudiksvall) i
Sundsvall;



för 12 trafiksektionen (Jinjerna från Ljnsdal till
Kiylbo samt från Kilafors till och med Stugsund) i
Söderhamn;

för 13 tratiksektionen (linjerna från Jörn till
och med Morjärv samt .från och med Lnleå till och
med Malmberget med sidobanan till Koskulls kulle)
i Luleå;

för 14 trafiksektionen (linjerna från och med
Jörn till Långsele, från Vännäs till och med Umeå
samt från Mellansel till och med Örnsköldsvik) i
Umeå;

för 15 trafiksektionen (linjen från Gellivare till
och med Riksgränsen) i Kiruna.

Stationerna med därvid inrättade särskilda expe
ditioner för trafiken förestås af stationsinspektorer eller
stationsmästare, som äro närmast ansvariga för ord
ningen därå. Stationsföreståndarens tjänstetecken är
ett högrödt band omkring uniformsmössan.

De till stationsföreståndarnes biträde anställda
tjänstemännen bära fastställd uniform.

Bantågen stå under ledning af tågmästare och
konduktörer, som likaledes bära uniform.

§ 2. För erhållande af upplysningar i frågor,
som röra person- eller godsbefordringen, äger den trafi
kerande allmänheten att i första rummet vända sig'
å station till stationsföreståndaren och å bantåg till
tågbefälhafvaren.

Klagomål öfver oordningar eller öfver järnvägs
personalens uppförande kunna anmälas till vederbörande
trafikbefäl.

§ 3. Det på hvarje station befintliga stationsuret
gäller såsom rättesnöre i afseende på tiden för expe
ditionernas öppnande och stängande samt bantågens
afgång.



§ 4. Biljettförsäljning. Personbiljetter erhållas emot
kontant likvid vid livarje stations biljettlucka. Biljett
försäljningen börjar ä tider, som på stationen finnas
genom anslag tillkännagifna, och slutar högst 5 mi
nuter före hvarje bantågs afgång.

Resande, som önskar köpa biljett till station vid
enskild järnväg, till hvilken direkta biljetter försäljas,
kan fordra att erhålla d^dik biljett endast om den be
ställes senast 15 minuter före afgången af det tåg,
med hvilket han ämnar resa.

Den som ej före biljettförsäljningens slut löst
biljett äger ej rätt att medfölja då afgående bantåg, om
ej stationsföreståndaren finner skäl att sådant medgifva.

När så många biljetter till någon viss vagnsklass
blifvit sålda, som platser finnas i de för det afgående
bantåget afsedda vagnar af samma klass, upphör för
säljningen af sådana biljetter.

Vid mellanstationerna säljas biljetter före ett
bantågs väntade ankomst under villkor att tillräck
ligt utrymme i de medföljande vagnarna förefinnes.
Brister utrymme och finnas ej å stationen disponibla
vagnar att tillkoppla bantåget eller kunna ej flere
vagnar medtagas, få de köpta biljetterna återlämnas,
hvarvid de utlagda penningarna återbekommas. Vid
bristande utrymme i vagnarna hafva de resande, som
löst biljetter för största väglängden, företräde till
erhållande af platser.

Till undvikande af tidsutdräkt med växling böra
resande vid köp af biljetter, så vidt möjligt, vara för
sedda med jämna penningar. Den, som ej är försedd
med jämna penningar, är skyldig att afvakta växling,
till dess tiden medgifver biljettförsäljaren att densamma
verkställa. Anmärkning mot oriktig växling skall
genast, innan biljettköparen lämnar luckan, framställas,
emedan intet afseende sedermera fästes därå.

På hvarje personbiljett äro afgångs- och bestäm-



melsestationernas namn jämte vagnsklassen ntsatta och
skall datum vara påstämpladt eller inskrifvet, innan
biljetten anses gällande. Den resande bör vid bil
jettens emottagande efterse ocb genast anmärka, om
något misstag i berörda hänseenden ägt rum, såvida
afseende skall fästas å anmärkningen.

Ombyte af redan löst biljett från billigare till
dyrare plats tillätes emot erl äggande af prisskillnaden,
så framt begäran därom framställes i behörig tid ocb
plats af den åstundade klassen finnes å bantåget ifråga.

Utbyte af biljett från dyrare vagnsklass till billi
gare emot prisskillnadens återfående medgifves icke,
utom i det fall att den resande till följd af bristande
utrymme måste taga plats i billigare vagnsklass.

Rekvisition af sofplats kan ske å bvilken statens
eller enskild järnvägsstation som bälst, men utlämnas
sofvagnsbiljett, förutom å vederbörande svenska utgångs
station, endast å station, bvarest tåget enligt tidtabellen
gör uppehåll för resandes påstigande.

Vid utlösande af snälltågstilläggsbiljett ocb sof
vagnsbiljett för viss resa skall, om så påfordras, vanlig
personbiljett för samma resa uppvisas.

§ 5. Väntsalarne på stationerna hållas tillgäng
liga för resande minst en timme före bvarje bantågs
afgång. Det är ej tillåtet för resande i III klassens
vagn att ingå i de andra klassernas väntsal.

§ 6. Tågens afgång och ankomst. Vid tågs ut
gångsstation samt vid station, där flera tåg samtidigt
äro färdiga att afgå, utropas dessförinnan i väntsalar
ocb restaurationslokaler namnen å de större stationer,
dit tåg skola afgå. Vid öfriga stationer äger intet
utrop af tåg rum. Dörrarna från väntsalarna till platt
formen öppnas å tid, som stationsbefälet bestämmer,
dock senast 5 minuter före tågs afgång.

Då tåg är färdigt till afgång, ger tågpersonalen,
om så erfordras, med utropet: »tag plats» tillkänna



för de resande, att tåget omedelbart kommer att sätta
sig i rörelse, samt stänger samtidigt personvagnarnas
dörrar eller grindar.

A snälltåg meddelar tågpersonalen kort före
ankomsten till station, där uppehållet understiger 2
minuter, vid gång genom tåget, i alla vagnar utom
sofvagnar namnet å denna station. Ager tågombyte
rum å denna station, uppgifver tågpersonalen jämväl,
livart anslutande tåg afgå.

Finnes icke genomgång i tåget, utropar tågperso
nalen, sedan tåget stannat, stationens namn samt upp
gifver de platser, dit anslutande tåg afgå.

§ 7. Förhållningsregler under resan. Resande har
under färden företrädesrätt till den plats, han från
resans början innehaft. Han skall dock, försåvidt han
tillfälligt lämnar sin plats, genom något å samma plats
lagdt föremål beteckna densamma såsom redan upp
tagen. Annan resande äger således icke intaga på
dylikt sätt utmärkt plats.

Resande, som under tågs uppehåll lämnar sin
vagn, bör iakttaga vagnens nummer för att återfinna
förut innehafd plats.

Konduktörerna äro berättigade och, vid anfordran,
skyldiga att anvisa de resande platser.

Till sådana resande i l:a och 2:a klassens vagnar i
snälltågen, som ej innehafva sofvagnsbiljett, skall af
konduktören afgiftsfritt utlämnas s. k. platsbiljett, som
berättigar innehafvaren till viss bestämd plats i veder
börande vagn. Dylik bestämd plats i någon af de
direkta vagnarna till utlandet kan vid resa från vagnens
utgångsstation mot af gift af 25 öre där förutbeställas
antingen samma dag tåget går eller ock dagen förut,
i förstnämnda fall senast en timme före tågets afgång.
Sådan förutbeställning får emellertid icke äga rum till

o  o ^

de 5a/vagnar, som framgå mellan Stockholm och Berlin
i tågen n:r 7 och 8 samt mellan Göteborg och Ham
burg i tågen n:r 41 och 42.



För resande i 3:e klass tillämpas förenämnda an
ordningar tills vidare endast vid färd med vederbörande
direkta vagn mellan Stockholm och Berlin.

Resande är skyldig att på anfordran af stations-
eller tågtjänsteman uppvisa innehafvande biljett, när
helst sådant erfordras för kontroll eller biljettens märk
ning. Under bantågets gång skall hvarje resande för
vara sin biljett, till dess att densamma före eller vid
bestämmelsestationen affordras honom af tågp8i'S0nalen
eller särskild biljett-emottagare.

Beträffande rätt att öfvergå från ett tåg till ett
annat och att göra uppehåll under resan hänvisas till
taxans »Särskilda bestämmelser».

Resande varnas för att under tågets gång sträcka
sig ut genom fönstret eller stödja sig mot vagnsdörr.
Det är förbjudet att nedsläppa tändstickor, aska eller
andra föremål i fönsterfalsarna. Den som förorsakar

skada å sitsar eller annat innanrede i vagn eller å
järnvägen tillhörigt glas eller porslin är underkastad
ersättningsskyldighet.

Vagnsfönster å vindsidan skall hållas stängdt, om
någon resande i kupén sådant yrkar.

Resande skola för in- eller utstigande afbida ban
tågets fullkomliga stillastående och få ej själfva öppna
vagnsdörrarna.

Män få icke under någon förevändning taga plats
i kupé, hvilken genom särskild skylt angifves såsom
damkupé.

Resande, som löst biljett till tåg, hvari restaurant-
vagn går, skall, oberoende af den vagnsklass, till hvilken
han löst biljett, äga tillträde till dylik vagn och rätt
att uppehålla sig där under den tid, han intager måltid.

01 får icke servei-as i eller från restaurantvagn
' annorledes än i samband med servering af mat.

§ 8. Tobaksrökning i järnvägens expeditionsrum
och väntsalar är förbjuden.



I vissa af dagtågens vagnar och nattågens vagnar
för sittande får tobaksrökning äga rum i de särskilda
vagnsafdelningar eller i de särskilda kupéer, hvilka
med skyltar äro angifna såsom tillgängliga för rökare.

Dörr till kupé i sådan vagnsafdelning, hvilken
icke i sin helhet är upplåten för rökare, skall hållas
stängd, då kupén begagnas såsom rökkupé.

Annorstädes i dessa vagnar än i sålunda reser
verade afdelningar eller kupéer får tobaksrökning icke
äga rum.

1 de sofvagnar, där särskilda anslag finnas uppsatta
i samtliga afdelningar i vagnen om förbud mot tobaks
rökning, må sådan icke under några omständigheter
äga rum.

I öfriga sofvagnar må rökning äga rum i half-
kupé, till hvilken första klassens biljett lösts. I öfriga
kupéer och halfkupéer i sistnämnda sofvagnar må
rökning icke äga rum, med mindre samtliga resande
i kupén därtill lämna medgifvande, i hvarje fall dock
icke mellan kl. 10 e. m. och kl. 7 f. m.

Rökning må icke äga rum i sofvagnarnas korri
dorer. Dörr till kupé, hvari rökning äger rum, skall
hållas stängd, så att rök icke uttränger i korridoren
eller andra kupéer.

Tobaksrökning får icke äga rum i restaurantvagn.

§ 9. Resgodsbefordring. Expeditionen för emot-
tagande af resgods på hvarje station öppnas och stän-
ges samtidigt med biljettluckorna.

Angående hvad som får medtagas såsom resgods
hänvisas till taxans »Särskilda bestämmelser».

Resgods, som resande önskar befordradt med
samma bantåg, han själf begagnar, bör inlämnas i'
resgodsexpeditionen minst 10 minuter eller, om res
godsets vikt uppgår till mer än 200 kg., minst 20



minuter före bantågets afgångstid. Vid resgodsets in
lämnande åligger ägaren att tillika aflämna person
biljetten. Sedan vikten blifvit i expeditionen utrönt
ocii likvid för möjligen befintlig öfvervikt erlagd^
återfås biljetten och erhålles kontramärke, försedt med
samma nummer, som är åsätt resgodspersedlarna.

Från resgods, som inlämnas, böra äldre resgods
märken vara borttagna, emedan sådana lätt föranleda
felsändning.

Resgods utlämnas på bestämmelsestationen till
den resande eller hans ombud emot återställande af
erhållna kontramärken eller öfverviktsbiljetter. Hafva
dessa under resan gått förlorade, åligger det ägaren
att på annat sätt styrka sin rätt till effekterna eller
ställa borgen, innan dessa få afliämtas.

Resgods får placeras under eller öfver den resandes
plats i kupén, å de i korridorerna anbragta hyllorna
eller i de särskilda resgodsrum, som finnas inrättade i
vissa lokaltågsvagnar. På golfvet i korridorerna och på
sittplatserna får däremot intet resgods placeras.

Kanarie- eller dylika mindre fåglar i burar få
medtagas i kupén, om samtliga medresande gifva sitt
tillstånd därtill.

För de effekter, resande medför i kupén, ansvarar
icke järnvägsförvaltningen.

Sådana reseffekter, som enligt gällande bestäm
melser få af resande medföras polletterade eller som
handresgods, må å hvilken station som helst mot er-
läggande af viss afgift aflämnas till förvaring.

§  10. Hundar och dylika djur skola aflämnas minst
15 minuter före det tågs afgångstid, med hvilket de
önskas befordrade, och skall för dem biljett mot kon
tant afgift lösas på afsändningsstationen. Hundar
medtagas å alla slags tåg. Hundarna, som böra vara
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försedda med munkorg eller åtminstone halsband, in
föras däi-efter å de för sådana djur afsedda platser —
dock att smärre knähundar få efter vederbörande sta

tionsbefäls pröfning intagas i kupé, om invändning
häremot icke göres af medresande — och utlämnas på
bestämmelsestationen mot biljettens återställande. Sak
nas munkorg, bör den, som aflämnar hunden, själf
införa honom på den plats, som anvisas. Hundar utan
både munkorg och halsband mottagas endast om de
äro förvarade i burar eller korgar.

Hundar och dylika djur mottagas till försändning
äfven om afsändaren icke medföljer samma tåg. Af-
sändaren skall i sådant fall aflämna biljetten i resgods
expeditionen samt uppgifva sitt namn, bestämmelse
stationen och namnet å den person, till hvilken djuret
därstädes skall utlämnas.

§ II. Äkdon och lefvande djur (utom hundar)
transporteras med blandade tåg och godståg samt med
tagas undantagsvis på vissa bansträckor å persontåg —
hästar äfven å snälltåg —, där utrymme och tid så
dant medgifva eller hinder annars icke möter.

Afsändare af större djur skall besörja djurens
inlastning i och lossning från de till transporten upp
låtna vagnarna.

§  12. Åkdon, som skola åtfölja ett bantåg, böra
aflämnas senast 1 timme före den utsatta afgångs-
tiden. Plats för åkdon måste dock rekvireras på af-
sändningsstationen 24 timmar förut, därest ägaren ön
skar, att detsamma skall med bestämdt bantåg afgå.

Fraktbiljett för åkdon uttages, då detsamma för
transport aflämnas, och kan likvid för sådan biljett
erläggas på antingen afsändnings- eller bestämmelse-
stationen.

§  13. För hästar, som skola sändas med bantåg,
bör vagn rekvireras på afsändningsstationen minst
24 timmar före tågets afgångstid. Vid rekvisition af
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vagn för hästtransport skall afsändai-en nppgifva hä
starnes antal.

Hästar, som skola försändas med bantåg, böra
genom afsändarens försorg hållas beredda att införas
i de därtill afsedda vagnarna minst 1 timme före ban
tågets afgång.

Biljetter för hästar uttagas, då hästarna inställas
på stationen och innan de införas i vagnarna.

Hästarna ställas till ledsagarens eller ägarens dis
position på bestämmelsestationen emot biljettens af-
lämnande och fraktens erläggande, därest denna icke
blifvit betald vid afsändningen.

§  !4. Afsändare af boskapskreatur skall i af-
sändningsstationens godsexpedition, senast 24 timmar
före det tågs afgångstid, hvarmed transporten äskas,
nppgifva kreaturens antal och beskalfenhet. Frakten
kan betalas på antingen afgångs- eller bestämmelse
stationen.

Stationsbefälet bestämmer, hvilket slag af vagnar
skall för hvarje transport begagnas.

Kreaturen skola genom afsändarens försorg in
ställas å bangården senast 2 timmar före bantågets
utsatta afgångstid, och skall biljett för transporten ut
tagas, innan kreaturen införas i vagnarna.

Småkreatur skola aflämnas instängda i burar,
korgar eller andra dylika förvaringsrum, såvida ej hel
vagn för dem rekvireras. Dock må kalfvar, rådjur,
smärre hjortar och renar, svin, får och getkreatur föras
lösa och afgift beräknas efter stycketal dels i allmän
het^ om frakt för sändningen erlägges med minst
samma belopp som för ett större boskapskreatur, dels
och särskildt å vissa bandelar, å dagar, som af trafik
befälet kungöras, och å tåg, som för sådant ändamål
föra särskild vagn.

Större boskapsdjTir skola för uppbindniogen i
vagnarna vara försedda med grimmor, anbragta öfver
nosryggen, men däremot icke med bindslen kring hornen.
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Transporterade kreatur utlämnas på bestämmelse
stationen mot biljetternas aflämnande.

§  15. Godsexpeditionerna liållas i allmänliet till
gängliga för allmänheten hvaije helgfri dag året om
från kl. 7 f. m. till kl. 7 e. m., dock att distriktsför
valtning eller, på dess uppdrag, trafikinspektör äger
att för expeditionernas öppenhållande föreskrifva andra
och jämväl kortare tider, hvilka å vederbörande stati
oner skola finnas angifna genom anslag.

A sön- och helgdagar mottagas och utlämnas
paket- och ilgods å tid, som genom anslag å stationen
tillkännagifves.

Vid mellanstation, där icke genom särskildt an
slag är annorlunda bestämdt, stängas godsexpeditionen
och magasinet under den tid, då personalen är syssel
satt i och för tågs expedierande.

§  16. Gods, som aflämnas till transport på sta
tens järnvägar, skall vara åtföljdt af fraktsedel enligt
fastställdt formulär, hvartill blanketter emot lösen till
handahållas trafikanter på alla järnvägsstationer.

Därest afsändare önskar med snälltåg försända
sådana i taxans »Särskilda bestämmelser» nämnda
varor, hvilka, när sådant utan olägenhet för tågens
regelbundna gång kan äga rum, få mot på visst sätt
förhöjd fraktgodsfrakt befordras med dylika tåg, är
han skyldig att i fraktsedelns alla tre afdelningar an
teckna, att godset försändes såsom fraktgods »med
snälltåg».

Med undantag af gods, som försändes i hela vagns
laster, äfvensom styckegods af sådan beskaffenhet —
såsom hö, tegel, bräder m. m. — att hvarje i för
sändelsen ingående kolli icke lämpligen kan af afsän-
daren förses med omslag och adress, och som därför
med afseende å lossning och lastning behandlas såsom
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vagnsla,stgods, emottages icke gods till befordran å
järnväg, om icke godsets destination och emottagarens
namn eller kollimärke^ äro tydligt utsatta å yttre j i »
omslaget»

Gods, som med oriktig fraktsedel inlämnats till . i ^ J-
en station, får återtagas eller kan, om utrymmet '
sådant medgifver, på inlämnarens ansvar kvarligga
å stationen till dess att ny behörig fraktsedel in
kommit.

För den tid, som godset sålunda kvarlegat utöfver
den i Taxans »Särskilda bestämmelser» stadgade afläm-
nings- resp. lastningsfrist skola plats- eller magasins-
resp. vagnspengar erläggas.

Vedei'börande järnvägstjänstemans anteckning å
fraktsedeln om inlämningstiden är ensamt gällande.

Fraktgods måste för att, därest utiymme och
öfriga omständigheter det medgifva, kunna befordras
med något bestämdt godsförande bantåg, vara å sta
tionen inlämnadt senast 2 timmar före tågets utsatta
afgångstid, där ej vederbörande trafikbefäl i fråga om
sådana i taxans »iSärskUda bestämmelsen nämnda varor.
som ta mot afgift såsom ̂ fe befordras xnedT
persontåg eller för ilgndsbefordran feppiåtgt'"Fnällfåg~
-  . , Öl

medgifvit, att godset får inlämnas inom kortare tid.
Gods kan insändas direkt till godsexpeditionerna

med formän och emottages därstädes utan att särskild
kommissionär behöfver anlitas för dess öfverlämnande,
allenast godset åtföljes af behörig fraktsedel.

Allt gods, som ej lastas i vagnarna genom af-
sändarens egen försorg, skall af aflämnaren uppläggas
enligt stationsbefälets anvisning å lastplattform eller i
godsmagasin.

Paket- och ilgods måste för att kunna befordras
med något bestämdt ilgodsförande bantåg våra å sta
tionen inlämnadt senast 30 minuter före tågets utsatta
afgångstid.
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§  17. .Utlämning af gods, som ankommit till en
station, begynner så fort ske kan efter livarje ban
tågs ankomst, dock med iakttagande af de för gods
expeditionernas öppnande och stängande iiti § 15 be
stämda tider. Särskilda undantag härifrån kunna dock
af trafikinspektören medgifvas.

§  18. För transport af krut och andra explosiva
ämnen samt eldfarliga oljor och vissa andra därmed
jämförliga vätskor gäller hvad därom är i särskilda
kiingl. förordningar stadgadt.

§  19. Frätande syror transporteras, därest icke
frakt erlägges såsom för full vagnslast, endast på de
dagar och med de tåg, som genom särskilda å statio
nerna uppsatta anslag angifvas.

§ 20. Damejean^r och andra glas- eller lerkärl,
hvarufi £ytände ämnon förvaras, skola vara omsorgs
fullt tillslutna och inpackade i tillräckligt starka lådor
eller spilträn. Sker försändningen i full vagnslast
från en afsändare till en emottagare och mellan sta
tioner, belägna vid bana med samma spårvidd, så
att omlastning ej behöfver ifrågakomma, må flaskorna
eller damejeannerna föras i korgar.

Klor^nndt kali och andra likartade ämnen skola
vara Tillagda^ i papperskapslar, förvarade i väl slutna
trälådor.

Fosfor^ skall vara inlagd i med vatten fyllda, till
lödda bleckdosor, förvarade i tätt slutna, med sågspån
fyllda trälådor, ej vägande öfver 50 kilogram.

Alla lådor, hvaruti förenämnda ämnen transpor
teras, skola vara försedda med handtag samt påskrift^
angifvande innehållet och den sida, som alltid bör
vändas uppåt.

Tändsticj^r skola vara inlagda i bleckaskar eller
i med papper klädda trälådor.

Kalciumkarbid skall vara inpackadt i kärl af smidig
metall, dock ej aT koppar, af behörig styrka, fullt tätt
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sammansatt samt tydligt märkt med ordet »kalcium-
karbid».

Begagnadt trassel skall vara inpackadt i fasta, tätt
slutna fat, lådor eller andra bebållai-e.

För befordring af flytande kolsyra och kompri-
meradt syre använda cylindrar skola vara märkta med
år, hfånad och dag, då undersökning af deras motstånd
mot vätsketryck ägt rum, äfvensom med signatur®),
utvisande den person eller anstalt, som verkställt denna
undersökning. Trycket skall utgöra minst 190 atmos
färer och i cylindern skall flnnas ett utrymme af 1.34
liter för hvarje kilogram flytande kolsyra. Cylindrar,
som undersökts i Sverige äfvensom sådana som införts
till Sverige i samtrafik med utlandet, få emottagas till
transport, om undersökningen företagits inom de tre
sista åren. I öfrigt få i utlandet undersökta cylindrar
emottagas till transport endast under villkor att, enligt
å desamma anbragt märke, undersökningen ägt rum
inom de sista sex månaderna.

Cylindrar, som användas för befordring af acetyléii ̂
upplöskiaceton, benämnd dels acetongas, dels )acetylimt (j/F"
dissous, dels dissous-gas, skörä"" jämväl hafva under-\ .y,, '"'" \
kästäts undersökning af ofvanberörda art, skolande t'
trycket utgöra minst "^9- atmosfärer oehr^mdeisökiiiiigen J
vara föTnfap-ftT< fmn gjfttajåaan.

Flvtande luft mottages till befordran i med dubbla
väggär "försedda glasflaskor, hvilka förhindra ledning
och utstrålning af värme. Glasflaskorna skola vara
beklädda med filt samt tillslutna med filtpropp på så
dant sätt, att innehållet icke kan flyta ut, men väl

•^) De personer och anstalter, som i Sverige tiga verkställa denna
undersökning, är o för närvarande:

i Stockholm (Liljeholmen) inspektören för explosiva varor, i^rofessor
Werner Cronquist (initialer W. C.) och Kungl. Tekniska högskolans ma-
terialprofningsanstalt (initialer T. H. M.), i Göteborg materialprofnings-
anstalten i Göteborg (initialer G, M. A.), i Malmö öfveringenjören för
ångpanneundersökuing i Södra Sverige Emil Risberg (initialer E. R.)
samt i Örebro ingenjören E. Hammarström (initialer E. Hm).
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uppkommande gaser kunna utströmma utan att i flas
kan alstra ett alltför starkt tryck. Filtproppen skall
sitta så fast, att den icke lossnar, om flaskan faller
omkull eller vändes upp och ned. Hvarje flaska för

■  sig eller flera flaskor gemensamt skola skyddas för
stötar genom att placeras i en stadigt stående stål
trådskorg eller liknande ställning. Ståltrådskorgarna
etc. skola befordras i ofvantill öppna eller endast med
ståltrådsnät eller genomborradt lock eller på liknande
sätt täckta metallådor eller i med bleck beklädda trä
lådor. Lådorna skola vara försedda med påskrift:
»Flytande luft». Såsom packningsämnen få icke användas
sågspån, träull, torf, halm, hö eller dylikt. Lådorna
skola i järnvägsvagnarna placeras på sådant sätt, att
de icke kunna falla omkull eller falla ned, och så att
flaskorna stå upprätta och icke utsättas för skada genom
annat i samma vagn inlastadt gods. Lättantändliga
mindre föremål eller flytande ämnen få icke lastas i
omedelbar närhet af flytande luft.

I stället för med dubbla väggar försedda och med
filt beklädda glasflaskor kunna för transport af flytande
luft äfven användas behållare af annat slag, för såvidt
de äro skyddade mot värme, så att de icke öfverdragas
med imma eller rimfrost. Om dylika behållare äro
tillräckligt starka och stå tillräckligt stadigt, behöfva
de icke vara inneslutna i ståltrådskorgar eller dylikt
emballage. I öfrigt gälla äfven i detta fall i tillämpliga
delar föreskrifterna i föregående stycke.

§ 21. Afsändare af i taxan såsom »farligt ämne»
angifna varor skall, så framt han icke vill för dessa
varor erlägga 25 procent högre frakt än den i taxan
bestämda, å fraktsedeln teckna en förbindelse, att han

Y  ansvarar för all skada, som genom läckning, själfan-
^ ■ tändning, kärlets eller emballagets bräcklighet kan för

orsakas icke allenast å annat gods, utan äfven ä järn
vägens tillhörigheter.
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Genom erläggandet af nämnda högre frakt^ därom
anteckning _alltid skall göras å fraktsedeln, befrias
ålsändaren från ansvaret för den skada å annat aods
eller järnvägens tillJiörigheter, som genom bemälda va
ror kan förorsakas, men för skador, som af ofvan"
anförda orsaker kunna träffa själfva de i fråga varand_e
varorna, ikläder sig järnvägen ingen ansvarighet, utan
sker dessa varors transport alltid'"på afsändarens eller
mottagarens risk.

/Q
Därför skall ock afsändare, äfven om han genom

erläggande af den högre frakten frigör sig från an
svaret för skada ä annat gods järnvägens tillhörig- 1
heter, på fraktsedlarne teckna orden: ))Transporten /
verkställes för N. N. (afsändarens eller mottagarens)!
räkning och risk».

Stockholm i juli 1910.

KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN.

Stockholm, K. L. Beckmans Boktryckeri, 1910.




