
Tidkonforef 
Av stationsinspektor R. A a r f lot 

I samband med strävandena att centralt sam
ordna bolagets förvaltningsarbete beslöts, i enlig
het med av verkställande direktören gjort utta
lande i nr I/4I av Spårväg och Buss, att inrä,tta ett 
centralt tabell- och tidkontor, vars uppgift skulle 
vara att handlägga frågor rörande turlistor, 
tjänstgöringslistor, tidföring och avtals ärenden 
för både spårvägs-och busstrafiken. 

Tidkontoret. som det nya kontoret benämnes, 
startade den I april I942, OCIh hit centra'1iserades 
det tidföringsar,bete som tidigare utförts på de 
o}~ka trafikexpeditionerna. Tjänstgöringslistor ocJh 
turlistor för spårvägstrafiken ha redan förut varit 
centraliserade till trafikexpeditionen vid Huvud
stationen, men även detta arbete överflyttades vid 
sagda tidpunkt till tidkontoret. Vad beträffar 
tjänstgörings- och turlistor för busstrafiken har 
arbetet med uppgörande av dessa från maj må
nads ingång överförts till tidkontoret. I övrigt är 
det i fortsättningen meningen, aU största möj
liga samar,bete skall ske mellan tidkontoret och 
trafikexpeditionerna ävensom avlöningskontoret. 

Här nedan lämnas nu en kortfattad redogörelse 
för tidkontorets olika verksamhetsgrenar. 

Turlistor 

I ett föregående nummer av denna tidning har 
beskrivning lämnats över hur en tidtabell kom
mer till. Sedan denna grafiskt uppritats, skall det 
emellertid göras upp en tabell, som kan användas 
på vagnarna. Vid spårvägstrafiken har därvid 
som regel en turlista gjorts upp för varje tåg på 
linjen. I vissa fall har dock funnits en gemensam 
turlista för alla tåg på linjen. Det sist nämnda 
systemet har på senare ti-den i större utsträckning 
börjat användas, varvid turlistorna upptaga en
dast avgångstiden från ändstationerna jämte kör
tiden. En enda gemensam turlista, som upptar 
aHa tåg på linjen innebär en SItor fördel dels om 
det skulle inträJffa något fel på linjen, så att tåg
byte måste verkställas, ty då finnes på de nya 
tåget redan den ta'bell, som skall komma till an
vändning och dels med !hänsyn tiH frams>tällnings
kostnaden. En sådan gemensamhets-tabeH för alla 
spårvägståg på eri linje är dock icke alltid möjlig 
att göra, öm t. ex. många olika körtider före
komma under dagen. 

Vid busstrafiken användes även en gemensam 
tabell för alla ol"'dinarie vagnar på linjen. Denna 
tabell göres i bokform, men har hittills icke visat 
sig lämplig för spårvägstrafiken. 

Tjänstgöringslistor 

Sedan tunlistorna äro iordn1ngställda, vidtar 
arbetet med uppgörandet av tjänstgöringslistor. 
Tidigare hölls det vid tjänstgöringslistornas upp
görande strängt på att befattningSlhavaren skulle 
tjänstgöra på samma vagn under både första och 
sista passet under tJänstgöringstiden. För att be
reda befattningshavarna mer sammanhängande 
tjänst infördes s. k. tåg- eller turkastning. Detta 
innebär att befattningshavaren under första pas
set tjänstgör på en vagn på linjen och under det 
andra passet på en annan vagn på samma linje eHer 
event. på en annan linje. Genom detta vinnes icke 
endast, att tjänsten blir förlagd inom en kortare 
tidrymd, utan även att all tjänstgöringstid blir 
effektiv arbetstid, då den väntetid, som för av
1ösningspersonalen åtgår vi-d välTltan från en vagn 
tilil en annan, bortfaliler. 

På en ringlinje som linje 4 finnes ju ingen änd
station. Personalen på en sådan linje skulle där
för ej erhålla den viloti-d och väl1behövliga avspän
ning, som genom regleringstiden vid ändstatio
nerna fås på andra linjer, om detta ej ordnades 
på annat sätt. Efter att ha tjänstgjort två turer 
på ett tåg får personalen på linje 4 byta till det 
tåg, som c:a I2 minuter senare anländer till av
lösningsplatsen. För aH åstadkomma detta iord
ningställes först med ledning av turlistorna en 
cirkulationsplan och efter denna plan uppgöres se
dan tjänstgöringslistorna. 

Genom att tjänstgöringslistorna för både spår
väg och buss uppgöras på samma ställe, är det me
ningen att åstadkomma största möjliga likformig
het vid utformandet. Detta kan ha sin betydelse 
i framtiden, då det planerats, att på de nya sta
tionerna skulle finnas både spårvagnar och bus
sar. Härav följer, att på dessa stationer måste 
finnas både spårvägs- och buss personal , varför 
denna bör ha sina tjänstgöringsförhållanden ord
nade så lika som möjligt. Det kan även tänkas, att 
en befattningshavare i framtiden ena dagen kan 
få tjänstgöra på buss och den andra dagen på 
spårvagn. 

Tidföring 

Enligt lagen om arbetstidens begränsning måste 
personalens arbetstid noga bokföras. Genom att 
centralisera detta arbete till tidkontoret är det 
meningen, att en fullt likfonmg tldfönng skall ske 
för alla stationer och all trafikpersonaI. På grund 
av det ökade arbetet på trafikexpeditionerna ge
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nom de stora beredskapsinkalleJserna och 
1 

att lägga 
åt måst expedieras 

att 
ave'luelllL att 

sedan besvärligt att komma i 
har det hänt, att en avtalsbestäm

melse eller en order tolkats skilda 
expeditioner. Genom art sammanföra alla 
angående arbetstid till ett 
dcl l 

mån skola kunna behandlas likformigt. 
som 

på att har även i viss mån 
till att behovet aven motsvarande 

Det måste 
arbetet är ett sTort och krävande arbete. Man må 

att det at't för c:a 3 SOo 
man, och att varje man följas för dag. 
Av stort värde är därför, att trafikpersonalen 
för sina tiduppgifter med största noggrannhet, då 
den därigenom arbete. 
Ä ven kan här framhållas, att 

till om någon önskar 

A yfc:dsärenden 

nalens Det fordras därför, att de, som 
ha hand om dessa även äro väl 
med avtalsbestärnmelser. Som en natur

följd av detta har det bestämts, att tidkontoret 
ha hand om och därmed sam

un'UHelll. Även alla 
ten, som i samband härmed kunna komma i fråga, 
skola utföras av tidkontoret. 

Jag har hä'!" försökt Mt i korta 
över tidkontorets 

natur, att det lätt hHr utsatt stor 
tillfället att att det 

är möjligt, till-

Tidkontoret mottar därför 
eventuella tcirslag till tjänstgöringslistor 


