


^^reppsbestäxim

Bandisposition = anordningj varigenom viss "bansträcka
avstängas frän tågrörelse«

Banvakt = tjänstehavare^ som vid Lirahamnsvägen och Teg-
nérgatan svarar för homfä.llning, växelomlägg-
ning och säkerhetstjänst.

Cementfahrixven ) _ pQ^-^ g tall en vid respektive platser^
Te^crg.^. an ) ^ailfrån säkerhetstjänsten skötes.
Slcanegatan )

Kalkhrottshangården = spårs^rstemet mellan kalkhrottsan-
läggningama och Hyllie Kyrkoväg.

Noimalläge för växel = visst på förhand hestämt läge,
som växeln i regel skall inta

ga,; det andra läget henämnes Oii>-
lagt läge, - läge. Normalläge
angives därigenom att den gulmå-
lade delen av vä^celklotet vändes

uppåt.

SJ säkerhetsordning = säkcrhetsordning vid Stoftens Järn-
vägars normalspåriga. handelar,
faststäJ_ld den 11 fehrua,ri 1947

Småfordon = tralla., trehjuling, tramp- eller dragdressin,
fyrhjulig motordressin Scamt eventuellt före
kommande arhetsniaskin, som framföres på egna
hjul men ej är tågfordon.

Småfordonsförare = person, som av arhetsledningen medgi
vits rätt a.tt gå ut med små,fordon.

Tillsyningsman = tjänsteliava-re, som vid arheten på lin
jen ansvarar för säkerhets anmälning
arna till Skånegatan.

%

Trafildiinder = arbete, som kan utgöra hinder för eller
kräver hastighet snedsättning av tågrörel
se över a«rhetsplatsen.
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Trp.filcvakt = tjänstehavare vid Skånegato.n, som svarar
för tågexpediering och säkerhetstjänst
samt växelomläggningar.

Tåg = lok med vagnar eller enba.rt lok.

Tågförare = person, utbildad i trafiktjänst, som med
följer tågen för att lägga och kontrolle
ra växlarna i tågvägen och deltaga i väx
lingsarbetet.
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A, Si^cgaalföreskrifter

Allmänna TDestäniuelser

oignalmedel, som
Cl/ användas

§ 1.
Endast de signalrnedel och signaler,
som äro fastställda av fahriksled-

ningen få använda^Sc Signaler och
signa,lmedel få användas endast på
sätt och för ändamå.l, som här är
föreskrivet.

§ 2.
illsyn av signal- I^en som skall begagna signalmedel är
medel skyldig tillse, att det är i fullt

brulcbart skick.

§ 5.
Om.sorg vid signal- Signal skall ges med omsorg och i
givning överensstämmelse med föreskrifterna.

Signalgivare skall placera sig så,
att signalen kciXi uppfattas av motta^-
garen.

Signalredskap få ej planeras eller
häras så, att signal ges oavsiktligt.

§§ 4 och 5 reservnummer.

§ é.
Signalredskap

Huvudsignal (ljussignal enligt SJ:s
säkerhetsordn. § 7» fig:« 3 och 5)

Försigxml för bommar (SJ:s säkerhets
ordn. § 7 fig* 11 a- och 6) se bil. A

Yäxel- och spårspärrlykta (SJ:s sä-
kerhetsordning § 8 mom. 7 samt § 7
fig. 9 a.) Användes i skiljepunkt
mellan treskenigt spår å ena sidan
och smal- och normal spår å andra
sidan. Tolkning se bil. C.

Fasta

Flyttbara Siren, vissla

Signallykta med rött och ofärgat sken
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Signaler gi-vna

a-v växlingsper
sonal, trafik-
och "banvakter

Signaler, givn^i
från lok med

vissla eller si

ren

Signaler på
småfö rdon vid

färd på linjen

Signalflagga, röd eller grön
Signalgivarens armar

Handsignallykta eller handlykta, var
med kan visas fast rött, grönt el
ler ofärgat sken.

§ 7.
Hit höra signaler, givna med signalgi
varens armar (dagsignaler) samt signa
ler givna med handsignallykta (natt-
signaler)^ Dessa senare signaler kunna
visa rött, grönt och ofärgat sken. Be
träffande signalemas utseende se § 9
i SJ:s sä.kerhetsordn,

§ 8.
1, "Giv akt", ett kort ljud, ges för

utom i de fall, som särsldLlt anges
i säkerhetsreglementet:

a. vid igångsättning, när så erford
ras för att vama personer;

h. såsom svar på avgångssignal.

2. "Tåg korrmer", ett långt ihållande
ljud, ges förutom i det fall, som
särskilt anges i säkerhetsreglemen
tet:

a. när människor synas i spåret fram
för fordon i rörelse;

h. för att underrätta personal, när

rörelse, som mus te upphöra på grund
av att kontaktledningen hlii/it
spänningslös, åter kan fortsätta.

§ 9-11 reservnirmner

§ 12.
I mörker skall föras rött sken så,väl framh-

åt som hakat, håde när fordonen äro i rö
relse och när de stå stilla.

§ 13-1? reservnuLrnmer
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B. Säkerhet sföreslcrif t er

Allmänna Bestänmelser

§ 18.
Sälcerhets"bestän>- Säkerhetsåtgärd får ej åsidosättas,
melsemas efter- även giti den slcalle vålla tågförse-
levnad ning*

I säkerhetstjänsten erfordras ett
gott samarhete. Bet ligger i var och
ens intresse att främja detta.

§ 19.
Telofonsamta,l m.m. I säkerhetstjänsten skola do uttryck,

som finnas i säkerhetsreglemcntet an
vändas .

Banans klarhållande, arhete på linjen och småfördonsfärd

§ 20.
Banans sld.ck och 1. Banan skall hållas i sådant skick,
Besiktning att tåg utan fara kan gå med den

hastighet, som är föresloriven i

§ 48.

2, Banan skall Besiktigas i den ord
ning, som Bestämmes av faBriksled-
ningen. Bärvid skall även tillses,
att avställda- fordon stå hinder
fritt innan för växlar och äro Be

tryggande Bromsade eller förstäng
da med Bromsskor, Bromsspakar eller
andra säkra hinder på ömse sidor om
hjulen (ej stenar, korta plankstum-
par o.dyl.)

§ 21 reser^mumr-^er

§ 22-

Upplag av lösa fö- Upplag av lösa föremål får ej finnas
remå-l ovan rälsöverkant närmare spårs mitt

linje an 2,6 m på normala spårsystemet
och 1,8 m på smal spårsys temet.
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Signalöring vid
vägkorsning

Fel på linjen

Bandisnosition

Åtgärder av till-
syningsman, s om
Begärt bandisposi
tion

Åtgärder från små-
fordonsförarc, som
begärt bandisposi

tion

^ 23.
Nä,r säkerhetsanordning (bommar, Ijus-
eller ljudsignaler) vid vägkorsning ä.r
i olag, skall korsningen snarast beva
kas av -valet (vakter), som skall varsko
de vägfarande på båda sidor om banan,
när tåg nalkas, i dagsljus med utveck
lad röd flagga och i mörker med signal
lyktas röda sken.

§ 24.
1. Upptäckes att någon barasträcka är

ofarbar eller annan fara föreligger,
så att tåg ej får framgå, skall tra
fikvakten vid Skånegatan underrät
tas. Nalkas fordon skall stopp
signal visas.

2. Bet faiUiga stället skall snarast
bevakas av vakt, som vid behov skall

giva stoppsignal.

3^ Trafikvakten i/id Skånega,tan skall
omedelbart införa hinderanmälan i

journalen och tillse, att av hindret
berörda tåg hindras att utgå.

k 25.
Bå arbete skall utföras på linjen, så
att trafik ej kan tillåtas samt då sraå-
fordon skola utsläppas på linjen, skall
bandisposition begä.ras av trafikvakten
vid Skånegatan.

§ 26.
Skall arbete utföras på bandel, begäres
bandisposition av trafilevakten vid Slcå-
nega-tan.

§ 27.
1. Av föimian godkänd person får på eget

ansvar för a smäfordon. Innan små-

fordoii få utgå., skall snmfor dons fö
raren hos trafikvakten vid Skånega.t<an
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tegära tillstånd till färden (lan-^
disposition). Här-v^id skall tiden
för färdens "börjon och heräloiade
slut uppgivas sanit färds t räckan..

2. Småfordonsfärden får ej oxdnas
att säkerheten äventyrens för eller
genom småfordonet. Småfördon få ej
fästas eller fasth3.11as vid tåg i
rörelse.

3. Småfordon^ som ej an vördas och äro
lämnade utaii tillsyn, skola stå
liinderfritt från spår eller på ett
a,v trafik oberört spår sam.t vera
fastlåst eller på a>ririo.t sätt sälrrat.

4 o Före ankomst till vägkorsning eller
andra ställen, där försiktighet bör
iakttagas, skall förare av fordon
med motor rainsko. hastigheten, så att
fordonet under alla förhållmden vid

behov kan stanna omedelbart, Foxrio-

net skall vara undanfört inom den

tid, som begä.rts för färden. Skulle

så ej ske, skall anmälon till tra-
fikv^akten vid Skånego.tcan i god tid
göras,

§ 28
Åtgärder från så- Sedan bandisposition avslutats, så att
väl tillsynings-
m.an som småfor-

donsförarc, som

begärt bandispo
sition

tåg åter kan passera bandelen i fråga,
göres anmälan till trafilevekten vid
Skånegatan. Kommer medgiven bandispo
sition icke till stånd, skall denne
underrättas.

Åtgärder av tra,-
fikvakten vid

Skånegokan

§ 29.
1. Innan bondisposition medgives, skall

trafilcvakten vid Skånegaf an undersö
ka, om den berörda sträckan är fri
från tåg samt vidta,ga. nödiga åtgär
der för att hindra, förevarande tåg-
rörelse. Vid beviljande av bandis-



position skall tidpunkton för
dennas lörj an och slut samt vil
ken handely som leröres^ införas
i journalen.

i v Om inter hinder finns för färden^
länmr trafikrakten vid Skåne ga
tan medgivande och ansvarar d.å

för att tåg icke utsläppas på den
av färden herörda sträckan,

3-' Skulle småfordonsförare underlå
tit att anmäla undanförandet el.>

ler tillsyningsman underlåtOo att
ajiiTiäla arbetets avslutande inom

den fastställda tiden^ får tågen
underrättas att de med största

varsamhet få framgå över handel,
där småfördon kan hefa,ras vara.

losar eller reparation pågår.

Handhavande a,v f a>st_a. signa.ler och växlarn

§po.
Säkerhets t jäns-- 1, På postställena, vid ccmentfahri-
tens handha.-san- ken. TegLiergatan och Skänegatan
de i allm-änhet ska.ll sa^kcrhetstjänsten handha

vas av dämt i 11 godkända vakter,
som s^^nla. svara, för tågtjänsten.

2. Här kontrollåsnycklar förekorma^
skall det för va.rje pla.ts fast
ställda antahet nyckla.r person
ligen handhavas av vakten.

3. Trafikva.kten vid Skånegata.n skall
föra. jouma.l över tågrörelser,
handisposition och andra, händelser
på linjen, som ha.r betydelse för
trafiksäkerheten. Journalens ut

seende samt instruktionen för den

nas förande ska.ll fastställas av

fabriksledningon.
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§ 31.
Huvudsignal erna vid KalkBrottsBangår-
den manövreras från Skånegatan och
skola normalt visa stopp^

Har körsigna.l givits, ska.ll signalen
återställas till stopp, så snart tå
get pa-sserat sigmalen.

HuvudsigrLalema vid korsningen mellan
l^ILJ och kalkbrotts järnvägen vid in
farten till fabriksområdet m.anövreras

av banvakten vid Limhamnsvägen. Signa
len skall norma.lt visa stopp m.ot LILJ.

•  § 32.
1. Släckt ljussignal eller oregelmäs-

sig signaHbild slaall betra.ktas
som. stoppsignal.

2. Om icke körsignal kon visas med
signalerna vid kalkbrottsbangården,
får medgivande till avgång ges
per telefon från trafilvakfcen vid
Skånegatan.

§ 35.
Vid omlö^ggning av växlar skall vä.xel~
klotet föras och nedtryckas i det
nya läget utan att laastas. Vrocelom-
läggaren skall alltid noga föivissa
sig om att anliggande tunga sluter
väl intill stödräl.

Ansvonet för rätt lagda växlar åvi-
Icur tågförama vid gång på ka,lkbrotts-
jä.mvägen och växelpersonalen vid
gång på j\HjJ.

Undant.agQra ä' vo de växlar i närheten
av Skånegatan, Tegnérgatan och Lim
hamnsvägen, som angiva.s å bil. B.
Dessa mciiövreras av banvakterna å
resp. platser.
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Växlar vid Skå

negatan

Växel vid Tegnér-
gatan

Värdar vid Lini-

h-aiiTnsvägen

Sld-l3 Qväxlar
mellan normal-

odh smodspår

§ 54.
Växlarna vid Skånegatan skola manöv
reras åv trafikvakten därstädes.

Bil. B.

V 35-
Skiljeväxeln mellan smadspäret och
nomalspåret skall normalt hållas
låst i läge för smalspårsdrift, var
för detta växelläge skall Betraktas

som normadläge. Vid normadspärs-
drift skall Vväxeln manövreras ov

Banvakten vid TegnérgatOun, som efter

varje normal spårs tå.g lägger tillBaka
densamma och låser den i normadlägec
Bil. B.

§ 5é.
Be växlar, som å Bil, B. angivas med
X, manövreras alltid a.v Banvakten
vid Limhairnsvä.gcn. Be vkelar, som
■angivas med Y. manövrerats av Bcsnvak-

endOtSt för tåg, kommande från
kalkBrottet.

§ 37.
SkiljevätXlarna. mellan normalspåret
och smalspäret skola^ normadt liggaii
lätge för smnl spårs drift 9 vilket allt
så får Betraktats som vä,xelns nor—
malläge.

Loldöramat måste noga^ adctgiva på
vätXelns lä^ge och icke hållas högre
hantighet än o^tt tåget kan stoppas
framiför växeln, om den inta-ger fel
läge.. Växelns läge angivas dels <av
väx;clklotcn, dels av dnBBla växel-
lyktor, vilka utgörot en komBination
av växel— och spår spärr lyktor. Ben
övre gädler för normalspätrstrafiken
och don imdre för smal spårs t radiken.
Väexellyktomas utseende och Betydelse
fra.mgår av § 8 i SJ:s säkerhetsord-



Tillstånd till

a-vQang

{j^ällcr

-Il

ning, mom. 7 samt § 7 Tig* 9 Be
tydelse se "bil. C.

§ 38 reservnnmmer

Tågrörelsen

§ 39.

All tågrörelse på Icalkbrottsgämvä.gen
och IILJ på sträckan mellan Liniiairnsvä,-
gen och Hyllie Kyrkoväg samt på ban
gårdsområdet ̂ ALd lealkbrottet skall di
rigeras av trafilcvakten -t/id Slcånegatan.
Intet tåg får avgå utan dennes medgivan
de.

§. 40.
1. för tåg vid eller intill kalkanlcägg-

ning, sorter^/erk, jordbiukskallrfab-
rik, verkstad och förråd: grönt sken
8, huvudsignal A-2 (se bil. B.)

2.

3.

Au.

1.

för tåg å bangården vid kalkbrottet
samt för tig från lokstall och kalk
brott: d-irekt avgångssignal från
trafikvakten vid Skänegatan.

för tåg från MLJ, cementfabrik eller
hamn: direkt avgångssi,gnal frän ban-
valcten vid Lirnliamnsvägen.

§ 41.
Allmänt

Dä av;i3.ngsmedf(jivcnde Dec-ärcs, medde
las om det ;i7iller si'nalspårstå{j eller
no imalspär s tåg.

2. Försi{mal erne. för Dommama "beaktas i
enlighet med instrulctionema i "bil.A.

3. Växelklot och vn.xellyktor i färdvägen
hca-ktas (se § 6 och 37)

4. ̂ id passa/^e av olÄne/jatan och Anne-
torpsvägen hcaktas huvndsignal.
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Vid avr^åiiK från kalka,nläf<^^inr?^
sortG3rrGrk, ,iord"brakskalkfoBrik,
VGrkstad eller förråd,

1. iirihållan om avgångs ti 11 stånd sker
till trafikvakten vid Skånegatan^

2. Avgång sker då huvadsignal visar
grönt sken,

C. För tåg frå^n lokstall eller kalk-
Brott eller för tåg på "bangården vid
kalltbrottet

Infart på "bang-ården och igångsättning
av ta,g på "bangården får ske, sedan
klarsignal från trafikvakten vid Skå.-
negatan erhållits.

D» Vid avgång mot kalkbrottet irän
]\iILJ, cenientfabrik och hamn

1. Anhållan om avgångstillstånd gö-
res till banvalrben vid Limhamns

vägen.

2. Avgång sker efter ldLarsi;';nal från
denne "banvakt.

§ 42.
1. Avgång fån ske först sedan avgängn-

signal givits.

2. Bommarnas försignaler beaktan.
(instr. se bil. A.)

3. lalcttagjes a.tt växelklot och växel-

lyktor visa klart, (so Begrepps
förklaringar, och § 6 och 37)

4. Huvndsigncal vid Skånega-tan beaktas.

§ 43.
A. Tåg mot kalkbrottet

1. AiAia.llan om tågavgång mott.ages.

2. Per telefon vidarebefordran den

na anha.llan till tra-fikvakten vid
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TegnérQ:atan_

gallor

■  Skånegatari, varvid meddelas, om det
gäller smalspä,rståg eller normal
spårs tåg.

3. Sedan trafikvaktun vid Sklnegatan
lämnat tillstånd till avgång, stäl
las aktuella växlar.

4. Avgångssignal gäves.

5. Vid "behov återställas växlar i nor
malläge .

6. Meddelande lämnas trafikvakton vid
Skånegatan att tåg avgått.

Tåfg från kalkhrottet

Anmälan om tåg från kalkhrottet niot-
tages.

Erforderliga vä.xlar stäAlas.

Signaler stallons.

1.

2.

3.

4. Meddelonde skall lämnas till trafik

vakten vid Skånegatan att erforder
liga växlar manövrerats och att tåg
väntas.

5. Bommarna fällas i Behörig tid.

6. Växlar och signaler återställas, om
så skall ske.

7. Meddelande lämnas trafikvakton vid
Skänegaton, nä.r tåg passerat.

§ 44.
1. Anmälan om tåg mottages.

2. Växel i treskenespår manövreras,
om så är erforderligt.

3. Meddelande skall lämnan till tra-
filcvakten vid Sl^negatan, att
växeln manövrerats och att tåg
väntas.

4. Bommarna fällas i Behörig tid.
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5. Tojclar återställas i nomalläor.

§ 45.
1. In^^eri täép?örelse mellan liTLJ, ce-

mentfoLbrik och hamn å ena sidan

och kalka.nlär:C;äi'^^Lr> sortGr^;-crk
och jordbrukskallvfahrik å andra
sidan får ske utan tillstånd från

trafikvakten vid Skåno{^atan,

2. /inteckninr^ on avgån^^^ och fnamkomst
av ta,g på linjen göres i journalen.»

3. Bandisposition lärnnas för simfor-
donsrörelsc och reparation på lin
jen sn.mt införes i journalen.

Vid begäran on tägrörelse skall
iakttagas.

a. Av bGgä.ran ska.ll frångå, on det
rör sig on snalspå.rs- eller nor
malspårs t å.g.

b. Kons tat eran med hjä.lp a.v journa
len, om linjen är fri från nö
tande tåg och bandispositiono
IVenne snalspårståg med smmia
fä.rdriktning må samtidigt vara
ute på linjen. Bock skall av
ståndet den emGlla.n vana, så

stort, att boramanöver hinner fö
re ta.gas och gatutrafiken slä.ppas
fra,m under en tid av minst 1

minut.

c. MeddeLa banvakter vid Limlianns-

vap:en och Tegnérgatan dels ait
tågrörelse begänts, dels huru
vida. det gäller snalspårståg
eller nom.al spårs tåg.

d. Mottager besked från banvakterna
vmd Limh.aniisvö/cen och Tegnerga-
tan att tåg väntas.
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Tå{^s lDG!iiarinin£;

Tågs gång över
vägkorsning

Tågs hastighet

Tåg, som s t annat
på linjen och ej
kan fortsätta

e. G-er avgångssignal resp. medde
lar 5, när avgång får ske.

1. Lämnar erforderliga meddelande
för "bomfällning.

5. Sedan tågcavgång skett, återställas
alla huvudsiejialer på stopp.

6. Manövrerar huvudsi:gna,len vid Skå-
neg<atan.

§ 46.
Förutom lokföra,re skall smal spårs tåg
vara hemaniicat med tåc^örare, som sva.-
rar för och lä.gger vä^xlama, i tågvä.-
gen sam.t sköter kopplingen vid väx-
lingsarhetet.

§ 47.
Yid de obevakade övergångarna skall
tåget framföras med så låg hastighet,
att tågföraren m.ed fla.gga på. öagon
samt lykta mod rött sken i mörker kan
gå före loket för att förvissa sig om
att pa-ssagen är klar. Yid övergånga,r-
na vid fabriken och homnkontoret, där
tågsätten måste ha en förhållandevis
hög hcastighet, äro lys t ringsmärken
uprjsatta,, där föra,rcn skall giva signa
len ''tåg kommer" om något fordon eller
någon person närmar sig övergången, när
tåget skall passera.

§ 48.
Högsta, tillåtna hastigheten 20 Imy^tim
å såväl noimal- som smalspå.r få.r icke
överskridas.

§ 49.
Ha.r tåg eller fordon st<annat på linjen
utan att leunna föran vida.re, ska-11
stoppsignadering ordnas för att hejda.
bakifrån komm-ande tåg och a«nmälan m.ed
angivande a.v positionen smra.st göra^s
till tro-fikvaleten vid Skåne gatan.
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BackQini:sS~ och
påskj utnin/^cs-
rörclsG

Villkor för per
sonalens använcL-

nina i -v^bclinQS-

arhctc

FörhcredanclG ä.t-

gä,rdGr vid vrlx-
linasrörelse

_ § 50.
Vid hacknin/^s- och päskjutninj^-srörel-
se skall tå{^örarG placera s±g pä tag-
sättet sä, att lokföraren tydli^^t kan
urskilja t5/::förcarens si£pialGr. Vid på-
skjutninj^rörolsG skola säväl vapuama
som loket vara, sa-rrynankopplcadG.

§ 51 rGServmjinimGr

V'ixlin^

§ 52.
Innan tjänstehava,rG f är anväuLas i väx-
linvsarhete, skall han ha p-cnom^jätt en
praktisk uthildninpskurs hos nägon av
de i växlin^^^sarheto erfarna tjänsteha-
v-arna och känna till innehåll g t i det

ta rePiGmentG,

§ 53.
Växlinr^srörelsG fär ej iaän^^sättas,
om den icke kan utföras utom fara,
i vilket avseende sä.rskilt följande
stoll io.ktta,gms.

pjenom magasin,

■ >

ut-a,. före växlin

med koj eller å spår, där eller
invid vilket lastning, lossning
eller annat för växlingen hin-
derligt arhete pågår, skola där
städes sysselsatta personer i
tid varslAOs om den förestående

väixlingsrörelsen och skall till
ses, att arhete t vid och i herör-

do. vagnar o.vhrytes Scomt att före
mål, som. äro i vägen, avlägsnas^

h. o-tt vo.gnsluckor och plåtlämmar ej
äro utfällda,.

c. att såvä.l med- som motväxlor öro
rätt lagda..

d. Signa.lgivare skall placera sig in
om synhåll för lolcföraren och i
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mörker, i den mån så kan ske, visa
hondsi^cnallyktas ofärgo-de sken mot
loket.

§ 54 resGrvTLumnicr

§ 55.
S.k. släxL{;slguts (ryclaiin^s)? d.v.s,
nar va2:nama i ett tii^^sätt skola
sldiljas i två delar, när lok dra^^or
va^^n-rna får ̂  förckonma.

Försilcbiahcts-

imitt vid väx-

lina

Anvisningar till skydd för personal i växlinasarbetc

§ 56.
Personal i vöarlinasarkete måste med
hänsyn till c^nn och andras säkerhet
med synnoidia up;miärksar±Lct utföra
sitt .arhete och därvid iaktto^pa nö-

dia f örsiktiph .:t. Särskilt ifästos upp
märksamheten på fcaran av

att sa eller spri.npa över spår omedel-
hart framför fordon i rörelse,

a.tt vid pnsseranlet av spSm, å vilket
väoclinp cäper rum, jä tä.tt intill for

don, även om detta står stilla,

att upprätt pa.ssera mella.n nära. intill
va.ra.ndra stående vapno.r utan a.tt först
undersöka,, om v^a-pnama Icuniica komma i
rörelse,

att bä,ra, kG,ppo. eller dylikt överplase;
löst p):äsa,tt och oknäppt ävensom att
med handska.r fastna, i kopxDel eller and
ra. va.snsdela>,r.

Envar med vä.xlinpsarhotG sysselsa.tt pen-
son skall såvääl vid kopplinp som eljest
m.ed största, va^ksamhet och uppmärksamhet

heträxLa^ växla.r och korsninma.r* Att un

der påpäende vä^zlinp snava eller fastna
med foten ä,r förenat med livsfa.ra..
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Särsld-ldo. försik-

ke-

trdffando fordon

i rörelse

57^
1. f a im'dcr vä-xlinQ^ tjänstehavnre

nedföljer fordon i rörelse^ skall
ho.n företrädesvis ha uppmärksam
heten riktad framåt och intaga sä.-
dan plods, att han cg faller av
fordonet eller eljest utsätta sig
för uppenhar fara,

2. Dd vo.jn ä.r i rörelse, e.r det för-
hjudot

att sitta, hä^ngn, eller ska pä "buf
fertar eller kopplingsinrättnin2:ar
eller dylikt,

att sitta pä fotsteg,

att samtidigt stå pä tvä vagnar,

o.tt stående pä, fotsteg på va^gns
långsida- f'"^xda-s genom magpasins-
eller stallport eller förhi på
Scanima- sida, helä,gen la-stkaj.

3. fen som under fä,rd lutar sig utan
för fordonets långsida- hör förvis
sa sig om att ej något föremjål he-
finner sig i farlig närhet av spå
ret,

Försiktighet hör iaktta,gas vid
hopp;^ på eller från fordon i rörel
se. Dylilsa, hopp skola undvilca-s, då
fordonet hefinner sig i stark fart,
dä fara för halka pä grund av mar
kens heskaffenhet föreli^iger eller

då helysnings- eller väderleksför
hållandena ej medge nödig oriente
ring.

5. Broms spak får med hänsyn till faran
för den hromsande aldrig instickas

mellan hjulekra-ma^ ä fordon i rörel
se utan skall anhringas så, att den
kan pressas m.ot hjulringen, Hä-rviö,
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skall den "bromsande alltid place

ra sig "bakom spaken i fordonets
rörelseriktning och ej sitta eller
hänga ÖTer den,

§ 58.
Växling för hand Vid i/äxling av fordon för hand hör und

vikas

att gå framför fordonet och draga det
samma,

.a,tt vid skjutning gå baklänges,

a.tt skjuta fordonet med stöd mot buffer
tar eller mellan dessa belägna delar.

att stoppa fordon medelst fasthålla,nde
av buffertarna.

§ 59.
Missöden 1. Om växel blivit uppkörd, skall ome

delbar undersökning av växeln föran-
sta.lta.s. Tågrörelse får ej äga. rum
genom dylik växel, förrän visshet
vunnits, att detta utan fara kan ske.

2. Om vid vä^ding händelse inträlfar,
vanigenom person blivit skadnd, skall
i första hand åtgärder vidtagen för
omhcänd er tagande av den skadade.

Förbandsartiklar, sjukbårar och fil
tar finnas vid kalkbrottet i sjuk-
runinet i personalbyggnadens vä.stra
del samt vid fabriken i sjukrummet
i fabrikslaboratoriet.

Ambulans rekvireras per tel. "Brand
kåren" .



Bilaga A. till SäkerhetsreglGmentc

Meddelande till all trafikporsonal

Trafikens reglering med hänsyn till försignalema (dvärg
s ignal e m a) f ör b ommama.

Följande gäller:

Signalerna kallas försignaler, för att de i förväg sko
la visa, om de bomraar, till vilka de höra, G,ro uppe
eller fällda.

Om en försignal visar stopp, betyder det inte, att tag-
sättet skall stoppa framför försignalen, utan det bety
der, att tägsättet skall stoppa framför de bormiar, till
vilka försignalen hör, om dessa bommar vid franTkomsten
dit ej_ äro födida..

Driften på kalkbrottsjärnvägen skall sålunda fortgå
så, att bågsättet adltid med full hastighet skall pas
sera för signal en. Om denna vid passagen visar stopp,
skall bromsning ske, så att tågsättet kan stoppa franv
för de bommar, till vilka försi-gnalen hör. Visar det
sig, att bommarna ej äro fällda, stannas tägsättet
framför gatuövergången. Äro bommarna födlda, fort-
s,ätter tågsö.ttet.

Det är banvakternas sak adt fälla boran7.ama. i så god
tid, att försignalema ej visa stopp, då tågsätten
passera dem.

Följ>ande försijpraler och bommar höra ihop:

Mot kalkbrottet:

Limhamnsvägen Ansgariigatan
Sveagatan

Mellan Sveagatan o di Bockgatan Tegnérgatan

Mellan Linnégatan och Hyllie
Kyrkoväg Hyllie Kyrkoväg

Mot fabriken:

Söder om Hyllie Kyrkoväg Hyllie Kyrkoväg
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Mellan Hyllie E;}erkoväg och Linné
^^atan

Linnégatan

Bock-ntan

Linnégatan

Tycho Brahegatan

Ans gariigat nn



Bilaga C till Säkerhetsreglemente

Vid föreningspunkterna mellan treskenigt spär ä ena
sidon och normal- och smals pär å andra sidan hegagnade
vöocellyktor, villca utgöra en kombination av växel- och
spårspörrlyktor med utseende och betydelse enligt 3J
siäkerhetsordning § 8 mom., 7 samt § 7 fig» 9 a.

Den övre lyktan avser trafiken pä IlLJ.
Den nedre lyktan a,v3er trafiken pa kalkbrotts—

jö.rnvö-gen.

Exempel pä tollcning:

Pör trafik pS. niedväxel, som
löder frän rak

soparet

För trafik på kalk
brotts j amväsen: stopp

För trafik pä liLJ: stopp

För trafik pS. kaik-
brot t s j en: medväxei, som

leder från

karvspäret




