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FÖR KONDUKTÖRERNA VID SPÄRVÄGS-

OCH OMNIBUS AKTIEBOLAGET l
HELSINGFORS.

Utom vad i magistratens reglemente för
trafik med elektriska spärvagnar är fastställt,
äligger det konduktören att noggrant ställa
slg följande särskilda bestämmelser tili efter-
rättelse.

§ l.

SKYLDIGHETER MOT CHEFSKAPET.

Konduktören är omedelbart underordnad

direktören, trafikchefen, ingeniörerna, trafik-
mästaren, körmästaren, överkontrollören, kon-
trollörerna, hallföreständaren och dennes ställ-
företrädare.



Konduktören skall obetingat uppfylla alla
av befäl och törmän givna befallningar och
föreskrifter; och alltid, säväl i som utom
tjänsten iakttaga ett nyktert, anständigt hed-
rande och för kären värdigt uppförande,
ävensom alltid uppträda hövligt och tillmö-
tesgäende säväl mot allmänheten, som mot
befäl och kamrater.

§ 2.

HÄLSNING.

Konduktör, iklädd uniform, bör hälsa pä
militäriskt sätt.

Konduktör skall ä kontoret uppgiva sin
bostadsadress och da ändring av bostad äger
rum, genast därom ä kontoret skriftligen
anmäla.

§ 4.

VARD AV UNIFORM OCH EFFEKTER.

Konduktör bör halla sig och sin klädsel
samt tili uniformen hörande föremäl i snyggt
och varaat skick, pä det att ett oförmänllgt
omdöme beträffande den enskilde ej mä
drabba personalen i dess helhet.

Utom tjänsten fär uniformen icke använ-
das. Uniformen, liksom alla därtill hörande
delar, skola i fall mindre brlstfälligheter därä
yppa sig, repareras genom konduktörens för-
sorg.

Avgär konduktör hän sin befattning skall
uniformen äteriämnas rengjord och oskadad.

§ 5.

TJANSTEFORESKRIPTER.

Det äligger konduktören att noga kanna
tili sinä tjänsteföreskrifter, ävensom maglstra-
tens reglemente.

Vid äterinträde i tjänst efter sjukdom
eller tjänstledighet skall konduktör genast
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skaffa sig kännedom om de bestämmelser,
som möjligen tillkommit under hans fränvaro;
och är hän ansvarig för olycksfall eller skada,
som uppstär därigenom att föreskrifterna ej
hiivit följda.

§ 6.

ALLMÄNNA SKYLDIGHETER.

Konduktören har befälet i vagnen och
ansvarar för att allting gär städat och ordent-
ligt tillväga samt att utfärdade föreskrifter
noga efterlevas. Konduktören skail med nit,
omtanke och vaksamhet egna sig at sin tjänst
och alltid i sitt uppträdande vara hövlig och
vänlig, men bestämd. Förefinnes skäl att
päminna passagerare om föreskrifternas efter-
levnad, bör detta ske hövligt genom använd-
ning av tilltalsorden , olkaa hyvä", »var sä
god". Vid tai med allmänheten skall hän
föra handen tili massan och intaga en vär-
dad ställning.

Pä passagerares frägor skall konduktören
beredvilligt lämna svar pä det spräk, hän till-
talas, men icke öppna eller inläta sig i onö-

digt samtal och ordväxling, även om hän
tilltalas ohövligt.

Konduktöien bör ihägkomma, att hän en-
dast genom ett städat, men tillika bestämt
och värdigt sätt kan tillvinna sig allmänhe-
tens förtroende.

§ 7.
TJÄNSTENS EMOTTAOANDE, SJUK-

DOMSFALL, FORSUMMELSE l
TJÄNSTEN, AVLOSNING.

Konduktören skall infinna slg tili tjänst-
gfirlng l sä god tld, (om morgonen 10 min.
före avgängstiden) att hän hinner övertyga
sig om, att vagnen är i reglementsenligt skick
och fär icke lämna sin vagn utan tillständ av
närmaste, tiltstädesvarande förman.

Vid emottagning av vagn ällgger det
konduktören efterse, att vagnen är vai ren-
gjord, att ordning räder i densamma, att
fönsterrutorna aro klara, alla beslag blanka
och skurade, sitsarna damfria, golvet sopat,
fotstegen befriade frän smuts eller snö o. s. v.
Hän skall vidare tillse, att vagnen är försedd
med rätta linjebetecknlngar (skyltar, lyktglas



och nummer), att ändskyltama aro rätt ställda,
att signalklockorna och lamporna aro i full-
gott skick och att övrlga tillbehör aro l god
ordning.

Skulle nägot vara i olag eller nägot brista
l rengöringen, skall hän anmäla detta tili
kontrollören, hallföreständaren eller dennes

. stallföreträdare. Sedän konduktoren överty-
gat slg om, att allt är klart och eihälllt av-
gängsorder, giver hän avgängsslgnal at fö-
raren.

Konduktör ä heltackt vaga bör ovillkorli-
gen Ihägkomma att stänga vagnsdörrarna fOre
utfarten ur hallen.

Ar konduktör genom sjukdom hindrad att
infinna sig tili tjanstgöring, skall anmälan
därom ofördröjllgen goras tili hallförestända-
ren, dennes stillföreträdare eller kontrollor;
och bör sjukdomen med läkarintyg styrkas
inom 24 timmar.

Om konduktör under tjänstgöring Insjuk-
nar, mäste hän omedelbart läta anmäla delta
för sln nirmaste Overordnade, vilken har att
draga försorg om den sjukes avlösning.

Inställer konduktör sig för sent tili tjanst-
göring betalar hän i plikt Fmk. 5: -. Varar

försummelsen sä lang tid, att vikarie mäste
anskaffas, betalas denna av konduktören.
varjimte den felande bötar Fmk. 5:- för
varje försummad timme eller del därav.

Pränvaro utan laga skäl under en
eller däröver, kan medföra tjänstens omedel'
bara förlust.

Avlösnlng frän tjänsten fär ske endast
pä angivna tlder och platser; och skall av-
lösaren Inflnna sig pä platsen, där personal-
ombyte sker, 5 mlnuter före den utsatta tldeii.

Vld inträffande avlösning bfir konduktören
overtyga sig om att vagnen befinner sig-i
reglementsenligt sklck, va7förutom hän ovTll-
korligen skall taga reda pä, huruvida" alla
passagerare erlagt sinä avgifter, eller ej,

§ 8.
TJANSTEBYTE, TJÄNSTLEDIOHET.

T)anstebyte kan l Iringande fall bevlljas
av trafikmästaren för högsf en dag.

Onskar konduktör for längre°tid an en
dag befrielse frän tjänstgöring, skall hän"!
god lid anhälla därom hos Iraflkchefen.
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§ 9.

TOBAKSRÖKNING.

Konduktör, iklädd uniform, fär lcke röka
i spärvagn eller ä dess plaltformer.

§ 10.

RENGÖRING OCH VENTILATION.

Under tjänsten skall konduktören efter
bästa förmäga halla vagnens inre rent och
snyggt (dammfrltt). Under sommaren l varmt
väder skola ventilationsfonstren och even-
tuellt bakre dörren i de svenska vagnarna
hällas öppna. Dessllkes mä i sädant fall
bakre plattformens ä de heltäckta vagnarna
ändruta neddragas. Sä snart nägon av pas-
sagerarena sädant önska, skola dörren och
foiistren stängas. Den framre dörren hälles
alltid stängd. l starkt solsken skola gardi-
nerna dragas för fönstren.
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§ 11.
KONDUKTÖRENS PLATS.

Konduktörens plats är i regel pä batoe
plattformen med ryggen vänd mot vagns-
gaveln.

Da konduktören för anvisande av plats
at passagerare, upptagning av avglft och dy-
likt mäste lämna sin plats, skall hän, sä fort
sig göra läter, ätertaga densamma. Särskllt
mäste hän iakttaga, att hän är pä bakre
plattformen vid vagnens ankomst tili station
eller hällplats. Hän fär i regel icke giva av-
gängssignal inifrän vagnen, ty annars kan
hän ej vara förvlssad om, att alla passage-
rare hunnit helt bestiga vagnen.

Det är konduktören fOrbjudet att uppe-
halla sig pä främre plattformen mera an vad
tjänsten fordrar, att samtala med föraren un-
der vagnens gäng eller att silta inne i vag-
nen, oavsett om den är i rörelse eller ej.

§ 12.
STATIONER OCH HÄLLPLATSER.

Vagnen stannas endast vid besfämda sta-
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tioner och hillplatser. Vid de förra skall
vagnen alltid stannas utan att stoppsignal
avgives, vid de senare blott i fall att pas-
sagerare sttga av eller pä. VId de pnnkter,
där passageraretraflken 81 livlig och trängsel
räder ä bakre plattformen, skall konduktören
stiga av vagnen för att lämna plats och bi-
träda vid, samt övervaka och ordna av- och
pästigningen, sälunda att avstigningen först
mäste slutföras, innan pästigningen fär be-
gynna.

Efter mörkrets Inbiott, da lamporna i vag-
nen aro tända, ävensom om dagen, da fönst-
ren aro igenisade, skall konduktören i god
tid inät vagnen tydligt utropa de stationer
och hällplatser, vilkas namn flnnas upptagna
i särskilda, härför utgivna häften.

Nägra vagnslangder före hällplats skall
konduktören noga se sig om för att utröna
huruvida nägon passagerare önskar avstiga.

Konduktören ä vagn, som vid inkörnin-
gen om aitonen icke mera utsträcker sin tur
tili ändstation, skall tili pästigande passage-
rare omedelbart meddela, vart vagnen gär.

Om släpvagn avkopplas, skall konduktö-
ren ä släpvagnen l god tld uppmana passa-
gerarena att överflytta tili motorvagnen.
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Avlagsnar sig konduktören hän vagnen ä
kontrollstation för att växla eller is ännät

tjänsteärende, skall hän underrätta antingen
föraren eller, Ifall släpvagn medfäljer, den
andra konduktören därom.

§ 13.
ANVISNING AV PLATSER.

Konduktören skall övertyga sig om att
vaqe passagerare uti vagnen erhäller det ut-
rymme, som ir beräknat för en sittplats och,
om si erfordras, pä ett hövligt sätt anmoda
de redan i vagnen sittande passagerarena att
bereda plats för nylnkomna. Likasä skall
hän se tili, att ä ptattformen utrymmet bllr
rättvist fördelat mellan passagerarena.

Hän skall tlllse, att passagerare utan fara
för olycksfall skall kunna stiga av eller pä
vagnen och skall särskilt hjälpa frunlimmer,
barn, gamla och orkeslösa personer vld pä-
och avstigning.

När alla platser aro upptagna, skall föra-
ren därom underrättas medels avglvande av
tre korta, pä varandra följande signaler. Dess-
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förinnan bör konduktören med hög röst un-
derrätta väntande passagerare om att vagnen
ai iullsatt.

Den plats a bakre plattformen, som är
anvlsad för konduktören, fär ej upptagas av
passagerare. Ä de svenska vagnarna bör
konduktören tillse, att bakre plattformens
högra sida hälles si mycket som möjllgt fri
i och för passagerarenas av- och pästigning.

Konduktör ä heltäckt vagn bör i samma
syfte hövligt, men bestämt uppmana passa-
gerarena att intaga plats ä iramplattformen,
när trängsel uppstätt p.ä den bakre.

Konduktören fär pä inga villkor läta sätta
vagnen igäng, förrän passagerarena fullstän-
digt hunnit av- eller pästlga.

A de heltäclita släpvagnarna skall noga
övervakas, att Inga olyckor inträffa vld tlll-
slutandet av främre dörren, vilket fär ske
först sedän alla passagerare hunnit ordentligt
avstiga.

Innan avgängssignal gives, skall konduk-
tören snabbt se sig omkring at alla hall,
även bakät, för att övertyga slg om att alla,
sam sädant önska, hunnit iölja med vagnen.

A plats där spärvägslinjer korsa varandra,
äligger det konduktören att invänta passage-
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rare frän annan linje, om sä utan nämnvärd
tidsförlust ske kan.

§ 14.
AVGIPTENS ERLÄGGANDE.

Omedelbart efter det vagnen satts iging,
skall konduklöien begynna med uppbärandet
av passagerareavgifterna salunda, att avglften
uppbäres i de svenska vagnarna först ä bakre
plattformen, därefter ä främre plattformen och
slst inuti vagnen, samt l de heltäckta vag-
narna först ä främre plattformen, därefter in-
uti vagnen och sist ä bakre plattformen.

För att möjllggöra kontroll därover, hu-
ruvlda passagerare betalt eller icke, skall kon-
duktören noga iakttaga var nylnkommen pas-
sagerare placerar sig.

Avgiften av passagerarena ä främre platt-
formen ä svenska vagnarna upptages genom
luckan i dörren. Är konduktören osäker
därom, huruvida alla faktiskt erlagt sin av-
givt, bör hela dörren öppnas och skall kon-
duktören i si fall gä ut pä plattformen och
stänga tili döiren efter sig. Är plattformen
fullsatt mä konduktören stä l själva dörröpp-
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ningen och upptaga betalningen, men fär
detta ske först sedän konduktören försäkrat

sig om, att bakre dörren är tillsluten.
För barn, som aro sä smä, att de hällas

i famnen, högst 4-5 är, uppbäres ingen
avgift, men bör konduktören se tili, att de
ej upptaga skild plats.

§ 15.
VÄXLING, VÄXELKASSA.

Konduktören skall städse vara försedd

med tillräckligt antal biljetter av alla slag
ävensom med växelpengar.

Vid växling skall konduktören vid myn-
tets mottagande tili förekommande av miss-
tag tydligt uttala dess valör.

Skulle konduktören icke hinna uppbära
avgiften av alla passagerare innan vagnen
nätt nasta station eller hällplats, skall hän
avbryta detfa sitt arbete och begiva sig tili bakre
plattformen för att noga kunna iakttaga pub-
liken bäde i och utom vagnen.

Om vid avgiftens eriäggande mynt av
högre värde an 20 mark framlämnas, skall
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konduktören tillhandahälla växling, sävida
losa penningar flnnas tili sädant belopp. Al
växling icke möjllg, bör hän hövligt med-
dela passageraren, att storre belopp an 20
mark i regeln icke växlas.

Varje helgfii dag ai konduktören redo-
visningsskyldlg för växelkassan och bör den-
samma ovillkorligen stämma. Visar växel-
kassan brist bör konduktören omedelbart
täcka balansen. Tlllgrepp i kassan medfor
fjänstens föriust.

§ 16.
FRIPASSAGERARE.

Pöljande personer aga utan erläggande av
avgift medfölja spärvagn:

A. Var som helst ä vagnen:

l) Personer, innehavande bolagets märke
av guld och vlt emal] med ägarens namn
ingraverat (alltld gällande).

2) Personer innehavande bolagets tjänste-
mannakort.
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3) Personer innehavande ärskoit (gäller
för lopande aret).

B. Endast ä främre plattformen:

l) Uniformerade pollsmän, högst 2 sam-
tidlgt, sävlda ledig plats flnnes.^

"2) Person, Ullhörande trafikpersonalen,
som framvisar avtalsbok med bolaget.

3) Person, innehavande plattformblljett.
Aiskoit och plattformbiljetter skola alltid

kontrolleras att de aro glltiga. Skulle oegent-
lighet upptäckas, behäller konduktören kortet
eiler biljetten och fordrar hövligt erläggande
av stadgad avgift.

Da "passagerare bestiger främre plattfor-
men ä motorvagn, skall föraren ofördrOjligen
glva signal därom tili konduktören, väre slg
Mraren vet, att den nykomne passageraren
äger rätt att äka fritt eller ej; for l uniform
KSäd pollsman och l uniform klädd person
anställd vld bolaget avges dock icke slgnal.

Omedelbart efter erhällen signal skall
konduktören gä fram och Overtyga slg där-
om, huruvlda passageraren, som pästlgit, äger
äis- eller plattformkort eller om hän bör er-
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lägga avgift, i vilket slstnämnda fall avglften
bör uppbäras.

Konduktören bör, oaktat hän ej erhällit
signal frän föraren, halla reda pä, om nägon
stiglt pä Mmre plattformen genom att, efter
passerandet av hällplats, gä fram tili främre
dörren och kontrollera passagerareantalet.

Konduktören ä släpvagn bar iakttaga allt,
vad här ovan är sagt om konduktör pä mo-
torvagn.

§ 17.
BILJETTER.

Biljetter avskiljas hän block eller häfte
genom att använda gummiringen pä tängen.
Fuktning av blljetten med spott är förbjudet.

A biljetten markeras Overgäng blott pä
begäran antingen vid avgiftens erläggande
eller senare. Härvld bor konduktören för
undvikande av misstag upprepa stället, dit
övergäng önskas.

Innan biljett med markering för övergäng
utlämnas, skall konduktören övertyga sig om,
att övergängsklippet, tid och datum blivit
rätt placerade ä biljetten.
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Da konduktör av passagerare eraottagit
övergängsbiljett, skall hän noga efterse, att
den är giltlg.

Skulle framlämnad biljett icke vara giltig
och konduktören icke vara pä grund av fel-
aktighetens beskaffenhet övertygad om, att
biljetten verkllgen i detta skick utlämnats
skall hän hövligt fordra erläggande av ny
avglft; härvld mä dock icke onödlgt krängel
förekomma, utan bör om möjligt kontrollör
tillkallas.

Övergängsklipp berittlgar endast tili tvänne
omstigntngar och gäller endast frän det mar-
kerade stället för omedelbart fortsatt fard med
första icke fullsatta vagn.

§ 18.
BAGAGE.

Passagerare äger rätt att medföra i vag-
nen ett kolly, ej stone, an att det kan hil-
las pä knäet utan att störa medpassagerare.
En vanlig handkappsäck, en torgkorg eller
dylikt skall stillas pä främre plattformen.
Kollyn stone an 60 x 50 x 30 cm. samt
sädana, sora genom dilig lukt, orenlighet
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eller annat kunna förorsaka obehag fär med-
passagerare, fä ej medtagas i spärvagn.

§ 19.
KVARLÄMNADE EFFEKTER.

l vagnen kvarlämnade effekter avlevere-
ras fortast möjligt tili närmaste kontrollplats.

§ 20.
ORDNINGSFÖRESKRIPTER FÖR

PASSAGERARE.

Utöver bestämmelserna l de här närslutna,
av Guvernören i Nylands Iän den 11 mars
1901 fastställda fOreskrifterna bor iakttagas,
att passagerare icke mä läta barn stä pä
bänkarna; att spottning ej är tilläten nägon-
städes i vagnen, säledes ej heller pä platt-
formerna, samt att damer med oskyddade
hattnälar ej mä medgivas tlllträde tili spär-
vagn.
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§ 21.
PASSAOERARE, SOM BRYTER MOT

ORDNINGSFÖRESKRIFTERNA.

Konduktör bör Ulise att personer, som
synbarllgen aro berusade eller genom osnygg-
het eller oanständjghet skulle föroisakamed-
passagerare obehag, icke fä tillträde tili vag-
nen. °Skulle likväfnägon sadan person lyckas
komma med, eller nägon vägra att erlägga
avgift eller att ställa slg tili efterrättelse de l
§20 nämnda ordnlngsföreskrifterna eller
konduktorens i tjänst givna tillsägelse, skall
vagnen stannas och personen ifräga avvisas
frän densamma. llörsammas ej tillsägelsen
härom genast, äger konduklören att päkaUa
nödig handräckntng av närmaste kontrolloi
eller tjänstgörande pollsman.

§ 22.
SIGNALER.

För att meddela slg med föraren har
konduktören alt använda sig antingen av slg-
nalklocka eller visselpipa.
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Klocksignalerna aro ä motorvagn;
l slag = ,sätt l gäng"
2 slag = ,, stanna vid nasta liällplats"
3 slag =- ,, fullt antal passagerare" fäll

ned skylten: . Täynnä" .Fullsatt".
Flere hastigt pä varandra följande slag

(nödsignal) = »stanna genast".

Signalerna ä släpvagn aro:
l slag == »släpvagn klar"
2 slag =: nStanna vid nasta hällplats"
Dessa signaler gälla motorvagnens kon-

duktör, som har att repetera dem tiil föraren.
Flere hastigt pä varandra följande slag

(nödsignal) = »stanna genast".
Vid denna signal skall föraren genast

stanna även om motorvagnens konduktör ej
hunnil repetera den.

Med visselpipa ges enahanda signaler
som med klockan.

Föraren signalerar tili konduktören pä
iöljande sätt:

l slag = , passagerare pästigit ä främre
plattformen"

2 slag == ,, bromsa ä släpvagnen"
3 slag = ,, kom och hjälp".
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§ 23.
ELEKTRISKA BELYSNINGEN.

Vid mörkrets inbrott skall konduktören

tända de elektriska lamporna. Dessförinnan
bör konduktören i god tid avprova belys-
ningen. Är denna felaktig, skall anmälan
därom göras hos närmaste kontrollör, sä att
felet hän avhjälpas före mörkrets inbrott.

Medföljer släpvagn, skall konduktören ä
motorvagnen hopkoppla de bäda vagnarnas
Ijusledningar medels den härför medförda ka-
beln. Härvid är att iakttaga, att bygeln
dessförinnan neddiages frän ledningen för att
undvika olyckshändelse.

Vid äskväder skall det elektriska Ijuset
omedelbart tändas och bör, sä länge äskväd-
ret pägär, brinna antingen det är dager eller
mörkt.

§ 24.
ELEKTRISKA UPPVÄRMN1NGEN.

Konduktören bör kontrollera, att de elekt-
riska värmebatterierna funktionera sä snart

strömmen tillkopplats. Skulle av nägon or-
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sak värmebatterlet virma däligt, läcka, eller
hava nägot annat fel, skall anmälan omedel-
bart göras hos närmaste kontrollör.

§ 25.
KORNING MED SLÄPVAGN.

Den ä släpvagn anställda konduktören
skall i ttllampllga delar sialla sig tili efter-
rättelse vad för konduktör ä motorvagn är
föreskrivet.

Vid tillkoppling av släpvagn skall kon-
duktören i motorvagnen med blständ av
konduktören ä släpvagnen anbringa det ä
motorvagnen medförda kopplingsjarnet och
därvid tillse att kopplingen sker omsoigsfullt
och varsamt.

Därefter Insättes bromskabeln, vilket skall
ske särdeles omsorgsfullt, sä att kabeln un-
der körnlngen ej lossnar. Tili slst päsättes
säkerhetskedjan.

Vid fränkoppling av släpvagn, vllket ej
fär rerkställas, da täg är i rörelse, skall Ijus-
ledningen och bromskabeln äter försiktigt
borttagas, sakerhetshedjan och kopplingsjär-
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net avtagas, varefter sprinten insättes pä sin
plats, sä att den e] släpar.

§ 26.
KOLLISION.

Konduktören äligger vid inträffade kolli-
sloner med äkdon anteckna nummern eller
{Irmaskylten pä äkdonet samt namn och ad-
ress pä minst tvä närvarande sataa vlttnen,
ävensom söka fä reda pä adressen eller nam-
net pä ägaren tili äkdonet, eventuellt genom
tillkallande av pollsman. Konduktören skall
tillsammans med föraren fastställa äkdonets
art av aulomobil, hyrvagn eller vanllgt for-
don, om detsamma är lastat eller tomt etc.
samt omedelbart avlämna utförlig rapport tili
kontrollören eller hallen. Flnnes polisman
närvarande, uppgiver konduktören namn och
nummer samt uppmanar pölisen att verkställa
undersökningen.

§ 27.
TJÄNSTEN VID ÄNDSTATION, UPPSIKT

ÖVER VAGNEN.

Vid framkomsten tili ändstation skall

konduktören omedelbart avputsa sittbänkar
och golv, bortskrapa snö eller smuts frän
fotstegen m. m. Kvarliggande begagnade
biljetter eller annat pappersavfall etc, bör
efter hand, da tillfälle erbjudes, upplockas
och sättas i papperslädan, som vid ändsta"
tionen tömmes.

Sopning i vagnen fär ske endast om
vagnen är utan passagerare eller om dessa
giva sitt bifall därtill. Före sopningen skall
borsten doppas i vatten uti den vattensä,
som för ändamälet uppställts vid varje änd-
station.

Konduktör fär icke glömma, att hän är
i tjänstgöring även da vagnen star vid änd-
station. Hän fär därför ej sysselsätta sig med
tidningsläsning och dylikt, utan skall hän
fortfarande ha uppmärksamheten rik+ad pä
sin vagn och fär ej avlägsna sig längre frän
vagnen, an att hän fullt kan se, vad som
där tilldrager sig, att icke tor stora kolly
ställas pä vagnen och att okynniga personer
ej skada vagnen m. m.

Skulle konduktören för naturbehov eller

tjänsteärende behöva avlägsna sig frän vag-
nen, skall hän älägga föraren eller släpvagns"

1
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konduktören att under franvaron hava upp-
sikt över vagnen.

Konduktör och förare H aldrig samtidigt
avlägsna sig.

§ 28.
STÖR1NGAR l TRAFIKEN.

l händelse av driftstoring bör konduktör
omedelbart härom meddela per telefon tili
närmaste kontroltplats eller vagnshall.

§ 29.
SKADOR A VAGNEN.

Skadas vagnen eller annan bolagets egen-
dom genom ätgörande av passagerare ellet
annan person, är konduktören förpliktad, att
ensam eller tillsammans med föraren taga
reda pä den skyldige och oförtövat därom
avgiva rapport tili kontrollör. Underläter
konduktören detta, ansvarar hän själv för
skadan.

§ 30.
OLYCKSFALL.

Har olycksfatl inträffat genom överkör-
ning av person, eller om passagerare halkat
eller fallit vid pä- eller avstigning frän vag-
nen, skall konduktören genast giva nödsig-
nai, och är skyldig lämna biständ at den
förolyckade. Over händelselörioppet bör en
möjligast samvetsgrann rapport ätföljd av
uppgift över närvarande namngivna vittnen,
lämnas tili först anträffade kontrollör.

[ fall att föraren genom sjukdom eller
olycksfall skulle förlora herraväldet över vag-
nen bör konduktören omedelbart siä ifrän
den automatiska avbrytaren samt med brom-
sen sä fort som möjligt stanna vagnen.

§ 31.

BRANDKÄREN.

Om brandkären nalkas, korsar vägen eller
kör i samma riktning som spärvagnen, skall
konduktören läta stanna vagnen.

1
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§32.
BESTRAFFNING.

Brotl mat dessa ordningsregler straffas
med varning, penningeboter, avhillnlng frän
tjänstgöring eller omedelbart avsked.

Bedrägeri eller försök dirtill straffas med
tjänstens omedelbara förlust samt ätal inför
laga domstol.

Samma straff drabbar konduktör:
a) som under tjänsteutövnlng fflrtäi eller

är päverkad av starka drycker;
b) som utom tjänsten, men iklädd uni-

form, uppträder drucken pä gata eller allmän
plats;

c) som utom tjänsten bllvit av polls in-
ställd för fylleri, oljud eller störande upp-
trädande.

Direktlonen.

Utdrag ur

ORDNINGSREGLER

gällande för Spärvägsbolagets
läse- och samlingssalar.

l) Tilltrade tttl läsesalen äger endast i Spär-
vägsbolagets tjänst anställd person, eller
medlem i dennes familj.

2) Ett städat uppträdande, ordning och akt-
samhet bör av de salen besökande stän-
digt iakttagas.

3) Tidningar, tidskrifter och böcker mä icke
utan särskilt tillständ bortföras.

4) För skada ä bolagets egendom ansvarar
den som skadan förorsakat,

5) För sammankomster och fester upplätes
salen, efter därom skedd anhällan hos
gärdens disponent eller verkställande di-
rektör, som även äger godkänna program-
met för tillfället.

6) Berusad person äger ej tillträde tili bolagets
allmänna lokaliteter. Ej heller fä starka
drycker hämtas tili eller förtäras inom de-
samma.

1
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7) Deltagare i sammankomst eller fest bör
ovillkorligen ställa sig tili efterrättelse dessa
bestämmelser och de anvisningar, som i
varje särskilt fall lämnas av närvarande
medlem i Styrelsen för Spärvägsmanna-
föreningen eller-av för tlllfället valda ord-
ningsmän.

8) Brott emot bestämmelserna l punkterna 6
och 7 straffas som om de vore begängna
under tjansteutövning.

Sparvägs- och Omnibus Aktiebolaget
i Helsingfors.

ORDNINGSREGLER OGH FÖRESKRIFTER

FÖR FÖEARE

VID

5PARYÄ6S- OCH OBNIBCS AKTIEBOLiGET

-l



ORDNINGSREGLER OCH FÖRESKRIPTER
FÖR FÖRARENA VID SPÄRVÄGS- OCH

OMNIBUS AKTIEBOLAGET l
HELSINGFORS

Utom vad i magistratens reglemente för
trafik med elektriska spärvägar samt i gällande
trafikreglemente för Helsingfors Stad är fast-
ställt, äligger det förare att noggrant ställa
sig följande särskilda bestämmelser tili efter-
rättelse.

§ l.
SKYLDIGHETER MOT CHEFSKAPET.

Föraren är omedelbart underordnad direk-

lören, trafikchefen, ingeniörerna, trafikmästa-
ren, körmästaren, överkontrollören, kontrol-
lörerna, hallföreständaren och dennes ställ-
företrädare.



36

Hän skall obetingat uppfylla alla av be-
fäl och törmän givna befallningar och före-
skrifter; och alltid, säväl i som utom tjäns-
ten iakttaga ett nyktert, anständigt, hedrande
och för kären värdigt uppförande, ävensom
alltid uppträda hövligt och tillmötesgäende
säväl mot allmänheten som mot befäl och
kamrater.

§ 2.
HÄLSNING.

Hälsning av i uniform klädd förare sker
pä militäriskt sätt. Under vagnens gäng är
det förbjudet för föraren att hälsa eller be-
svara hätsning.

§ 3.
BOSTAD.

Foraren skall ä kontoret uppgiva sin bo-
stadsadress och da ändring av bostad äger
rum, genast darom ä kontoret skriftligen an-
mäla.
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§ 4.
VÄRD AV UNIFORM OGH EPFEKTER.

Föraren bör halla sig och sin klädsel
samt tili unlformen hörande föremäl i städat
och varaat skick, pi det att ett orättvist och
otörmänligt omdome beträffande den enskllde
ej mä drabba personalen i dess helhet.

Utom tjänsten fär uniformen icke använ-
das. Uniformen, liksom alla därtill höiande
delar skola i fall mindre bristfälligheter därä
yppa sig, repareras genom förarens försorg.

Avgär förare frän sin befattning skall um-
formen äteriämnas rengjord och oskadad.

§ 5.
TJÄNSTEFÖRESKRIFTER.

Det ällgger föraren att noga kanna tili
sinä tjänsteföreskrifter ävensom ovannämnda
av magistraten utgivna reglemente rörande
trafik ä de elektriska spärvagarna.

Vid äterinträde i tjänst efter sjukdom eller
tJBnstledlghet skall hän genast skaffa sig kän-
nedom om de bestämmelser, som möjligen
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tillkommlt under hans fränvaro och St hän
ansvarig för olycksfall eller skada, som upp-
star därigenom att föreskrifterna ej följts.

§ 6.
TOBAKSRÖKNING.

Förare, iklädd uniform, fär icke röka i
spärvagn eller ä dess plattformer.

§ 7.
TJÄNSTEBYTE, TJÄNSTLEDIGHET.

Tjänstebyte och tjänstledighet kan i trän-
gande fall bevlljas av trafikmästaren pä hogst
en dag.

Önskar förare fOr längre tid an en dag
befrielse frän tjänstgörlng, skall hän i god
tid anhälla därom hos traflkchefen.

§ 8.
ALLMÄNNA SKYLD1GHETER, SJUK-

DOMSFALL, PÖRSUMMELSE l
TJÄNSTEN, AVLÖSNING.

Föraren skall med nit, omtanke och vak-

39

samhet egna sig at sin tjänst och alltid i
sitt uppträdande vara hövlig och vänlig, men
bestamd. Förefinnes skäl att päminna pas-
sagerare om föreskrifternas efterlevnad bör
detta ske hövligt genom användning av till-
talsorden »var sä god".

Ar föraren genom sjukdom hindrad att
infinna sig tili tjäntgöring, skall anmälan
därom ofördröjligen aga rum tili hallförestän-
daren, dennes ställföreträdare eller kontrollor;
och bör sjukdomen med läkareintyg styrkas
inom 24 timmar.

Om föraren under tjänstgöring insjuknar,
mäste hän omedelbart läta anmäla detta tili

sin närmaste Överordnade, vilken har att draga
försorg om den sjukes avlösning.

Inställer förare sig för sent tili tjänstgöring
betalar hän i plikt Fmk. 5: -. Varar för-
summelsen sä lang tid att vikarie mäste an-
skaffas, betalas denna av föraren, varjämte
den felande böter Fmk. 5: - för varje för-
summaa timme eller del därav.

Fränvaro utan laga skäl under en dag
eller mera kan medföra tjänstens omedelbara
-f ori ust.

Avlösning frän tjänsten fär ske endast pä

-i
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angivna tider och platser; och skall avlösa-
ren infinna sig pä platsen, där personalom-
byte sker, 5 mlnuter löre den utsatta tiden

När avlösning äger rum, skall den till-
trädande föraren förvissa sig om att vagnen
med alla dess delar. ar i fullgott skick, me-
dan den avlöste bör giva upplysning om
'möjligen förekommande fel, om order be-
komna under vakten, ävensom om alla iakt-
tagelser, som ur trafiksynpunkt kunna vara
av vikt.

§ 9.
TURLISTAN, UR.

Föraren skall tillse att den faststälda tur-

listan noga följes. Hän bor vara försedd
med ett rättgäende ur samt ofta kontrollera
detsamma med normaluren.

§ 10.
SKADOR A VAGNEN.

Skadas vagnen eller annan bolagets egen-
dom genom ätgörande av passagerare eller
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annan person, är föraren förpllktad, att till-
sammans med konduktören taga reda pä den
skyldige och oförtövat därom avgiva rapport
till-närmaste törmän. Underlätes detta, an-
svara de för skadan.

För övrigt ansvarar förare med sin lön
och egendom för varje genom uraktlätenhet
förorsakad skada.

§ 11.
BRANDKÄREN OCH MILITÄR-

KOLONNER.

Om brandkären nalkas, korsar vägen, eller
kör i samma riktning som spärvagnen skall
föraren stanna vagnen.

Korsar militärkolonn spärvägen, bör vag-
nen stannas tili dess truppen passerat.

§ 12.
VAGNENS IORDNINOSTÄLLANDE.

Da säväl passageranias, som även tili
stor del den allmänna gatutraflkens saker-
het, vilar pä föraren, mäste det för honom

1
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vara av allra största vikt att vara förvissad

om, att den vagn, hän för, är i alla av-
seenden fullt tjänstduglig.

Hän skall därför inställa sig i vagnhallen
mlnst 10 mlnuter före den {ör vagnen be-
stämda utryckningstiden för att Övertyga sig
om sin vagns driftduglighet, och har därvid
att iakttaga:

l. att kontrollerveven lätt kan vridas runt,
sedän hän först övertygat sig om, att huvud-
strömbrytaren är fränslagen;

2. att handbiomsarna ä bäda plattfor-
merna aro rätt inställda, d. v. s. att de verka
vid cirka 3/4 varvs kringvridning av hand-
veven, och att biomsklossarna aro sä juste-
rade, att de ligga vai an;

3. att luftbromsarna funktionera;

4. att lamporna aro i ordning, och att
provlampa finnes;

5. att säkerhetssmältstyckena aro insatta
och i brukbart skick, samt att sädana finnas
1 reserv;

6. att säkerhetskettingen mellan motor-
och släpvagnen är hei;

7. att Ijus- och bromskopplingskablarna
för släpvagn aro i gott skick och pä sinä
platser;
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8. att sandlädorna aro fyllda med full-
komligt torr sand, samt apparaterna i gott
skick;

9. att alarmklockorna Ijuda ordentligt;
10. att växelställjärnen aro pä sin plats

och brukbara;
11. att föreskrivna reservdelar, koppel-

Järn och domkraft finnas.
Skulle nägot fel upptäckas, som icke ge-

nast kan avhjälpas av föraren, eller nägon
del saknas, skalt anmälan därom genast gö-
ras tili hallföreständaren eller dennes ställ-
företrädare.

Föraren ansvarar för, att ovan uppräknade
delar vld vagnens utrycknlng flnnas och aro
i brukbart skick.

Innan vagnen lämnar hallen, skall föraren
övertyga slg om, att ingen person beflnner
sig under vagnen eller ä dess tak.

§ 13.
IGANGSÄTTNING OCH STRÖMMENS

TILLKOPPLING.

Innan vagnen sättes i gäng, förvjssar föra-
rsn sig först om:



14

l. att, ä de heltäckta vagnarna, dörrarna
aro tillslutna;

2. att bakre handbromsen är lossad;
3. att bygeln ligger mol kontaktlednin-

gen i körriktningen; därefter:
l. slutes huvudströmbrytaren;
2. kontrollerveven och omkastningshand-

tagen päsättas och det senare ställes i den
blivande körriktningen.

Vagnen är nu klar for igängsättnlng, men
fär icke sättas i rörelse, förrän signal härtill
erhällits frän konduktören.

Da signal erhätlits:
l. gives signal med alarmklockan;
2. bromsen lossas och

3. strömmen päsläppes genom kontrol-
lervevens kringförande.

Vid kontrollervevens kringvridande, som
sker med vänsla handen, skall noga iakttagas
att den vrides hastlgt, säkert och utan uppehäll
mellan kontakterna frän kontakt tili kontakt.

Pä kontakterna l, 2, 6, 7och 8ä de
svenska samt l, 2, 5 och 6 ä de amerikanska
motorvagnarna fär kontrollerveven endast
kvarhällas sä lang tid, som ätgär för att ut-
(ala ett tväsiffrigt tai och pä kontakterna 3
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2? -4_/e,sp'. 3.. ä amerika"sk vagn, sä lang
Hd> som ätgär för att uttala ett ens'iffrigt~tai'
Endast de större kontakterna 5 och 9,°ame"
rikanska 4 och 7, fä användas som vil
under^fart. Tillkopplingen sker säledes"'Sä

sätt och tld:

^svenska motoryagnar: , tjuguen", . tjugu-
tvä", . tre", . fyra", °. fem"';'-""" ' "

amerikanska motorvagnar: . tjueuen". .. tiu-
gutvä", ,tre-, . fyra". " ."-°-. . ".

Skall övergäng ske tili de högre kon.
takterna, mäste kontiollerveven först kvarhäl-
las pä femte, resp. fjärde kontakten, i'm'i'nst
4 sekunder; därefter foitsättes: . tjugosex"
. tjugusju", . tjuguätta-, , tjugunio";°ameri;
Ranska: . tjugyfem", . tjugusex", . tjugusju".

Behayer den eleklriska strömmen tiTlkopp.
las, skall töraren, för att undvika'onödfi
strömförbrukning l motständen, koppia--iiE!
strommen fortare, om vagnen förut har god
fart; däremot är det förbjudetatt siä över
en^elle''fl"akonlakter eller att vid längsam

koppia tili strömmen fortare, an som 'ovan
sagts. l stignlngar och kurvor samt da ske-
noma äro sljriga skall tillkoppllngen ske läng-
sammare och med försiktighet, "eljest kunna
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tfll följd av Oveibelastning säkeihetsanord-
ningarna pä vagnen lätt komma l verksamhet.

Vagnföraren fär pä Inga villkor försöka
minska vagnhastigheten genom att föra kon-
trollerveven blott tili en lägre Inställnlng.

§ 14.
KÖRNINGEN.

Under vagnens gäng skall föraren ägna
hela sitt intresse it sin tjänst; och är det
honom strängeligen förbjudet att under kör-
ningen Inläta sig i samtal med nägon.

Hän skall hava hela sin uppmärksamhet
riktad pä linjen framför slg, och vad som
där tilldrager sig, samt städse hava vagnen
si i sin hand, att hän i varje ögonblick kan
stanna densamma; det ai bättre att nägon
gäng onödigtvis stanna, an att utsätta pas-
sagerare för fara och sin vagn för risken att
bliva ramponerad.

För att kunna l varje ögonblick stanna
vagnen skall hän, isynnerhet om strömmen
är tillkopplad, städse halla den vänstra han-
den pä kontrollervevens trähandtag. Skulle
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av nägon orsak föraren behöva den vanstra
handen fri, skall hän först ställa kontrolle^
veven pä 0.

Hän fär icke läta nägon obehörig vidröra
ko"trollerveven, omkastningshandtaget, broms-
inrättnjngar, eller Ovriga-för vagnens drift
avsedda apparater.

iirl(er föraren näg°" sten eller dyllkt
fflremäl ! SPäret- .ska11 bm stdnna vagnen
borttaga lilndret och fär pi Inga vIllkorMra
ove1' detsamma; skulle föraren däremot pä
gru" av .marker icke märkä ett i späret be-
flntllgt mindre föremäl, förrän en skakning i
vagnen visar, att ett sädant hiivit överkört.
fär hän iche utan vidare fortsätta färden. utan
skall stanna och anmoda konduktören att
borttaga möjligen kvarllggande delaravf6re~-
mälet pä det att nästkomraande vagn icke
mä räkä ut för samma mlssöde.

Har konduktören givlt avgängssignal med
klockan, lösgör förareii bromsen, ser om vä-
gen är klar och för därpä med vänstra han-
den regulatoiveven smänlngom jämnt framät
sisom det at föreskrivet i § 13,' medan den
högra handen fatfar bromsea.

Vagnen fär pä Inga villkor sättas i
med tilldragen broms.
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§ 15.
SIGNALER.

Föraren skall signalera med alarmklockan :
l. minst 20 meter före passerandet av

tvärgata, gathörn eller dylik plats;
2. da tvä vagnar mötas;
3. da gäende eller äkande beflnna sig ä

späret eller i dess närhet;
4. i allmänhet, da sammanstötning eller

olyckshändelse kan vara att befara.
Med den de ä heltäckta vagnarna förekom-

mande visselpipan fär signaleras endast da
fara för kollision är för handen.

Signalerna skola vara klara och skarpa
utan att därför vara onödigt bullrande.

Föiaren skall omedelbart forrän hän sät-

ter vagn i rörelse giva en signal med alarm-
klockan.

Förare bflr noga iakttaga traflkpolisens
tecken, särskllt vid passerandet av gatukors-
ningarna.

Poraten skall meddela sig med konduk-
tören genom följande signaler med slgnal-
klockan:
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l slag = . passagerare pästigit ä främre
plattformen";

2 slag = ,bromsa ä släpvagnen';
3 slag = , Kom och hjälp!"
För att meddela sig med foraren använ-

der konduktören antingen signalklocka eller
visselpipa.

Signalerna frän konduktören ä motorvagn
aro:

l slag = ,, sätt i gäng"
2 slag = , stanna vld nasta hillplats'
3 slag = . fullt antal passagerare" fäll

ned skylten: . Fullsatf . Täynnä7'
Flere hastigt pä varandra följande slag

(nödsignal) .stanna genast".
Slgnalerna frän släpvagn aro:
l slag = . släpvagn klar"
2 slag = . stanna vld nasta hällplats*
Dessa signaler gälla motorvagnens kon-

duktör, som har att repetera dem tili föraren.
Piere hastigt pä varandra följande slag

(nödslgaal) = . stanna genasf.
Vld denna signal skall föraren genast

stanna, även om motorvagnens konduktör ej
hunnit repetera den.
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§ 16.
STRÖMMENS FRÄNKOPPLING.

Vid strömmens fränkoppling föres kon-
trollerveven hastigt, dock ej'väIdMmt, -tillbaka
tili 0^ utan uppehäll pä mellankontakterna.''

. . sk"".e. veve'1 av näg(>" orsak ei kunna
yrldas tillbaka tili 0, skall den i taket-"b^
fintliga slrBmbrytaren flgonblickligen siäs ifrän
och bromsen tilldragesF

DäHnjestrflmbrytare passeras, skall ström- .
men fränkopplas geiiom kontroliervevens in-
stäuande Pä 0. Om ledningen av nägon
orsak ̂ blir strömlös, skall
genast ställas pä 0.

§ 17.
HASTIGHETEN OCH DESS REGLERANDE.

Föraren skall noggrant kanna tillitna kör-
igheten för linjens olika delar och Hr

inga^villkor overskrida denna.
A starkt trafikerade strackor skall i all-

manhet^ ej användas högre kontakt an den
5:te, pä de amerikanska vagnaraa 4:de, ocii

Sl

böf,.,i °v"gt.. d.e""a kontakt sä mycket som
möjllgt anvanäas, sävida tiderna 'med dea'.
samma kunna hällas.

Vid korning med större hastlghet ellei
mera kraft erfordras, fär ä de svenska

ragnar°a^9:de ... och ä de amerikanska
7:de ̂ kontakten tillkopplas, men äveigänmn"
.fran. 5^.. re5P- 4:de tili de'högre kontSte6n'a
är endast ske, om föraren anser sig''kunna

hinna koppia tili 9:de ä de svenska"?ch"7':'&
I<oatakte° ä de .. "'"'tanska vagnarna o^h

veven där minst 6 sekunder. l
annat fall skall endast 5:te resp. 4:de"kon-'

komma tili anväadnlng.
^Pränslagniag Ma 6, 7°eller 8:de kon-

de svenska samt 5 och 6:te ä"de
amerikanska vagnarna fär säledes i'vanIiB

ej ske.

Vili man ̂ ej kvarhälla veven länere oä
?;deresp- J:.de'kontakten, sä'skall'desn'äteFr°
föras^till , 0-, varefter den direki'kan" föra's

^5:te, resp^ 4:de kontakten, om kraftTorT
farande erfordras.
..,. örare" fäl däremot pä inga villkor för.

mlnska hastigheten genom att förakon.
trollerveven tili en lägre "kontakti'utan" sk"all
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fränslagning tili n0" ailtid först ske, varefter
strömmen, om si erfordras, äter kan till-
kopplas.

Skulle pä grund av trafikhinder eller an-
nan orsak den bestämda turlistan vid nägot
tillfälle lcke kunna följas, fär föraren pi inga
villkor forcera hastlgheten över den i regle-
mentet föreskrivna, utan sl:all alltid trafiksä-
kerheten ställas i första rummet. Genom
lugn och jämn körning samt avknappande av
uppehällen vid and- och hällstationer bör sä
smäningom, sävitt mojligt är, förlorad tid
tagas in.

Vid passerandet av motkommande vagn
skall strömmen avbrytas.

§ 18.
PASSERANDET AV VÄXLAR, GATU-

KORSNINGAR ETC.

Vid infart i växlar, kurvor och korsnin-
gar, vid passerandet av tvärgator eller ställe,
där gatuarbeten pägä i spärets omedelbara
närhet samt i övrigt där hinder plötsligt kunna
uppträda skall körningen ske särdeles försik-
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ligt och om möjligt med fränkopplad Ström,
ända tills att säväl motor- som släpvagn om
sadan medföres, passerat den failiga punkten.

Före infart i växel skall foraren noga
övertyga sig om, att den ligger rätt.

Vid elektrisk växel fär vagnen aldrig pas-
sera omställningskontakten, förrän föregäende
vagn helt och hället lämnat växeln.

§ 19.
STIGNINGAR OCH KURVOR.

Vid körnlng uppför större stigning skal
hastigheten reglas sä att vid stigningens bor-
jan konlrollerveven star pä kontakt 5 ellei 9
(amerikanska vagnarna 4 eller 7) och fä inga
andra kontakter därvid användas.

Vid körning nedför sluttning fär hastig-
heten aldrig bliva större, an att föraren städse
har vagnen fullkomllgt i sin hand, och skall
strömmen därvid vara fränkopplad.

Skulle vid^ igängsättning i en sluttning
vagnen ej av slg själv sätta sig i rörelse,
kuuna en ä tvä kontakter tlllkopplas för att
genast släs ifräa, sedän vagnen kömmit i
gäng.
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Inkörning i kurva skall ske längsamt och
helst utan ström, sä att vagnen ej utsättes
för stötar. Sedän vagnen kömmit fullt in i
kurvan, päsläppes ström och ökas hastighe-
ten sä smäningom. Kontrollerveven läi ej
vridas längre an tili 5:te, amerikanska vag-
narna 4:de kontakten, vid gäng genom kurva.

§ 20,
STATIONER OCH HÄLLPLATSER.

Endast vid olyckstillbud ellei av annan
tvingande omständighet fä vagnarna stanna
annorstädes an vid de med skyltar utmärkta
statlonerna eller hällplatserna.

Vid statlon stannas vagn alltid, vid häll-
plats endast om passagerare vill stiga av
eller pä.

Före ankomsten tili hallplats äligger det
föraren att noga efterse, om nägon person
önskar medfölja.

Föraren skall i sä god tid före ankomst
tili stationen fränkoppla strömmen genom att
fora kontrollerveven tili 0, att vagnen med
lagom hastighet gär fram tili den bestämda
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platsen, där den sedän stannas med luft- eller
handbromsen.

Ä de heltäckta vagnarna fär föraren icke
öppna dörren förrän vagnen stannat, ej heller
fär hän under den kalla ärstiden halla dörren

öppnad mer an det allra nödvändigaste.
Skulle vid hällplats ingen passagerare vilja

stiga av eller pä, tillkopplas strömmen igen,
utan att vagnen stannats.

Har vagn stannat fär den aldrig avgä,
förrän föraren erhällit avgängssignal frän egen
konduktör.

Om station eller hällplats befinner sig
vid gatukorsning, stannar vagnen innan den
passerat tvärgatan.

Skulle stoppsignal givas sä sent, att mo-
torvagnen redan hunnit in pä tvärgata, fär
vagnen icke stannas förrän densamma jämte
släpvagn passerat gatukorsningen. Detta gäl-
ler dock icke vid avgiven nödsignal.

Vissa platser, vilka ur trafiksynpunkt aro
fartiga, hava utmärkts med ett »S". Vid
sadan plats bör föraren alltid köra sin vagn
med sä sakta fart, att den i fall nödigt, kan
stannas pä platsen.
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§ 21.
BROMSAR.

Vagnens driftsäkerhet är i högsta grad
beroende av, att bromsarna aro i fullgott skick
och verka kraftigt.

Föraren skall därför ägna särskild upp-
märksamhet ä bromsinrättningarna och fär hän
under inga villkor köra med fel ä nägondera
bromsen. Skulle därför fel ä nägon broms
uppstä under körningen och föraren e] själv
kan avhjälpa detsamma, skall forhällandet
fordersammast anmälas tili första anträffade

förman eller direkt tili verkstaden, pä det
att vagnen mä bliva utbytt.

§ 22.
LUFT- OCH HANDBROMSEN.

Luit-, likasom ock handbromsen, skall
ätdragas jämnt och lugnt, sä att bromsklos-
sama sä smäningom verka pä hjulen.

Drages bromsen at för häftigt, stanna
hjulen, och följden härav kan, isynnerhet vid
fuktigt väder eller frost, lätt bllva, att hjulen
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" siira".
att den

Handbromsen bör vara sä inställd,
verkar efter c:a 3/^ varvs kringvrid-

ning av veven, och fä klossarna ej ligga an,
da bromsen ej är angjord.

Handbromsen fär ej lossas för hastigt ge-
nom bromsvevens lösgörande, utan skall vid
sädant fall densamma hällas varligt tillbaka.

Pä stillastäende vagn skall bromsen alltid
vara ätdragen.

§ 23.
ELEKTRISKA BROMSEN.

Förutom med luft- eller handbroms är

varje motorvagn därjämte försedd med elekt-
risk broms, vilken manövreras genom kon-
trollerveven pä sä sätt, att densamma föres
frän 0-punkten över tili broms-konakterna.

Elektriska bromsen skall användas da fara

är för handen samt vid hait före, da det är
svärt att stanna, utan att vagnen slirar.

Vid ordinär eller hastig fart fär icke mer
an l:sta kontakten inkoppias, och först sedän
vagnens hastighet nägot minskats, fä de andra
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kontakterna smäningom inkopplas; sker detta
fort stöter vagnen.

Ar farten obetydlig, kunna flere kontak-
ter hastigt inkopplas efter varandra.

Luft- eller handbromsen skall dock i första

hand och samtidigt som elektr. bromsen
alltid användas; sedän vagnen stannat, fill-
drages densamma ytteriigare, och den elekt-
riska bromsen lossas.

Alla släpvagnar aro försedda med elekt-
risk broms, vilken arbetar samtidigt med mo-
torvagnens och manövreras av dennes förare.

Vid färd utför svära backar skall föraren,
om sä erfordras, signalera tili konduktören ä
släpvagnen att bromsa med handbromsen.

§ 24.
BROMSARNAS ANVÄNDNING.

Motorerna ansträngas givetvis i hog grad
genom att hela dagen vara i oavbrutet. arbete.
Den uppvärmning av desamma, som härav
blir en följd, är mycket skadlig och minskar
deras hällbarhet. Ju varmare de bliva, desto
kortare tid halla de ut. Tili denna upphett-

59

ning bidrager tili stor del bromsningen med
den elektriska bromsen.

För att i nägon man spara motorerna
skall föraren i regel använda luft- eller hand-
bromsen. Vid köining utan släpvagn skall
luft- eller handbromsen uteslutande användas.
Men även vid körning med släpvagn kan i
de flesta fall luft- eller handbromsen ensam

användas, och strömbromsen endast i nödfall
tillkopplas. l allmänhet skall strömmen släs
ifrän i sä god tid fore ankomst tili hällplats,
kurva eller växel, att farten av sig själv
minskas, sä att endast en ringa bromsning
är nödvändig för vagnens stannande. Pä
grund härav är det tillräckligt att vid dylika
platser endast använda luft- eller handbromsen.

För vagnarnas stannande vid körning med
släpvagn utför brant backe skall, i fall nödigt,
strömbromsen alltid tlllkopplas.

Föraren fär aldrig läta vagnen fä för stark
fart vid färd nedanför en sluttning för att
sedän minskas med en häftig bromsning.
Vagnen kan därigenom lätt fä sä stark fart,
att föraren helt och hället förlorar herraväldet

över densamma, i vifket fall varken den ena
eller ens bäda bromsarna aro tillräckliga att
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stanna vagnen i synnerhet om densamma
slirar. Farten skall därför vid sluttningens
början genast sä regleras, att föraren har
vagnen fullständigt i sin hand, vilket emäs
genom att luft- eller handbromsen i god tid,
lugnt och sansat användes.

Föraren skall, för att övertyga sig om,
att magnetbromsen är l ordning och verkar,
alltid tillkoppla densamma vid följande till-
fällen:

l) snarast möjligt efter utkörning Iran
vagnshallen;

2) vid första lämpliga tillfälle efter av-
lösning t. ex. vid hällplats elJer nedför slutt-
ning;

3) efter tillkoppling av släpvagn.
Bromsarna skola manövreras sä, att hju-

Ien ej läsas fast, väre sig den ena eller andra
bromsen eller bäda samtidigt användas.

§ 25.
NÖDBROMSNING.

Da nödsignal (oupphörliga, häftiga ring-
ningar med signalklockan eller upprepade
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visslingar) gives eller vagnen eljest, om nä-
gon fara hotar, hastigt skall stannas, bör i
regel fortaras pä följande satt:

Ä den elektriska bromsen tillkopplas ge-
nast 3 kontakter, under det att luft- eller
handbromsen samtidigt tilldrages dock ej sä
hart, att fara för hjulens fastläsande uppstär.
Sedän strömbromsen börjat verka, tillkopplas
de äterstäende kontakterna, en i sänder ome-
delbart efter varandra, tills täget stannat, da
luft- eller handbromsen tilldrages, sä att vag-
nen ej glider.

Sandströanordningen skall samtidigt an-
vändas för att förekomma slirning.

Manövreringen bör om möjligt ske i föl-
jaude tempo:

tredje bromskontakten.. = tre,
sandning ............ = sand,
bromsen fast ........ == hand,
sista bromskontakt .... ==. slut.

Genom sadan manövrering stannar vag-
nen pä kortaste väglängd.

Vid nödsignal frän släpvagnskonduktören
skall föraren genast sfanna, även om signa-
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Ien e] hunnit repeteras av motorvagnens kon-
duktör.

Av största vikt är att föraren vid kritiska

tillfällen bibehäller lugn och besinning samt
manövrerar bromsarna i enlighet med givna
föreskrifter.

Om vid försök att i stigning stoppa en vagn
med hand- eller luftbromsen, denna av nägon
anledning ej skulle verka, utan vagnen börjar
gä tillbaka, skall föraren genast ställa omkast-
nlngshandtaget pä »back" och bromsa med
den elektriska bromsen. Kontrollerveven skall

härvid genast föras tili sista bromskontakten
och där kvarhällas, under det att bromsen
samtidigt ätdrages, för den händelse att den-
samma senare skulle komma att utan vidare
funktionera.

§ 26.
SANDNING.

För att fä motorvagnen att stanna vid
bromsning, är det särdeles angeläget att före-
komma . sllrnlng", vilken ofta inträffar vid
fuktig väderlek eller frost. Ett medel mot
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,, slirning" äger föraren i sandning av ske-
norna, varför hän, da sä erfordras, i tld bar
använda sandströapparaterna.

§ 27.
SANDSTRÖAPPARATER.

Dessa apparater bflra endast användas l
nödfall. Sandlädorna finnas inuti vagnen
under sofforna i vagnens ändar. Föraren
skall vid varje ändstation övertyga sig om,
att sand finnes i lädorna, att rören ej aro
täppta och att ventilerna sluta tili, sä att
sanden ej rinner bort.

Föraren ansvarar för att alltld torr sand
finnes i sandbehällarna.

§ 28.
VAGNARNAS AVSTÄND SINSEMELLAN.

Vagnar tlllhörande samma traflklinje fä
under rörelse i samma riktning icke komma
varandra närmare an omkring 100 meter,
vagnar tillhorande olika linjer, men gäende
da samma spär, ej närmare an 50 meter.
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FÖraren pä efterkommande vagn ansvarar
för, att dessa avständ hällas.

Vid inkörning tili stationer eller hällplat-
ser skall stOrsta föislktighet iakttagas, om
annan vagn befinner sig där föiut.

Om möjllgt bör föiaren reglera farten sä,
att framför stäende vagn hinner avgä frän
station eller hällplats, innan inkörning sker.

§ 29.
FÖRPARANDE VID TRAF1KSTÖR1NQAR.

Hava vagnar av nägon anledning samlats
efter varandra, sä fä ej alla samtidigt sättas
l gäng, utan skall den efterföljande vagnen
alltid vänta, tills den föregäende avlägsnat
sig c:a 30 meter, d. v. s. en tidrymd av
ungefär 1/, minut.

Om namligen alla vagnar samtidlgt sättas
i gäng, skulle sä mycket strom fBrbrukas,
att säkerhetsanordnlngarna vid kraftstationen
komme i verksamhet, varav följden bleve, alt
lednlngen gjordes strömlös, och säledes ett
nytt trafikhtnder skulle uppstä.

Pä Inga vlllkor fär under första mlnu-
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terna efter en sadan trafikstöring anvandas
mera an 5:te kontakten ä kontrollern, (i de
amerikanska vagnarna 4:de).

§ 30.
DA VAQNAR MÖTAS ELLER KORSA

VARANDRAS BANOR.

Vid växlar, där olika trafiklinjer löpa till-
samman eller skiljas at, och vid korsningar
är givetvis faran för sammanstötning ganska
stor.

Det är därför av allra största vikt, att
föraren noga följer de föreskrifter, som gälla
beträffande företrädesrätt tor viss vagn vid
dessa platser.

Företrädesrätt har vagn som kommer in
frän höger sida.

Undantag frän denna regel göres endast
i det fall att särskilt utfärdade bestammelser

skola ä viss plats tillämpas.
Pä de ställen, där pä grund av vissa or-

saker vagnarna icke alltid obehindrat kunna
framgä (vissa gatukorsningar, enkelspär), aro
antingen signalvakter utställda eller automa-
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tiska signalapparater uppställda. Slgnalerca
givas med röda eller gröna flaggor, sklvor
eller lanternor och betyda:

Rött = Stopp!
Grönt = Klartl

§ 31.
KONTAKTBYGELN.

Föraren skall tillse, att bygeln är i gott
sländ och att den ej sitter snett ellet skeft.

Kontaktskenan, som av särkild personal
vai smörjes, fär ej ha nägra rännor eller spär,
i vilka kontaktträden kan kvarhällas. Upp-
star under gängen ett pipande Ijud frän by-
geln, är det nödvändlgt att fä vagnen utbytt.

Ä de svenska motorvagnarna skall vänd-
ning av bygeln utföras af föraren. Under
vändningen fär bygellinan aldrig släppas lös,
emedan bygeln ej stannar vid en viss höjd,
utan kan siä upp mat lednlngarna, anställa
kortslutning och möjligen bränna utav dem,
i synnerhet där, varest telefonskydd anord-
nats, eller utliggare och andra järnkonstruk-
tioner finnas i närheten och varigenom obe-
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räkneliga skador och trafikrubbningar skulle
kunna uppstä.

Sedän bygeln hiivit vänd i sitt rätta läge
laser den sig av stg själv och kan läggas
intill ledningen. Att bygeln ocksä verkligen
är fastläst skall alltid synnerligen noga kon-
trolleras, vilket sker genom en dragning i
bygellinan at bäda sidorna, varvid bygeln
icke fär följa med eller vrida sig.

§ 32.
BACKNING.

Mäste vagn av nägon orsak föras mera
an l meter tillbaka, skall föraren begiva sig
tili den bakre plattformen. De svenska vag-
narna fä först sedän bygeln blivit omlagd,
sattas i rörelse.

Da vagnen vid detta tillfälle rör sig i
motsatt riktning mot den övriga gatutrafiken,
mäste den största försiktighet iakttagas.

Skulle vagnen däremot icke behöva föras
tillbaka mer an omkring l meter, mä det ä
svensk vagn vara tillätet att, sedän konduk-
tören härom meddelats, backa densamma utan
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att lägga om bykeln, men fär därvid kontrol-
lerveven ej föras längre an tili första kon-
takten, och fär vagnen icke sättas i rörelse,
förr an signal härtill erhallits frän konduktö-
ren, vilken l delta fall ansvarar för att linjen
bakät är Mar, samt att bygeln ej fastnar i
ledningarna.

Vid tillfille da vagn, ätföljd av släpvagn,
skall backa, är släpvagnkonduktören under
alla iörhillanden ansvarig för att linjen bakät
är klar.

§ 33.
SÄKERHETSSMÄLTSTYCKENA.

l. Huvudsäkerhetssmältstycket har tili
uppgift att skydda motorer, apparater och
ledningar i fall att för stark Ström skulle till-
föras, varvid smältstycket smälter och ström-
ledningea tili motorerna därigenom avbrytes.

Orsaken tili att för stark ström Inkommer,
kan vara:

om vid Igängsättnlng luft- eller hand-
bromsen ej är lossad;

om strömmen ttllföres {oi hastigt, i syn-
neihet uppför stigningar m. m.
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Att smältstycket smultit ned, märker fö-
raren därigenom, att ström icke längre till-
föres motorerna, varför vagnen stannar. Skulle
detta inträifa, skall hän genast ställa kontrol-
lerveven pä O och draga tili bromsen, var-
efter omkastningshandtaget ställes pä O och
avlyftes.

Sedän bygeln neddragits frän lediiingen,
borttagas noggrant alla bitar efter det gamla
smältstycket, varefter ett nytt insättes. Sä-
kerhetsskruvarna mäste ätdragas säkert, sä att
kontakten blir god. Skulle huvudsmältstycket
omedelbart därefter smälta ned annu en gäng,
sä skall, motor l kopplas ifrän, i fall säker-
hetsmetallen smultit under koppling tili femte
kontakten. Däremot bör motor II avkopplas,
om metallen smultit vid tillkoppling tili nä-
gon av de högre kontakterna. Nedsmälter
metallen, även sedän delta skett, mäste by-
geln genast neddragas frän ledningen, och
vagnen fortast möjligt sättas ur trafik. l fall
omväxlande smältmetallen smälter utav och

den automatiska strömbrytaren slär ifrän, skall
genast försök göras att avhjälpa felet genom
fränkoppling av en motor och, om förhällan-
det dock upprepas, förfares sä som ovan
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sagts, varefter den driftsodugllga vagnen av
nästkommande vagn varligt skjutes tili när-
maste vagnshall.

2. Av de övriga och mindre säkerhets-
smältstyckena pä vagnen aro tvi avsedda för
motorvagnens belysnlng - ett för varje serie
och det tredje för släpvagnsbelysnlngen.
Dessutom finnes 2 st. säkerhetssmaltstycken
för de elektriska uppvärmningsbatterierna samt
i de heltäckta vagnaina ett smältstycke för
kompressormotoreina.

§ 34.
SKADAD VAGNS HEMFÖRANDE T1LL

VAGNSHALLARNA.

Skadad vagn hemföres antingen genom
att den kopplas efter annan vagn eller skju-
tes av näst efterföljande vagn tili halien.

l bäda fallen skall föraren ä den skadade
vagnen bibehilla sln plats ä den l körrlkt-
ningen främst varande plattformen och i god
tld glva de i § 15 nämnda signalerna, som
böra repeteras av konduktören i släpvagnen i
fall sadan finnes. Den päskjutande vagnen
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fär dock icke, efter det vagnen stannat vid
hällplats, igängsättas f6rrän signal därom av-
glvits säväl av konduktören i den trafikdug-
liga vagiien, som av konduktören eller föra-
ren i den skadade vagnen.

A motorvagn, som ute ä linjen satts ur
trafik, skall bygeln alltid llgga rätt i förhäl-
lande tili köiriktningen och vara neddragen
frän ledningen.

Motorvagnens bäda huvudströmbrytare
skola härvld vara fränslagna.

§ 35.
HUVUDSTRÖMBRYTARE.

l motorvagnens huvudströmkrets finnes
tvä strömbrytare, som bäda aro självverkande
(automater), sä att de oppna sig och bryta
strömmen, om denna av nägon orsak, t ex.
vid för hastig gängsättning, blir fBr stark.
Endast den främre plattformens automat skall
vara inkopplad, för att ström skall tillföras
kontrolfern ä samma plattform. Skulle auto-
maten siä ifrän s+römmen (^slä frän"), skall
föraren genast sialla kontrollern pä 0, bromsa
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vagnen och siä tili automaten. Skulle den-
samma vid igängsättning äter siä frän, och
detta upprepas tre gänger efter varandra, utan
att kontrollerveven handterats oförsiktigt, eller
att vagnen befmner sig i kurva eller stigning,
har antagligen nägot fel uppstätt, varför vag-
nen fortast möjligt skall sättas ur trafik (se
§34).

Tili och fränkopplingen av huvudström-
brytaren skall ske med handen, och fär här-
för inga metalliska eller andra härda föremäi
användas.

De heltäckta vagnarna, som aro försedda
med luftbromsar, hava i ena ändan av vag-
nen en automat för kompressormotorerna.

§ 36.
OM KONTAKTLEDNINGEN ÄR

STROMLÖS.

Skulle vagnen vid inkoppling av en eller
högst tvä kontakter utan märkbar anledning
ej sätta sig i gäng, skall förararen genast
äteiföra kontrollerveven och omkastnings-
handtaget tili O samt genom lampornas in-
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koppllng undersöka huruvida Ström finnes i
ledningen. Brinna icke lamporna, är led-
ningen antagllgen strömlös, och skola da
lämpöinä bibehällas inkopptade, pä det föra-
ren mä märkä, när ström äter Inliommer;
möjllgt är även att, ehuru lednlngen är
strömförande, is ä densamma, smuts eller
snö pä skenorna m. m. hindra strommens
gäng tili eller frän vagnen.

Om lamporna ej lysa, skall föraren
med tillhjälp av konduktören lägga om by-
geln eller genom ästadkommande av bättre
kontakt mellan hjul och skenor Overtyga sig
om, huruvida felet härrör av nyssnämnda
orsaker.

Da strömmen äter inkommer, skall föra-
ren vänta en kort stund, Innan vagnen s8t-
tes i gäng, ty har felet berott pä, att strom
ej tillförts frin kraftstatlonen, dröjer det nä-
got, Innan dennas masklner kömmit l full
verksamhet.

Absolut förbjudet för förare eller kon-
duktör är att i detta fall sluta nägon linje-
strömbrytare, sävlda ej särsklld befallning
givits härtill av törmän. Arbeten kunna näm-
ligen pägä ä linjen, utan att vagnspersona-
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Ien har vetskap därom, och om vid sädant
tillfälle strömbrytaren skulle slutas, kunna
oberäknellga olyckor inträffa.

§ 37.
FEL A MOTORER.

Upptäcker föraren fel ä nägondeia mo-
tom, skall denna kopplas frän strömkretsen.
Detta sker genom att sedän huvudstrombry-
taren fränslagits, och bygeln avlägsnats frän
kontaktlednlngen, kontrollern öppnas, och den
felaktlga motorns strömbrytaie släs frän.

Vagnen drives därefter med blott en mo-
tor tllls utbyte av vagn kan ske. Vid kör-
ning med en motor fär och kan kontroller-
vevens visare ej vridas längre an tili 5:te
kontakten och ä de amerikanska vagnarna
tili 4:de. Tillkoppllngen skall ske nägot
längsammare an vanligt.

§ 38.
FEL l ÖVRIGT A VAGNEN.

Märker föraren nägon felaktighet ä vag-
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nen, säsom klappning i lager eller pipande
Ijud frän bygeln, att lagren aro ovanligt
varma, att vagnen gär tungt, kastar at si-
dorna eller dylikf, skall hän snarast möjligt
anmäla delta tili narmaste förman eller tili
verkstaden.

Ar vagnen försedd med luftbroms, bar
föraren noga observera kompressormotorns
gäng och göra anmälan i {ali här nägot
ovanligt iakttages.

§ 39.
VÄRMEBATTER1ERNA.

Under den kalla ärstiden, da värmen pä-
kopplats, skall föraren se tili att batterierna
funktionera. Skulle nägot slags fel visa sig,
bör föraren l tid borttaga säkerhetsproppen
samt därefter anmäla därom tili närmaste för-
man.

§ 40.
URSPÄRN1NG.

Skulle en motorvagn spära ur mäste den
om möjligt stannas, innan alla fyra hjulen
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komma ur späret. Har detta likväl redan
intraffat skall föraren omedelbart kalla pä
hjä1p frän nägon av de närmaste kontroll-
stationerna eller halien. Hai endast det ena
hjulparet urspärat skall föraren, genom att
kora bakät, föisöka fä vagnen tlllbaka l spä-
ret. Därvid skall haa stä pa den vld denna
tlllfilliga rörelse främst varande plattformen
och noga observera att späret är klart.

§ 41.
UPPEHÄLL VID ÄNDSTATION.

Efter vagnens ankomst tili ändstationen
skall föraren göra motorvagnen klar för nasta
tur och därvld bland annat ändra frontskylten
sä att densamma anger den nya färdrikt-
nlngen.

Under uppehället vid ändstation bör
föraren begagna tillfället att undersöka lager,
byglar, kopplingar och bromsar.

Stlger föraren ä de heltäckta vagnarna
ned av vagnen, bör dörren tillslutas.

Förare och konduktör ti aldrig samtidigt
lämna motorvagnen.
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Föraren skall alltid, innan hän lämnar
plattformen, Öppna huvudströmbrytaren och
medtaga omkastningshandtaget. Hän fär en-
dast i yttersta nödfall lämna vagnen och fär
detta ske blott för naturbehov.

§ 42.

ANKOMST TILL VAGNSHALLARNA.

Inkörningen i vagnshallarna skall ske med
stor försiktighet.

När vagnen kömmit pä sin plats, tilldra-
ges bromsen, omkastningshandtaget avtages
och lägges pä anvisad plats, varefter bäda
huvudströmbrytarna öppnas och bygeln ned-
drages.

Fel ä vagnen, som föraren under dagens
lopp pä grund av sin tjänstgöring upptäckt,
skall hän anteckna i den vagnen medföl-
jande rapportboken med risk, att annars an-
svaret för möjligen inträffad skada drabbar
honom själv.
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§ 43.
BESTRAFFNING.

Brott mot dessa ordningsregler straffas
med varning, penningeböter, avhällning frän
tjänstgöring eller omedelbart avsked.

Bedrägeri eller försök därtill, straffas med
tjänstens omedelbara förlust samt ätal inför
laga domstol.

Samma straff drabbar förare:

a) som under tjänsteutövning förtär eller
är päverkad av starka drycker:

b) som utom tjänsten, men iklädd uni-
form, uppträder drucken pä gata eller allmän
plats;

c) som utom tjänsten bllvit av polis in-
ställd för fylleri, oljud eller störande upp-
trädande.

Direktlonen.
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Utdrag ur

ORDNINGSREGLER

gällande för Spärvägsbolagets
läse- och samlingssalar.

l) Tillträde tili läsesalen äger endast i Spär-
vägsbolagets tjänst anställd person, eller
medlem i dennes familj.

2) Ett städat uppträdande, ordning och akt-
samhet bör av de salen besökande stän-

digt iakttagas.
3) Tidningar, tidskrifter och böcker mä icke

utan särskilt tillständ bortföras.

4) För skada ä bolagets egendom ansvarar
den som skadan förorsakat.

5) För sammankomster och fester upplätes
salen, efter därom skedd anliällan hos
gärdens disponent eller verkställande di-
rektör, som även äger godkänna program-
met för tlllfället.

6) Berusad person agerej tillträde tili bolagets
allmänna lokaliteter. Ej heller fä starka
drycker hämtas tili eller förtäras inom de-
samma.
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7) Deltagare i sammankomst eller fest bör
ovillkorilgen ställa sig tili efterrättelse dessa
bestämmelser och de anvlsningar, som l
varje särskllt fall lämnas av närvarande
medlem l Styrelsen för Spirvägsmanna-
föreningen eller av för tillfället valda ord-
ningsmän.

8) Brott emot bestammelserna i punkterna 6
och 7 straffas som om de vore begängna
un der tjänsteutövning.

Spärvägs- och Omnibus Aktiebolaget
l Helsingfors.

ORDNINGSREGLER FÖR BEDRIVANDET
AV TRAFIKEN A DE ELEKTRlSKA SPÄR-

VÄGARNA l HELSINGFORS.

Fastställd av magistraten den 26 november
1900 med ändringar den 9 augusti 1913 och

14 februarl 1920.

Kap. l.

OM TRAF1KPERSONALEN.

§ l.
Tili konduktör, förare eller bromsare för

spärvagn mä icke antagas annan an välfräj-
dad, pälitlig, nykter och i övrigt för ända-
mälet lämplig person, som fyllt 18 är.

Vagnsförare och bromsare skola därjämte
vara fullt förtrogna med och inövade uti an-
vändningen av säväl de apparater, varmed
spärvagn sättes i röreise och styres, som ock

6



III !
82

utl begagnandet av de tili vagnen hörande
broms- och signalapparater; och mi icke ni-
gon tillätas utöva vagnsförare- eller brom-
sarebefattning innan för honom av kompe-
tent person häröver utfärdat intyg blivit po-
lismyndigheten företett.

§ 2.
Över konduktörers, vagnsförares och

bromsares tjänstgöring skall föras sadan an-
teckning, att därur kan hämtas säker upp-
lysning om vilka av dem vld särskilt
tillfälle tjänstgjort ä viss spärvagn. Denna
tjänstgöringsllsla skall vid anfordran hällas
tlllgänglig för polismyndigheten.

§ 3.
Spärvagnsbetjänlngen skall. vld tjänstgö-

ring begagna av magistraten godkänd, pryd-
lig och snygg uniformsbeklädnad, och böra
konduktörer, förare och bromsare ä huvud-
bonad, krage eller annat synligt sialle bära
dem tilldelad nummer.
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§ 4.
Vagnsbetjäning skall under tjänstgöring

iakttaga gott uppförande samt bemöta all-
mänheten med hovllghet och välvilja. Att
under tjänstgöring röka tobak är dem för-
bjudet.

§ 5.
Vagnsförare och bromsare aro skyldiga

att odelat egna hela sin uppmärksamhet at
vagnens manövrering, och väre det dem med
hänsyn härtill, strängeligen förbjudet att in-
läta sig i obehörigt samtal med nägon.

§ 6.
Vagnsförare är ansvarig ej allenast för

att den nedan angivna farhastigheten icke
överskrides, utan ock -för att vagnens ma-
növrering, varvid hän har att iakttaga behö-
rig försiktighet, försiggär i noggrann över-
enstammelse med här nedan givna föreskrif-
ter; och väre det föraren förty förbjudet att
härunder tilläta obehöriga personer vidröra
eller sköta de apparater, varmed vagnen ma-
növreras; att under nägon som hälst före-



vändning under tjänstgöringen avlägsna sig
ifrän sin plats samt att vid uppehäll utan
konduktörens begivande lämna vagnen, i vil-
ket fall konduktören är skyldig att själv i
vagnen kvarbliva för att tillse det ingen obe-
hörig mä konima i tilifälle att vidröra ap-
paraterna för vagnens manövrering.

Om bromsare, som fär tjänstgöra endast
ä tillkopplad vagn, gälle i tillämpliga delar
vad ovan är sagt.

§ 7.
Signal med alarmklocka skall av föraren

alltid givas:
l. innan vagnen passerar gathörn eller

tvärgata, pä minst tio meters avständ frän
hörnet eller gatukorsningen; samt

2. da personer, djur eller föremäl aro i
vägen för vagnen samt vid övriga tillfällen,
da sädant erfordras tili förekommande av
olyckshändelse, sammanstötning eller annan
olägenhet.

Vid passerandet av platser, som aro dä-
ligt helystä, samt vid rädande stark dimma
eller snöyra bör signalklockan oavbrutet Ijuda.
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§ 8.
Signal med alarmklocka bör icke givas i

andra an § 7 nämnda fall.
Signalen skall vara kort och mä icke utan

särskild anledning upprepas.

§ 9.
De för spärvägarna gällande tidtabellerna

mä uppgöras med beaktande av att medel-
hastigheten icke överstiger 250 m. i minu-
ten och att maximalhastigheten i intet fall
överstiger 416 m. i minuten, dock att far-
hastigheten i nedannämnda fall minskas där-
hän att vagnen med handbromsen kan stan-
nas pä en vagnslängd vid passerandet av:

l. bansträckor, där livlig trafik räder;
2. kurvor, säväl i gathörn som ä fri bana;
3. gatukorsningar;
4. annat, farriktningen korsande spär;

samt

5. da människor, djur eller annat trafik-
hinder förefinnas ä späret.

§ 10.
Spärvagn skall ovillkorligen stannas:
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l. da hjälplös person eller barn, som ej
kan sköta sig, befinner sig i vägen för den-
sam m a,

2. da sammanstötning ellet olycksfall an-
nais bleve oundvikligt;

3. da anryckande brandmanskap närmar
sig; samt

4. vid given stoppsignal.

§ 11.
Pä konduktör ankommer att upprätthälla

ordning och föra befälet ä vagnen, i vilka
avseenden hän har att, med iakttagande av
nödig päpasslighet, handhava tillämpningen
vid trafiken av föreskrifterna i detta regle-
mente. Konduktören äligger därjämte sär-
skllt tillse:

l. att den ä vagnen tjanstgörande per-
sonalen behöiigen fullgör sinä skyldigheter;

2. att passagerare, tili större antal an det
fastställda, lcke fä taga plats i vagnen;

3. att enskilda passagerare icke pä sätt
ellei annat opätalt fi fömärma medpassage-
rares rätt;

4. att ej mindre den tavia, som anger
att alla platsema ä vagnen aro upptagna, an
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även den skylt, som anger vagnens fardrikt-
ning, ordentligt och i behöng tid utsättas
och borttagas; samt

5. att passagerares pä- och avstigning
icke sker annorlunda an pä sätt härom stad-
gat är, varvid konduktören, där sä utan olä-
genhet ske kan, bör vara särskilt fruntimmer,
barn och gamla eller orkeslösa personer be-
hjälplig.

Konduktören bör giva föraren signal, da
vagnen fär sättas i rörelse, vilket vid passa-
gerares pä- eller avstigning vid ändstation,
växel och haltpunkt ej fär ske förr an pä-
stigande passagerare bestigit vagnen eller av-
stigande beträtt marken med bäda fötterna.

Omedelbart efter ankomsten tili ändsta-

tlon äligger konduktören Ulise, huruvida nägra
effekter bllvlt av passagerare kvarglömda,
varvid päträffade sädana tili egaien genast
äterställas eller. där sädant vid tillfället icke

kan ske, tili närmaste polisstation eller spär-
vägsbolagets kontor avlämnas, varifrän de-
samma senast päföljande dag böra pölisen
tillställas.

l fall passagerare bryter emot föreskri-ft i
detta reglemente samt underläter att ställa



sig av konduktören härom meddelad erinran
tili efterrättelse, eller eljes uppför sig oskick-
ligt, bör konduktören tillsäga sadan passa-
gerare att avlägsna sig frän vagnen; hör-
sammas icke tillsägelsen, eger konduktören i
avseende ä handräckning anmäla om förhäl-
landet för den polisman, som först anträffas.

Kap. 2.

OM DEN RÖRLIGA MATERIALEN.

§ 12.
Spärvagn bör, förrän den för trafik fär

användas, i avseende ä sin hällbarhet och
konstruktion samt beträffande apparaterna för
dess manövrering vara besiktigad av stadens
elektrotekniker; detsamma gäller för vagn,
som undergätt förändring eller genomgri-
pande remont.

Av magistraten utfärdat intyg över att
vagnen för trafik godkänts bör finnas ansla-
get pä synligt ställe i varje vagn.
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§ 13.
Spärvagn skall ständigt hällas i snyggt,

rent och ordentligt skick. FOrulom för vag-
nens drift och manövrering nödiga apparater
skall varje sadan vara försedd med:

l. alarmklocka för föraren;
2. en signalklocka, varmed konduktören

säväl frän sin plats som frän vagnens inre
kan giva nödiga signaler at vagnsföraren,
eventuellt bromsaren;

3. frampä vagnen en lantärna med vitt
sken, sä starkt att detsamma vid mörker
klart belyser späret pä en sträcka av mlnst
10 meter framom vagnen;

4. bakpä vagnen, om dagen en rödmälad
skiva av minst 25 cm. genomskärning samt
efter mörkrets inbrolt en lantärna med rott
sken för att därigenom beteckna vagnens
riktning eller, di flere vagnar aro tillkopp-
lade, tägets avslutning;

5. en tavia med tydlig päskrlft , Uppta-
gen' i minst 10 cm. höga bokstäver, vilken
tavia, da alla platser i vagnen aro upptagna,
genast bar utsättas pä en lätt i ögonen fal-
lande plats;
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6. pä vagnens yttre längsida anbiagta,
lätt och tydligt skönjbara skyltar, angivande
med minst 15 cm. höga bokstäver den linie
vagnen trafikerar ivensom vagnens nummer;

7. pa synliga platser i vagnens inre till-
kännagivanden ej mindre om den linie vag-
nen traflkerar jimte haltpunkterna ä densam-
ma, an även uppgift om den fastställda av-
glften samt sättet toi dess erläggande även-
som over det antal passagerare vagnen fär
föra och dessas fördelning ä olika delar av
vagnen; samt

8. anslag, innehällande utdrag ur detta
reglemente tili de delai magistraten i sädant
avseende bestämt.

Samtliga förenamnda anslag bOra avfattas
säväl pä svenska som pä finska spräket.

Kap. 3.

OM TRAFIKEN.

§ 14.
Efter mörkrets Inbrott skall spärvagns inre

och platlformer hällas tillrackligt helystä.
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Ävensä böra härunder samtliga föreskrivna
lantärnor hällas tända. DÖrrar och fönster

skola sluta vai tili och fä ej förses med
mattslipat eller färgat glas.

§ 15.
Den tid av dygnet, varunder spärvägs-

trafik enligt av magistraten fastställd turlista,
Skall pägä, mä icke inskränkas, ej häller de i
samma turlista bestämda avgängstiderna för-
ändras, sä framt ej naturhinder eller andra
tvingande omständigheter därtill föranleda.
Om varje avbrott i trafiken, som varar längre
an en timme, lämnas underrättelse tili polis-
myndlgheten. Ej häller fär den for trafiken
gällande taxan överskridas.

§ 16.
Det för spärvagn eller viss del därav av

polismyndigheten fastställda passagerareanta-
let fär icke överskridas.

Uniformerade polismän aro berättigade
att för avgiftsfri färd begagna sig av högst
tvänne lediga platser i Aktiebolagets spär-
vagnar ä främre vagnsplattformen.
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§ 17.
Pä varje motorvagn skall tjänstgöra en

vagnförare och en konduktör, pä tillkopplad
vagn en brömsare och en konduktör. Sä-
framt pä tillkopplad vagn är anbragt sä be-
skaffad bromsapparat, att bromsning kan för-
siggä frin vilkendera plattformen som hälst,
erfordras för vagnens trafikering endast kon-
duktör. Detsamma gälle ock för sadan till-
kopplad vagn, som är försedd med konti-
nuerligt verkande automatisk broms.

§ 18.
Vagn mä icke sättas i rörelse i tillbaka-

giende rlktning (backa) sä att vagnsföraren
kommer att befinna sig pä bakre plattformen,
därest icke pä främre plattformen en kon-
duktöi är posterad och i sä fall leder vag-
nens manövrering, vilken da bör försiggä
med ytterst svag fart.

Platsen emellan vagnsdörren och den ena
plattformdörren är avsedd för konduktören.
Plattformens andra dörr bör hällas stängd, sä
att passagerarenas pä- och avstigning försig-
gär endast genom förstnämnda dörr. Be-
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trädandet av främre plattformen sker endast
direkt frän gatan.

§ 19.
För passagerares pä- och avstigning skall

spärvagn stannas ä ändstation, vaxel och
haltpunkt.

§ 20.
Mellan tvä efter varandra gäende vagnar

ellei vagnstäg skall alltid lämnas sä start
avständ, att föraren ä sista vagnen eller tä-
get under alla omständlgheter med absolut
säkerhet skall kunna stanna sin vagn, utan
att komma i kollision med förutgäende vagn
eller täg.

§ 21.
A varje vagn bör omedelbart framfor

hjulen anbringas en skyddsskärm, varvld mel-
lanrummet mellan densamma och skenorna

ej fär överstlga 10 cm., sävida detta icke är
oundgängligt för snö eller is, f vilket fall
skärmens höjd över farbanan icke mä över-
stiga 5 cm.
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Emellan skyddsskärmen och vagnens än-
dar mä intet föremäl, da vagnen ai olastad,
hänga lägre an pä ett avständ av 36 cm.
frin skenorna.

§ 22.
För att övervaka efterlevnaden av dessa

föreskrifter eger pollsmyndlgheten, si ofta
nödlgt flnnes, Iita anställa besiktning av bo-
lagets säväl rörliga som övriga material; i
tekniskt avseende övervakas spärvagnsdriften
främst av stadens elektroteknlker, som Jäm-
vai l fall av behov eger tillhandagä pölisen
i sistberörda avseende.

OM

Kap. 4.

ANSVAR FÖR ÖVERTRÄDELSE AV
DESSA ORDNINGSREGLER.

§ 23.
Överlrädes eller underlätes nägot av vad

i dessa ordnlngsregler föreskrtves, väre den
felande av magistraten fälld tili vite av högst
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femtio mark, dir ej förseelsen enligt allmän
lag är med straff belagd.

Klagomäl mot spärvägsägare eller dess
personal mä anföras antingen ä polisstation
eller hos tjänstgörande polisman; och vid-
tagei polismyndigheten l anledning därav
behörig ätgärd utan att den klagande seder-
mera besväras med inställelse i annat fall an
när sädant befinnes oundgängligen nödvän-
dlgt.

PORESKRIFTER ATT IAKTTAGAS VID
ANLITANDET AV DE ELEKTRISKA
SPÄRVÄGARNA l HELSINGFORS.

Fastställda av Guvernören i Nylands Iän den
11 mars 1901.

§ l.
Tilllräde tili spärvagn lämnas Icke at per-

soner, vllka synbarllgen aro berusade eller
genom osnygghet j klädedräkt, vidrig lukt
ellei annan dyllk anledning kuuna förorsaka
obehag eller olägenhet för passagerarena.
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l spärvagn mä icke medföras hundar, ej
häller sädant gods, som genom omfäng eller
beskaffenhet kan vara tili olagenhet. -

Att roka tobak ellei spotta inuti täckt
vagn är icke tillätet.

§ 2.
Mot konduktörens forbud mä Ingen upp-

stlga~i spärvagn eller där taga Plais; °':1;
sitril passagerare pä hans tillsägelse genast
lämna vagnen eller 'vlss del därav Mkväl med
rält för den, som förmenar konduktören hava
överträtt sin befogenhet, att anmäla förhäl.
iandet hos spärvägens ägare eller polis-
myndigheten i avseende ä undersökning eller
beivran.

§ 3.
Passagerare at skyldig erlägga den for

färden bestämda avglft pä sätt därom genom
anslag l vagnen tillkännaglvits.

§ 4.
Passagerare fär lcke tllltala i tjänsteut-

Ovnlng stadd vagnsförare.
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Likaledes väre passagerare förbjudet att
giva avgängs- eller stoppsignal, eller vidröra
de för vagnens manövrering avsedda appa-
rater.

§ 5.
Vid spärvagns annalkande, väre sig frän

densamma gives signal eller icke, skall all-
mänheten genast avlägsna sig frän späret,
därvid särskilt äkande och ridande bör vika

undan sä mycket att spärvagnen obehindrat
kan komma fram.

Gods eller andra hindrande föremäl mä

icke placeras ä späret eller pä närmare an
en meters avständ frän detsamma.

§ 6.
Overträdes eller underlätes nägot av vad

här ovan föreskrivits, väre den felande av
magistraten fäld tili vite av högst femtlo
mark, där ej förseelsen enligt allmän lag är
med straff belagd.

Klagomäl mot spärvägsegare eller dess
personal mä anföras antingen ä polisstation
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eller hos tjänstgörande polisman; och vld-
tager polismyndlgheten i anledning därav be-
hörig ' ätgärd ulan alt den klagande seder-
mera" besväras med inställelse i annat fall an
när sädant beflnnes oundgängllgen nodvän-
digt.


