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Grundreglerne for Sikkerhedstjenesten paa Pri-
vatbanerne er givet af Trafikministcren i »0rdens-
reglement for Privatbanerne*. Dettes Bestemmelser
herom er ncermere udformct og supplerot i »Signal-
reglement for Privatbanernc« og i nservEerende »Sik-
kerhedsreglement for Privatbanorne«.

I. Almindelige Regler.
i. § I-

Togfolgestationer og Holdesteder. Den fri Bane.
Banestykker og Blokafsnit.

1. En Station (Togekspcditionssted), der
er daakket af Hovedsignaler og Stationsmaarker,
er forsynet med Telefon (Telegraf),
deltager i Togenes Af- og Tilbagemelding og
har on for Togekspcditionon ansvarlig Stations-

bestyrer,
fyldestger Betingelscn for at deltage i Ledelsen af
Togfolgen til og fra Stationen (Togekspeditionsstcdet)
og betegnes i neerveerende Reglement som Togf0lge-
station.

Andre Stationer (Togekspeditionsstedcr) samt of-
fenllige og private Sidespor paa fri Bane, Grusgrav-
spor, Billetsalgsstedcr o. 1. betegnes i nserva^rcnde Reg-
lenient som1 Holdesteder og betragtes som herende til
den fri Bane.

En Togfelgestation, der i nscrmore bestemte Tids-
rum ikke opfylder de ovenanforte Betingolser, betrag-
tes i disse Tidsrum som Holdested.

Togfelgesta-
tioner og
Holdesteder.



Et Holdestcd, dor i neermere bcstemtc Tidsrum
opfylder de ovenanf0rte, for Togf01gestationer stillede
Betingelser, betragtes i disse Tidsrum soni Togfolge-
station.

Den fri Bane, 2. Don uden for Togf01gcstationerncs Greenser
li£&endo Del af Banestraekningen bonaovncs don fri
Bane.

Banestraskningen deles ved Togf01gestationerne i
Banestykker.

Ved Linieblok kan det enkelte Spor deles i Blok-
afsnit. Et Blofcafsnit kan«falde sammen med et Bane-
sty kke.

* § 2.
Togenes Inddeling.

1. Plantog er Tog, der er optaget i Tjenestek0re-
planen.

2. Scertog er andre Tog, for livilke der er angivet
K0replan, og som ikko er bestemt til at standse andre
Steder end ved de i Tjenestekercplanerne eller Sasr-
togsannieldelserne angivne Togf01gestationer og Holde-
steder og heller ikke til at gaa tilbage paa den fri
Bane.

Plantog.

Arbejdstog. 3. Arbejdstog er Tog, der kan stanclso eller gaa
tilbage hvor som heist paa den fri Bane.

Sneplovtog og 4. Sneplovtog og Hjwlpetog er Tog, som har s;or-
Hjslpetog. ]iffc Formaal.

§ 3.
Tog- og Lokomotivpersonalet.

Tog- og 1. Det tjenestegerende Pcrsonale i Toget skal
Lokomotiv- under K0rslen vasre underordnet en enkelt Person,

Togf0reren, som fortrinsvis er ansvarlig for Togets
F0relse og Sikkerhed.

For Sneplovtogs Vedkoinmende tages Bestemmel-
ser angaaendc selve Snerydningen dog af den af Bane-
afdelingen afgivne Tjenestemand (Plovforeren).

Hvor intet SEerligt er anf0rt, omfatter i naerva?-
rende Reglement Betegnelsen Lokomotiv ogsaa Motor-
vogn og Betegnelsen Lokomotivf0rer ogsaa Motorforer.

2. Togf0reren og Lokomotivf0rercn skal i Tjene- Medtoreise af
stetiden have et rigtigt gaaende Ur paa sig og vrere
forsynct med Tjenestekoreplan for de Streekningor,
paa hvilke de skal forrette Tjeneste, Ordcnsreglement,
Politianordning, Signalreglemcnt, nservavrende Kcgle-
mcnt, de foreskrevne Signalapparater og Formularcr
til Tog- og Lokomotivrapporter m. v.

3. Inden Toget gaar fra Udgangsstationcn, skal Meddelelser
Lokomotivf0rercn have skriftlig Melding om Togets
St0rrelse (Togveegt og Antal Vognaksler) samt Brem-
sernes Art og Bremsevsegten/henb. Bremsernes Antal.

Det paahviler almindeligvis Togf0reren at afgive
denne Melding. Driftsbestyreren kan dog for visse Sta-
tioner og for visse Tog bestemme, at Meldingeii skal
afgives af en anden i Toget tjenesteg0rende, eventnelt
af Stationen. Togf0reren skal da have Genpart af Mel-
dingen.

Paa Kellemstationer skal Togf0reren mundtlig
give Lokomotivforeren Melding om Forandringer i de
ovenanf0rte Forhold. Endvidere skal Togf0rcrcn med-
dele Lokomotivforeren, hvad der i 0vrigt kan have Be-
tydning for Togets sikre og rettidige Frcmf0relse.

Naar der skiftes Lokomotivf0rer undervejs, men
samme Maskine fortseetter, paahviler det den fratrso-
dende Lokomotivf0rer at underrette den tiltraadende
om, hvad der har Betydning for Togets videre Frem-
forelse, og overlevcre endnn gasldende skriftlige Med-
delelser.

Ved Maskinskifte i Forbindelse med Skifte af Lo-
komotivpersonale sker saadan Underretning og Over-
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Tog-ogLoko-
na°le?Udkie

Krydsninger.

Overhalinger.

levering gennem Togf0reren, der er ansvarlig for, at
den finder Sted.

Hvis der samtidig skiftes Togferer, deltager saa-
vcl den fratrasdende som den tiltreedende Togforer i
Overleveringen.

4. Lokomotivpcrsonalet skal under K0rslen holde
goc^ ^dkig og vsere opmaarksom paa Vogncnes Gang,
paa Slutsignalcrne saint paa Signaler fra Toget, fra
modende Tog, fra Banelinien, Togfolgcstationerne,
Holdcstederne og Ledbevogtningen.

Tilsvaronde Regel gadder for Togpersonalet i det
Omfang, Forholdene tillader.

* § 4.
Krydsninger, Overhalinger og Togpasseringer.
1. Ved K r y d s n i n g forstaas:
Samtidig Tilstedevcerelse paa en Togf 01 gestation,

jfr. dog Pkt. 4 — Krydsningsstationen — af 2 Tog
(Plantog, Sgertog eller Hjselpetog) i modsat Koreret-
ning, naar det ene Tog f0r Ankomsten til Stationen
og det andot Tog efter Afgangen fra Stationen befarer
det samme enkeltsporede Banestykke.

Er Togfolgostationen Endestation eller Udgangs-
station for et af Togene, og Melleinrummct mellcni de
m0dende Togs Ankomst fra og Afgang til samme
enkeltsporede Banestykke ikke overstiger 30 Minutter,
betragtes Togene som veerende samtidig til Stede paa
Stationen.

2. Ved O v e r h a l i n g forstaas:
Samtidig Tilstedevatrelse paa en Togfelgestation,

jfr. dog Pkt. 4 — Overhalingsstationen — - af Tog
(Plantog, Seertog eller Hjaalpetog) i samme K0reret-
ning, naar Raakkef01gcn mellcm do to Tog forandres
paa Stationen,, og naar begge Tog saavel for Ankom-
sten til Stationen som efter Afgangen fra Stationen
befarer samme Spor.
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3. Ved Togpassering forstaas:
Samtidig Tilstedevairelse paa en Togfelgestation

— Togpasseringsstationen — af et Arbejdstog inden
for dettes Arbejdstid og et Tog (Plantog, Sa?rtog eller
Hjsclpetog) i samme eller modsat K0reretning, naar
sidstnaavnte Tog f0r Ankomsten til eller efler Afgan-
gen fra Stationen befarer samme Spor, som Arbejds-
toget bar befaret eller skal befare.

4. Under ssorlige Forhold kan Krydsning og
Overhaling finde Sted paa Holdestecler, jfr. § 54.

5. I Tjenestekereplanen angives, hvor Plantog
skal krydse, overhale eller overhales.

I Saartogsanmcldelsen angives, hvor Plantog, an-
dre Seertog samt Arbejdstog skal krydse, overhale,
overhales af eller passeres af vedkommende Scertog.

I Sasrtogsanmeldelser, ved hvilke der tillyses Ar-
bejdstog, angives, paa hvilke Togfolgestationer Ar-
bejdstoget skal passeres af andre Tog.

6. Et Tog maa ikke forlade en Station, paa hvil-
ken det skal krydse et andet Tog, f0r

enten Krydsningen bar fundet Sted,
eller Krydsningen er blevet forlagt i Overensstem-

melse mod de i § 38 anf0rte Regler,
eller det m0dende Tog er blevet indstillet,

medmindre det skal fortsaatte sit L0b ad et andet Spor
end det, der benyttes af det krydsendc Tog.

Rangering ud i ventet Togs Togvej maa kun finde
Sted, naar det er nodvondigt af Hensyn til Krydsning
eller for at afsa^tte cllcr optage Vogne paa Sidespor,
og kun efter udtrykkelig Tilladelse i hvert enkelt Til-
feelde fra Stationsbestyreren; Mastesignalet »Stop«
skal vises mod det kommende Tog. Ved denne Ran-
gering skal Rangcrlcdcrcn staa paa Lokomoiivet (Mo-
torvognen) eller en af Rangertraskkets Bremsevog-
ne, og ban maa ikke springe af, f0r den fremadgaa-
ende Bevasgelse er standset.

Togpas-
seringer

Fastsfettelse
af Krydsnin-
ger, Overha-
linger og Tog-
passeringer.



Tog i modsat
Retning.

Baner uden
Linieblok.
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Rangering ud i andet Togs Togvej maa dog ikke
finde Sted ved Krydsning paa ubetjent Station eller
Sidespor paa fri Bane.

7. Umiddelbart inden Togafgang fra Udgangs-
stationen skal Lokomotivferer og Togf0rer paa deres
Rapporter sastte Kryds ud for de Stationer og Holde-
steder, hvor Krydsning, Overhaling eller Togpassering
skal finde Sted. Denne Afkrydsning rettes og supple-
res, saafremt der senere kommer Meddelelse om nye
Krydsninger, Overhalinger og Togpasseringer eller
om Forlecgning af disse eller af dc tidligere fastsatte.

§ 5.
Togf01ge og Sporbenyttelse.

1. Paa s a m m e B a n e s t y k k e maa der ikke
samtidig veere Tog, dor k0rer i Retning mod hinanden.
(Jfr. dog § 54-).

2. Paa B a n e r u d e n L i n i e b l o k maa der
mellem 2 Nabotogfolgestationer kun veere eet Tog
(Korsel med Stationsaf stand). (Jfr. dog § 54).

Det er tilladt Arbejdstog og Hjselpetog at f01go
efter Plan- og Sserlog paa allo Baner uden Linieblok
(jfr. dog § 35: Sneplovtog) uden lagttagelse af Sta-
tionsaf standon, naar felgende Betingelser opfyldes:
at Korslen foregaar om Dagen og i klart Vejr,
at begge Tog er underrettet om den trufne Anord-

ning, heruncler om eventucl Standsning af det for-
reste Tog ved et foran naaste Togfolgestation lig-
gende Holdostod,

at det forreste Tog ikke har Skydelokomotiv,
at det bageste Tog afgaar tidligst 5 Minutter efter det

forreste, og
at det bageste Tog fremfores mod ringere Hastighed

end det forreste og ikke hurtigere, end at det med
Sikkerhed kan bringes til rcttidig Standning, saa-
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fremt det forreste Tog standser undervejs, eller
saafremt Afstanden mellem Togene kendeligt for-
mindskes.
Da det bageste Tog maa regne med, at et Signal

111 Indk0rsel til den foranliggende Togf0Igestation kan
gEelde det forreste Tog, maa forn0den Forsigtighed
iagttages ved Korslen mod og ind paa Stationen, der
saa vidt muligt skal undgaa at standse det forreste
Tog udcnfor.

3 . F o r B a n e r m e d L i n i e b l o k
seerlige Regler af Trafikministeren.

fastseettes Baner med
Linieblok.
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Stations-
bestyreren.

Det svrige
Stations-
personale.

II. Sikkerhedstjeneste paa Stationer.

§ 6.
Stationsbestyrerens og del ovrige Stationspersonales

Aflesning og Fratrseden.
1. Naar Stationsbestyreren tiltreeder eller shatter

Tjenesten, samt naar han afloses, skal Bomcerkning
derom med Angivelsc af Klokkeslet indf0res i Telefon-
journalen.

Bemgerkningen skal indeholde en Meddelelse om
modtagne Depecher, Ordrer eller andre Bestommolser,
som det er af Betydning for Afleseren at kende. Be-
mEerkningen skal ved Stationens Lukning endvidere
indeholde Angivelse om de i § 13 neevnte Forholds-
regler.

Den fratrsedende Stationsbestyrer og Afktsoren,
henholdsvis den, der overtager Tjenesten, naar Sta-
tionen alter aabnes, underskriver Bemserkningen.

Afl0sning af Stationsbestyrer maa ikkc udcn by-
dende N0dvendighed finde Sted, naar der er gjort
Skridt til ForlEcgning af Krydsning, Forandring af
Overhaling, Indstiiling af Tog o. 1. Den tjenestehaven-
de Stationsbestyror maa i saadanne Tilfaslde ikke fra-
trsede, forinden Forholdet er bragt i Orden.

2. Af dot evrige Stationspersonale maa ingen,
der har Tjcncste paa Stationen, fratrecdo Tjenesten,
forinden Afl0seren er medt eller, saafremt ingen Af-
10scr skal medc, for han har faaet TiHadclsc af sin
nEermeste foresatte paa Stationen.
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§7.
Telefonvagt (Telegrafvagt).

Af Hensyn til Toggangen holder Togf01gestationer Telefonvagt
Telefonvagt (Telegrafvagt) fra en passende Tid, for-
inden Dagens f0rste Tog indladcs paa, og indtil Da-
gens sidste Tog har forladt et til SLationen greensende
Banestykke.

Denne Regel guelder efter Omstendighederne den
samlede Toggang for Dagen eller Toggangon i do Tids-
runi, i hvilke Stationen efter Driftsbestyrerens neer-
mere Bestommelsc er aaben.

§ 8.
Telefoniske (telegrafiske) Meldinger samt Skrivelser

vedrorende Toggangen.
1. De i neervgerende Reglement omhandlede De- Telefonens

pecher vedrorende Toggangen kan efter Omstsondig- (Telesrafens)
hcdcrnc afgives telefonisk eller telegrafisk. Hvor der
i neorvEerende Regleinent er anfort Ordet telefonisk
omfatter dette saavcl telefonisk som telegrafisk Af-
givelso af Depecher.

2. Naar der for Depecher er foreskrevet en ho- Overholdelse
stemt Ordlyd, skal dennc nojc overholdcs.

3. Depecher, der angaar Toggangen, har i Al- Depechers
mindolighed Forrang for alle andre Tclefonsamtaler
og Telegrammer.

4. Depecher skal altid veere forsynet med Adresse Depechers
og Underskrift og indfores straks i Telefon-, henholds- A"attelse-
vis Togjournalen.

For Dcpcchor fra en Station er Stationsnavnet til-
strcokkelig Underskrift. Ved Kvitteringer skal tillige
den modtagende Ekspodients Navn anf0res.

5. Dcpccher om Toggangen, der angaar vigtige Depechers
Foranstaltningcr, som ikke forud er anmeldt, skal Qentagelse.
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Anvendelse af
Forkortelser.

straks gentages af den modtagende Station, dog gen-
tages en Liniedepeche kun af den af Afsenderstationen
udpegede Station.

Stafionsbe- 6. Ankomne Depecher og Skrivelser vedrorendo
styrerens Un- Toggangen, skal, naar de modtages af andre end Sta-
derretmng. , . , ' , , u i jtionsbestyreren, straks meddeles denne.

7. I alle Depecher, Skrivelser o. 1. vedrarende
Toggangen maa Stationsnavne og Tognumre ikke for-
kortes. Det er dog tilladt i Af- og Tilbagemoldinger
samt i telegrafiske, men ikke i telefoniske, Kvitterin-
ger for Telegrammer vedr0rende Toggangen at bonylte
de i Tjenestek0rcplanen anf0rte Stationsforkortelser
i Adresse og Underskrift.

8. Af- og Tilbagemeldinger maa ikke sammcn-
kobles med andre Meddelclser, men skal gives for sig
og mod ssorlig Kvittering.

En Tilbagemelding og paafolgende Afmelding kan
dog gives samlet.

9. Aflovcring til Lokomotivforercn af Fribane-
ordrer, Depecher og skriftlige Meddelelser skal ved
Tog, der fremferes af 2 Lokomotiver, udfores saaledes,
at Ordrerne og Mcddelelserne m. v. gives Foreren af
det forreste Lokomotiv, efter at deres Indhold forud
mundtlig af Overbringeren er mcddelt F0reren af
bageste Lokomotiv. Underretning til F0reren af bage-
sle Lokomotiv bortfaldcr dog i Tilfgelde, hvor den
skriftlige Meddelelse overreekkes under Togets Forbi-
k0rsel. Om Aflevering af Afskrift af Seertogsanmeldel-
ser se § 33.

10. Hvor trykte Formularer til Depecher og
Meddelclser, som omh'andles i nrarva?rendc Reglement,
foreligger, skal saadanne anvendes.

11. Telefonisk Afgivelse af de i na>rva?rende Reg-
lement omhandlede Depecher skal ske under n0je
Overholdelse af efterf01gende Regler:

Samtnen-
kobling af
Depecher.

Af levering af
Depecher
m. v. til Tog
med 2 Loko-
in otiver.

Anvendelse
af trykte
Formularer.

Telefonisk
Afgivelse af
Depecher.
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Efter Afgivelsen noteres Klokkeslettet i Afsender-
stationens Telefonjournal.

Modtagerstationen indf0rer straks Depechen ord-
ret i sin Journal med Angivclse af Klokkoslot og gen-
tager det derefter for Afsenderstationen samt kvitte-
rer ved Tilfojelse af den modtagende Ekspedients
Navn.

Er Gentagelscn rigtig, bekrceftes dette af Afsen-
derstationen under Tilfojelse af Ekspedtentens Navn.

I Afscnderstationens Telefonjournal anf0res der-
efter »Gentaget Kl « og den kvitterende Ekspe-
dients Navn.

Modtagerstationen indforer ligeledcs i sin Jour-
nal BemEerkningen »Gentaget Kl « og Navnet
paa den, der bar modtaget Gentagelsen.

Er Gentagelsen ikke rigtig, foretages Berigtigclse,
hvorefter Gentagelse finder Sted under de foreskrevne
Former.

For Afgivelse af telefoniske Af- og Tilbagemel-
dinger ga^lder saDrlige Regler, se § 25.

12. Stationsbestyreren er ansvarlig for de De- Stationsbesty-
pecher angaaende Toggangen, der afsendes eller skal
afsendes fra Stationen, og den Omsteendighed, at en m. v.
tjenestegorende liar misforstaaot en mundtlig Ordre
fra Stationsbestyreren eller undladt at efterkomme
den, kan ikke i nogen Henseende formindske det An-
svar, som paahviJer Stationsbestyreren, idet denne i
cthvert Tilfaslde skal forvisse sig om, at hans Ordrer
bJiver udfart.

§ 9.
Stationsbestyrerens Nserveerelse under Togs Ind-, Ud-

eller Gennemkorsel.
Under Togs Gennemkorsel paa en Station skal Staiionsbesty

Stationsbestyreren iagttage Toget under dets Passage rcre"s N£er"
gcnnem Stationen og skal i den Anledning opholdo Togs lnd- ,Ud-
sig i Togvejens Neerhod, saa vidt muligt paa Perronen.

o korsel.
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Samme Regel gaelder vod Togs Ind- og Udkorsel,
for saa vidt uopsgettelige Arbcjder ikke krgever bans
NgervEerelse andetsteds. Stationsbestyreren skal altid
have do nodvendige Signalmidler ved Haanden til
Standsning af Tog.

§ 10.
Afiaasning og Behandling af Sporskifter.

Sporskifternes 1. For Sporskifter i Hovedspor skal af Drifts-
Stilling, bestyroren vasrc foreskrevet en bestemt Normalstilling.

For de 0vrige Sporskifter skal Stationens Leder saa
vidt muligt fastseette en Normalstilling.

Overall, hvor det er gorligt, skal Sporskifterne,
naar de ikke benyttes, v&re stillet saaledos, at Vogne,
som maatte komme i Bevsegelse, ikke kan lobe ud i
Hovedspor.

Sporskifternes
Afiaasning.

2. Sporskiftcrnes Afiaasning:
a. Afiaasning ved Hcengelaas.

Noglcrne til Heengelaascno skal uvasgerligt fjer-
nes fra Laasene, naar Aflaasningen er sket. Spor-
skifter, der aflaases mod Hsengelaas, skal hen-
staa aflaaset, undtagen naar der foretages Ran-
gering eller Sporskifteeftersyn. Det er ubetinget
forbudt Porsonale, der ikke er beskseftiget ved
Rangcring og Sporskifteeftersyn samt Stations-
tjenesten, at vsere i Besiddeise af Nogler til Sta-
tionernes Sporskiftelaasc.

b. Afiaasning ved N0glelaas, som ikke indgaar I
Centralsikrina.
Efter foretagen Afiaasning af N0glelaasene skal
N0glerne anbringes paa foreskreven Plads.

c. Centralsikring.
Sporskifter, der aflaases ved Hjselp af et Aflaas-
ningshaandtag, eventuelt Kontrolaflaasnings-
haandtag, skal henstaa uaflaaset. Dog skal kor-
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responderende Sporskifter, som aflaases ved sam-
me Aflaasningshaandtag, i Sporforbindelser til
Sidespor henstaa aflaaset.

I Togtid stilles og aflaases Sporskiftorne som
foreskrevet paa Betjeningsplanen for Sikrings-
anlaegget,

Under Togudkersel kan paa centralsikrede
Stationer uden Udk0rselssignaler den foreskrevne
Afiaasning af modgaaende Sporskifter i Togvejen
og af Sporskifter, der fra Sidespor giver Adgang
til Togvejen, ske fra Centralapparatet.

Hvor der i Sikringsanlgeggct indgaar n0gle-
aflaasode Sporskifter, skal Neglerne vaere indsat
i de tilsvaronde N0glehuller i Centralapparatet.

Paa Baner, hvor st0rste tilladte K0rehastlg-
hed overskrider 75 km/T, skal Sporskifter, der
kan ventes befaret imod Tungespidsen af person-
f0rende Plantog, vcere centralsikret.

Om Regler for Sporskifternes Afiaasning,
naar en Station lukkes eller overgaar til at vasre
ubetjent i Togtid, se § 13.

Om Regler for Sporskifternes Afiaasning paa
Sidespor paa fri Bane, se § 53.

3. Sporskiftelaasene maa under ingen Omsta?n- sporskilte-
digheder bruges til andet end Afiaasning af Spor- laasenes An-
skifter. vendelse.

4. Sporskifter, som ved en Fejl er befaret med- Sporskifters
gaaende i urigtig Stilling, maa ikke befares i Retning
mod Tungespidsen, f0r de er efterset og fundet far-
bare. Saadanne Opskeeringer skal straks anmeldes.

Alle Opskasringer ved centralsikrede Sporskifter
— ogsaa paabegyndte, hvor et Hjul liar veeret i Klem-
me mellem den tilliggende Tunge og Sideskinncn, me-
dens Sporskifte- og Betjeningslaasen tilsyneladende
ingen Skade har taget — skal straks anmeldes.
2*
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Personalets

og Signal-
betjening.

Eftersyn af
Sporskifter.

5. Driftsbestyreren treeffer Bestemmelse om, i
nvilke Tilfsolde Stationspersonalet og i hvilkc Tilfselde
Togpersonalet paa en Station liar Ansvaret for Be-
tjeningcn og Aflaasningen af SLationons Sporskifter.

Stationens Leder har Ansvaret for, at kun det
under Stationen tjenstgorende Personale, som er fuldt
fortrolig med Sporskifte- og Signalbetjening, benyttes
til saadanne Arbejder.

Hvor Rangering med Tog paa en Togfelgestation
lodes og udferes af Togpersonalet, skal Togf0reren
eftor endt Rangering afgive Melding til Stationsbesty-
reren om, at Sporskifterne er rigtigt indstillet og af-
laasot og Togvejen fri (jfr. § 27).

§ 11.
Eftersyn af Sporskifter.

Stationsforstandoren (Stationsmesteren) skal per-
sonlig foretage dagligt Eftersyn af alle Sporskifter,
som ligger i Togvejenc, samt alle Sporskifter og Spor-
speerrer, som indgaar i evcntuelle Sikrmgsanlecg.

Paa Stationer, der ikke bestyres af en Stations-
forstander eller en Stationsmester, men hvis Ledelse
Driftsbestyreren har overdraget en anden tjeneste-
gerende, skal denne foretago Eftersynet.

Paa Stationer, sorn alene betjenes af Ekspeditri-
cer, samt paa ubetjente Iloldcstcder tra^ffer Drifts-
bcstyreren naarmcre Bestemmelse om, til hvem Efter-
synet skal overdrages. Som Hovedregel udf0res dette
af Personale under Baneafdelingcn, der udforer dot i
Forbindelse med det foreskrevne Eftersyn af Sporet.
Eftersyn af Sporskifter og Sporspasrrcr skal paa dc
her omhandlede Stationer og Holdesteder forotages
saa vidt muligt daglig men mindst 3 Gange om Ugen
med h0jst 2 Dagos Mellemruin.

Ved Eftersyn af et Sporskifte skal det konstate-
res, at Tungetilslutningen er i Orden i don Stilling af
Sporskiftet, hvori det er aflaaset, det vil sige, at det
Stykke, Tungcn kan fjernes fra Sideskinnen, naar
Sporskiftet er aflaaset, er mindre end 3 mm, at Spor-
skifterne og Sporspasrrerne er forskriftsmaossigt af-
laaset, samt at Sporskiftesignalets Stilling svarer til
Sporskiftets Stilling.

Det proves for aflaaselige Sporskifters Vedkom-
mende, om Sporskiftet kan aflaases i urigtig Stilling.

Hvor Sporskiftceftersynet foretages af Stations-
personalct, skal Bemeerkning om, at det har fundet
Sted, med Angivelse af i hvilket Tidsrum indfores i
Telefonjournalen. Bemserkningen underskrives af den,
der har foretaget Eftersynet.

§ 12.
Forandring ved og Ibrugtagning af Spor-, Signal-

og Sikringsanlseg.

1. Ved Forandring i en Stations Spor-, Signal- Underretning
cllor Sikringsanltug, ved Ibrugtagning af nye Sikrings- ?'
anleeg og i 0vrigt ved st0rre Arbejder af anden Art
foranlcdigcr Driftsbestyreren alle vcdkommende in-
strueret i fornodcnt Omfang.

2. Daskning af en Sporstrrekning, der under Ar- Dakning af
bejdet er ufarbar eller skal befarcs med Forsigtighcd, sP°r m- v-
skcr eftcr Signalreglementets Forskrifter og foran-
lediges af den, der leder Arbejdet. I 0vrigt paahviler
det Stationen at drago Omsorg for, at dc for Sikring
af Tog- og Rangerbevsegelser fornodne Foranstaltnin-
ger traaffes.
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Eftersyn og

Ailaasning
â  pors i er

§ 13.
Forholdsregler, naar en Station lukkes eller overgaar

til at vaere ubetjent i Togtid.

I. LUKKEDE STATIONER
1.

at

Inden en Station lukkes ved Toggangens Op-
n0r e^er * togfri Tidsrum, skal Stationsbestyreren
have skaffet sig Vished for:
at den foreskrevne Togvej er fri, og at samtlige Spor-

skifter i Togvejen nied tilh0rende Daskningsspor-
.skifter og Sporspserrer cr rigtigt stillet og aflaaset,
eventuelt kontrolaflaaset, og

at Vogne, hvis Indleb i Togvejen ikke kan bindres
ved aflaascde Sporskifter eller Sporspserrer, er sik-
ret mod at komme i Bevasgelse ud imod den paa-
gaaldende' Togvej, saaledes at donne uden Ilin-
dring kan befares af Tog, der eventuelt 10ber uan-
meldt efter Stationons Lukning,
der ikke i Neerheclen af Togvejen findes Genstan-
de, som af en eller anden Grund kan blive sat i
Bevsegelse og derved komme ud i Togvejen.

2. Den foreskrevne Aflaasning af Sporskifter og
ej. sk;er paa centralsikrede Stationer ved

Hjtelp af Sikringsanlsegget, idet Kontrollaase even-
tuelt ogsaa skal benyttes.

Sporskifter og SporspEerrer, som ikke er inddra-
get under et Sikringsanlaeg, men kun sikres ved N0gle-
laas eller Heengelaas, skal vasre aflaaset og N0gl.cn
fjernet fra Sporskiftet, henholdsvis Sporspeerren.

Stationsbestyreren skal bl. a. ved Aflaasning af
Signalrum, henholdsvis Aflaasning af fritstaacnde
Treekbukke, sikre sig, at uvedkommende ikke kan
gribe ind i Sikringanlanggct. SLationsbestyreren skal
saaledes ogsaa sikre sig, at de af Sporskifter og Spor-
spaorrer udtagne N0gler ikke er tilgasngelige for uved-
kommende. Kan fritstaaende Treekbukke ikke aflaa-

ses saalcdes, at de deri anbragte Sporskiften0gler er
utilga>ngelige for uvedkommende, skal N0glerne ud-
tages og opbevares paa anden foreskreven Plads.

Ved dct i § 6 naDvntc Notat i Tclcfonjournalen
ved Lukning af Stationen skal det anf0res, at foran-
ncevnte Krav cr opfyldt.

II. UBETJENTE STATIONER
En Station kan, naar nedennaavnte Bestemmelser

er opfyldt, vsere ubctjent 1 Togtid.
Ubetjente Stationer betragtes som Holdesteder.
1. Toghastigheden maa ikke overstige 75 km i

Timon, medmindre Stationerne er centralsikrede.
2. I Tjenestekoreplancn angives, ved hvilke Plan-

tog en Station er ubetjent, og i Anmeldelsen for et
Saertog angives, hvorvidt en eller flere Stationer er
ubetjent ved Seertoget.

3. Naar en Station skal overgaa til at vasre ube-
tjent, cfterser Stationsbestyreren., om Sporskiftcrne er
retstillet til Togvejen og aflaaset baade ved Buk og
Tungespids, og om Togvejen or fri. Henstaaende Vog-
ne sikres mod utilsigtede Bevsegelser. Endvidere af-
laascs Bomme over Sidospor, og Hovedsignalet seet-
tes ud af Virksomhed, jfr . Signalreglementet. Sta-
tionen melder derefter til den i Tjenostekoreplanen
angivne Station: >N. N. Station er forskriftsmeessigt
sikret, og Betjeningen oph0rer«. Meldingen indf0res
baade i don afgivende og modtagendc Stations Tclc-
fonjournal.

4. Naar det er bestomt, at en eller flere Stationer
skal vrere ubetjent for et Tog, maa dette ikke afsen-
des fra en Togfolgestation, f0rcnd denne har modtaget
Melding om, at de mellem denne og neeste Togfolge-
station liggende, ubetjente Stationer er blevct for-



skriftsmgessigt sikret. De Stationer, livortil Meldinger
skal ske, angivcs i Tjenestek0replanen.

5. Stationsbestyreren paa en Togfolgestation maa
jkko fratrasde Tjenosten, forinden den Toggang er af-
viklet, som planmaassig skal have fundet Sted, mens
Stationen endnu fungeror som Togfolgestation.

6. Naar en ellor flore Stationer er ubetjent, fore-
tages Af- og Tilbagemelding af Toget imellem Banens
ovrige Togf01gostationer paa saodvanlig Maado i Over-
ensstcmmelse med nEcrveerende Reglement.

7. Forinden en Station igen overgaar til at vecre
bctjent, skal evcntucllc Sikringsanla'g vecre bragt til-
bage i Normals til ling. Stationsbestyreren skal person-
lig forvisse sig om, at Indk0rsclssignalerne staar paa
»Stop«.

8. Bliver det af Hensyn til Tillysning af Tog
eller under uregelmaassig Toggang undtagelsesvis n0d-
vendigt at etablere en Station som Togfolgestation i
et Tidsrum, i hvilket Stationen normal! er ubetjent,
skal Stationsbestyreren — efter at have sikret sig, at
Stationcns Indkorsclssignaler staar paa »Siop« —
snarest underrette Nabotogf01gestationerne om For-
holdet, mcdmindre dette frcmgaar af en Seertogsan-
mcldelse, der er uddelt til disse Stationer.

Togf0reren for hvert enkelt Tog, der planmass-
sigt skal standse paa Stationen i den Tid, denne ekstra-
ordiasert fungerer som Togf01gestation, skal dernasst
gennem en foranliggonde Togfolgcstation, hvor Toget
efter sin Koreplan skal holde, underrettes om For-
boldet ved f01gende Depeche:

»Tgf. Tog
Stationen fungerer som Togfolgestation.

Siationens Navn-
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Umiddelbart efter at denne Meddelelse er afgivet
til Toget, giver Underretningsstationen folgende De-
peche til den nyetablerede Togfolgestation:

»Tog undorrettet om, at
Station fungerer som Togf01gestation.

Stationcns Navn«.
Modtager Stationen ikke rettidigt denne Depeche,

tages Togot ind for don Signalgivning, der er fore-
skrevet for Standsning af planmeessigt gcnnemkorende
Tog, og underrettes straks efter Standsningen om For-
holdet. Toget kan dog tages ind paa Stationen paa nor-
mal Maade, saafremt det i Forvejen er underrettet om,
at det skal krydse, passerc (passeres) oiler overhalcs
paa Stationen (§§ 33,5, 33,7, 34,5, 34,7, 38,7, 39,3 hen-
holds vis 39/0-

9. Et Hovedsignal, som er sat ud af Virksom-
hed, betragtes som Stopsignal for alle andre Tog end
dem, for hvilke Stationen er ubetjent.

10. Kan den i Punkt 3 omhandlede Melding ikke
foretages, skal Stationen foranledige, at Tog- og Loko-
motivf0reren for de Tog, der skal passere den ubetjente
Station, underrottes skriftligt. Der skal da udvises seer-
lig Forsigtighed ved Togets Indk0rsel paa Stationen.

11. For Stationer, der normalt foretager Bevogt-
ning af Overk0rsler, jfr. § 14, maa der, forinden Sta-
tionen overgaar til at vsere ubetjent, etableres en srer-
lig Ledbevogtning.

12. Naar Togforeren i Tilfffilde af Rangering har
foretaget Oplaasning af en Sporforbindelsc, er ban
personlig ansvarlig for, at Stationens Spor efter endt
Uangering bringes tilbage i den i foranstaaende Punk-
ter forcskrevne Stand, og at Vognene er honsat paa
Sidesporet indenfor FrisporniEerkerne og er bremsct
eller afstoppet.
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Saafrernt Linieringning forctages paa den paa-
geeldcnde Bane, skal Anleegget stilles til Gennemring-
ning.

Ved centralsikrede Stationer skal der forholdcs
efter en af Trafikministeren fastsat seerlig Instruks.

§ 14.
Sserlige Bestemmelser for bevogtede Overkorsler.

Be- Ansvaret for Bevogtningen af de inden for Sta-
stemmelser tionernes Omraade beliggcndc, bevogtede Overkersler
Overkersler. paahviler Stationsbestyreren eller, for saa vidt der

maatte veere en saerlig Ledpasser, denne.

ArLejdes der under en Vogn, soni er indlemmet i
Tog, skal Stationsbestyreren (evt. Togf0reren) paase,
at de i Signalrcglementet foreskrcvne Sikkerhedsforan-
staltningor er truffot (Signal paa Toget og Vagt ved
Togstammen), og at de fornodne Vogne er bremset,
jfr . § 17 G, 5.

Saa snart Arbejder af den her omhandlede Art er
sluttet, skal vedkommende Arbejdere uopholclelig un-
derrette Stationsbestyreren (evt. Togforeren), som der-
efter sorger for, at Sikringsforanstaltningcrne beeves.

Sikring a£
Vogne.

§ 15.
Sikring af Vogne.

Henstaaende Vogne skal veere sikret mod at kom-
me i Bevsegelse ud i Togvejen. Vognene skal saa vidt
muligt holdes sammenkoblet, og Bremserne skal i for-
n0dent Omfang veere fastspeendt eller nedpindet. For-
indon Skruebremsen seettes fast paa en henstillet Vogn
(Togstamme), der har vasret vakuumbremset, skal Va-
kuumbremsen VEere udJignet. Vogne (Togstarnmer)
maa ikke hensattes luftbremsede. Ved Tjenestcns Slut-
ning (jfr. § 13), og i ovrigt naar Forholdene tillader
det, skal Vogne, som staar nEerrnest ved Indmundin-
gen i Hovedspor, sikres ved Hjselp af Sporspasrrer,
Stoppobomme el. 1.

Naar det ved Reparation af Vogne, der henstaar
paa Spor, som horer under Stationens Omraade, er
n0dvendigt, at Arbejderne opholder sig under Vognene,
maa dette kun ske med Stationsbestyrerens Samtykke,
og denne skal da drage Omsorg for, at Vognene ikke
SEettes i Bevaegelse, bl. a. ved, at Rangering mod Vog-
nene undgaas. Vognene dgekkes med Standsignaler i
Overensstemmelse med Signalreglementets Forskriftcr.
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for Togenes
Siarrelse.

Storste til-
ladte Togvsegt
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III. Togenes St0rrelse og Sammenssetning m. v.

§ 16.
Togenes St0rrelse.

1. Togenes Storrelse angives i Antal Tons (Tog-
vaDgtcn) og i Antal Vognaksler.

For trykluftbremsede Tog, der fremferes af Damp-
lokomotiv, medrcgnes det trsekkende Lokomotiv og
Tendercn ikke ved Bcregning af Togvsegten. Derimod
medregnes et Molorlokomotivs (en Motorvogns) Vsegt
altid i Togvasgten,

I vakuumbremsede og skruebremsede Tog, der
fremfores af Damplokomotiv, medregnes det traekkcn-
de Lokomotiv og Tenderen ikke ved Beregning af
Togets Togveegt og Antal Aksler. I vakuumbremsede og
skruebremsede Tog, der fremferes af Motorlokomotiver
(Motorvogne), medrognes dissos Aksler kun ved Bereg-
ningen af Togets Akselantal, for saa vidt Antallet af
Aksler i den ovrige Del af Toget hverken overskrider det
dobbelte af Motorkorctejets Antal Aksler eller det tre-
dobbelte af Motorkoretojcts Antal bremsede Aksler.

Om Beregning af Motorlokomotivers, Motorvog-
nes og almindelige Vogn.es Veegt henvises til den af
Trafikministeriet udfecrdigede Vejledning til Brug
ved Beregning af Togenes Sterrelse m. v.

2. Et Togs Togvasgt maa ikke ovcrskride 800
Tons, dog maa ct g-bremset Tog (§ 17, A, 2c), saa-
fremt mindst % af den foreskrevne Bremsevasgt hid-
r0rer fra Trykluftbremsen, have en Togvasgt paa ind-
til 1000 Tons
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3. Det sterste tilladte Akselantal i et TOE? er:

St0rste tilladte
Hastishcd

indtil 45 km/T
50—60 »
05—70 »
75—80 »

Trykluftbremsede Tog

olkr p-bremaet
17 A, 2 a o g b )

p erso li-
fer end e

60
60
60
60

ikke-
person-
forende

80
80
80
80

g-hremsct
(§17,A,2c

person-
farende el.
ikke-per-

sonforendo

]40
120
100

Vakuum-
bremsede Tog

persoE-
forende

ikko-
person-
fwren do

60
60
60

80
80

Va-
kuum- o

Bkme-
brerasedo

Tog
porson-
larende

ellur ikke
person-
furendo

Skrue-
remsede

Tog:§" B)
p erso ri-
fe re n do

oiler ikko
person-
lore n <lc

120

Vod personf0rende Tog forstaas de i den offont-
liggjorte Koreplan opf0rte Tog og de til Personbefor-
dring anmeldte Sasrtog.

§ 17.
Bremser.

Bremsevirkningon frembringes enton vcd Luft
(Trykluft eller Vakuum) ellcr ved Haandkraft (Skrue-
bremso, Veegtstangsbremse) eller ved en Foroning af
begge Dele.

Trykluftbrcmscn og Vakuumbremsen betjenes
efter SEcrlige Regler.

Skruebremserne betjenes af Togpersonalet efter
Signaler fra Lokomotivet. I Tilfsolde af Fare skal de
dog hurtigst muligt seettes i Virksomhed ogsaa uden
saadan Signalgivning.

Efter Bremsernes Art deles Togene i:

A. Trykluftbremsede Tog,
B. Valuiumbremsedo og skruebremsede Tog.

Alle Tog skal saa vidt muligt veore luftbrcmset
(trykluftbremset eller vakuumbremset).

Sterste til-
ladte Aksel-
antal.

Betjening af
Bremser.
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Trykluft-
bremsede Tog

I samme Tog maa Trykluftbremser og Vakuum-
bremscr ikke samtidig anvendes paa Vognene.

I Tog, hvis st0rste tilladte Hasiighed overskrider
60 kra/T, skal den forcskrevnc Bremscveegt, henholds-
vis det foreskrevne Antal bremsede Aksler hidrare ude-
lukkende fra luftbremsede Vogne, og Slutbremsen, jfr.
Afsnit C., Punkt 1, skal vsere luftbremset.

Togf0reron skal onten personlig eller vecl Melding
fra andre ansatte sikre sig, at de forn0dne Luftbrem-
ser er indkoblet, henholdsvis at de forn0dne Skruebrem-
ser er bemandet.

Det skal tilstraobes, at de betjente Bremser fordeles
ligeligt i Toget, og der maa aldrig vsere mere end 36
Aksler — beleessede eller ubeleessedc — mellem Loko-
motivet og forreste Vogn mod virksom Bremse eller
mellem Bremsevognene indbyrdes.

I de Tilftelde, hvor Bremsepr0ve er foreskrevet,
maa luftbremsede Tog ikke afgaa fra en Station m. v.,
forinden Bremsepr0ven er foretaget.

A. Trykluftbremsede Tog.
1. Trykluftbremsede Tog er Tog, der belt eller

delvis bremses ved Trykluft.
Trykluftbremsen inddeles cftcr sin Virksomhed i:

a. Den sa^rlig hurtigvirkcn.de Persontogsbremse (S.
Bremsen), omfattendo
Hildobrand-Knorr — S (Hiks) ( med
Kunze-Knorr — S (Kks) haandtag i Stil-

l l i n g S .
b. Pcrsontogsbremsen (P-Bremsen). omfattende

Hildebrand-Knorr — S (Hiks)
Kunzc-Knorr — S (Kks)
Hildebrand-Knorr — P (Hikp)
Knorr (K) med G/P-Omstilling
Knorr (K) uden G/P-Omstilling.

mod Omstillings-
liaandtag i Stil-
ling P.

c. Godstogsbremsen (G-Bremsen) omfattende
Hildebrand-Knorr — S (Hiks) } , „ ,.,,.
Kunze-Knorr - S (Kks) '™d ̂ ^TT-, 1 1 i IT -D /TT-i \ haandtag i btil-Hildebrand-Knorr — P (Hikp)
Knorr (K) med G/P-Omstilling J
Hildebrand-Knorr — G (Hikg)
Kunze-Knorr — G (Kkg).

mg

Hertil kommer andre, i Udlandet anvendte Syste-
mer, se » Trykluftbremsen (TB !.)«, udgivet af De dan-
ske Statsbaner.

Det paa Godsvognene anbragte Omstillingshaand-
tag for »Leesset« og »Tom« (Lastvekslen) skal staa i
Stillingcn »L£esset«, naar en Vogns Bruttovsegt (Egen-
vasgt + Last) er ligo saa stor som eller st0rre end den
paa Vognens Brem.se veegtskilt angivne Omstillingsva^gt,
og i Stillingen »Tom«, naar Bruttovaegten er mindre
end Omstillingsvsegten. Paa Vognc uden Bremseveegt-
skilt skal Lastvekslen staa i Stillingen »LEesset«, naar
Vognen er leesset med mindst 7 ts, og ellcrs i Stillingen
»Tom«.

Flest mulige af de efter sidste trykluftbremscdo
Vogn 10bende Ledningsvogne skal va^re tilsluttet den
gennemgaaende Bremseledning.

2. a. Tryklnftbremsede Tog. i hvilke S-Bremsen
anvendes, bena^vnes s-bremsede Tog. I s-bremsede Tog
maa ikke medfores Vogne, der bremses ved G-Bromsen.
Af Vogne, der bremses ved P-Bremsen, kan medf0res
indtil 3; dog skal Antallet af Vogne, der bremses ved
S-Bremsen, altid voare st0rre end Antallet af Vogne,
der bremses ved P-Bremsen.

b. Trykluftbremsede Tog, i livilko mindst % af den
anvendte Bremscva?gt hidrorer fra P-Bremsen, beneev-
nes p-bremsede Tog. I p-bremsede Tog, hvis Maksimal-
hastighed ikke overskrider 80 km/T, kan medfores
Vogne, der bremses ved G-Bremsen.

S-bremsede
Tog.

P-bremsede
Tog.

,
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G-bremsede
Tog.

Regler for
trykluftbrem
sede Togs
Fremfarelse
som s=brem-
set, p-bremset
eller g^brem-
set.

c. Trykluftbremsede Tog, i hvilke mere end */s af
den anvendte BremsevEcgt hidrerer fra G-Bremsen
eller fra G-Bremsen i Forbindelse med skruebremsede
Vogne, bcnsevnes g-bremsede Tog. I g-bremsede Tog
maa P-Bremsen kun anvendes paa Vogne, der indran-
geres naarniest Lokomotivet, og disse Vognes samlcde
Vaagt maa ikke overskride 75 ts. Kan hele den for
Toget foreskrevne Bremsevasgt ikke opnaas vcd G-
Bremsen, eventuclt i Forbindelse med P-Bremsen paa
de neevnte Vogne op til Lokomotivet, og overskrider
Togcts Hastighed ikke 60 km/T, kan den manglende
BremsevEegt leveres ved Skruebremser.

3. Trykluftbremsede Tog skal veere s-bremset, p-
bremset eller g-bremset saaledes:
Tog, hvis storste tilladte Hastighed overskrider 80 km/T,
skal veere

s-bremset eller
p-bremsct.

S-Bremsen maa dog kun benyttes i Tog, der bar en
Bremsevsegt svarende til mindst 100 km/T.
Tog, hvis sterste tilladte Hastighed ikke overskrider
80 km/T, skal veere

p-bremset eller
g-brcmset

saaledes:
Hidr0rer mindst Halvclelen af Togveegten fra Per-

son-, Post- og Rejsegodsvognc, skal Toget normalt veere
p-bremset. Er det nedvendigt eller onskeligt af Hensyn
til Togcts Sterrelse, eendret Oprangering undervejs eller
Togets Kersel over en felgende Strsekning, kan Toget
dog vasre g-bremset.

Hidrerer mindre end Halvdelen af Togvscgten fra
Person-, Post- og Bejsegodsvogne, skal Toget normalt
vrore g-brcmset. Er det n0dvendigt eller 0nskeligt af
Hensyn til en sendret Oprangering undervejs, Togets
K0rsel over en folgende Straskning eller for i Tog, hvis
storste tilladte Hastighed overskrider 60 km/T, at skaffe

den til den forcskrevne Hastighed n0dvcndige Bremse-
vsegt, kan Toget dog vssre p-bremset.

4. I trykluftbremsede Tog skal der mindst vsere
saa mange bremsede Vogne, at der faas den Bremse-
vsegt, som betinges af Togets Togvsegt og Hastighed,
Bremsegruppen og de paa Strgekningen vasrende Fald
og Stigninger.

Angaaende de enkelte Vognes Bremseveegt henvi-
ses til Vejledningen.

For Tog, der fremf0res af Damplokomotiv, med-
regnes det trsekkende Lokomotiv og Tendoren ikke ved
Beregning af Togvasgt og Bremseveegt. Derimod med-
regnes et Motorlokomotiv (en Motorvogn) altid ved
Beregning af Togvsegt og Bremsev^gt,

Den fordrede Bremseveegt udregnes efter felgende
Bremsetavler, som for de forskellige i Tavlerne
anferte Faldtal angiver den Procent (Bremseprocen-
ten) af Togveegten, der skal vsere afbremset.

Ved Beregning af Bremsevgegten. iagttages i 0vrigt
folgende:

For Kerehastighedor og Fald, der liggor imellem
de i Bremsetavlen angivne, geelder altid den for
den naermest st0rre Hastighed eller det nsermest
steerkere Fald foreskrevne Bremseprocent.
Paa Stigninger maa Bremsevgegten ikke vsere min-
dre end den, der er foreskrevet for paageeldende
Tog paa vandrette Straskninger, og ikke mindre
end den, der er foreskrevet for Tog i modsat K0re-
retning med en Hastighed af 15 km i Timen.
Bremsevgegten bestemmes efter det stasrkeste, paa
vedkommende Banestykke forekommende Fald
mellem 2 Punkter med 1 km Afstand (500 m for
Tog, der fremf0res af enmandsbetjente Damp-
lokomotiver).

a.

b.

c.

Den fordrede
Bremsevzegt.



BREMSETAVLE I.
Bremsetavle for Tog af Bremsegruppe P,

d. v. s. s-bremsede Tog og p-bremsede Tog, der frem-
feres af Damplokomotiv:
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BREMSETAVLE II.
Bremsetavle for Tog af Bremsegruppe M,

s. s-bremsede Tog og p-bremsede Tog, der frem-
f0res af Motorlokomotiv cller Motorvogn:
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BREMSETAVLE III.
Bremsetavle for Tog af Bremsegruppe G,

d. v. s. g-bremsede Tog:
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BREMSETAVLE IV.
Bremsetavle for Tog, der fremf0res af enmandsbetjente

Damplokomotiver:
Naar don storstc tilladtc Haslighcd

i Timen er:

Faldtal:
0
6

10
14
16

15 kra

10
10
10
15
20

30 km 40 km 50 km
er Bremseprocenten

10
10
15
20
25

15
15
20
25
30

20
20
30
35
45

00 km

30
30
40
50
50

B. Vakuumbremsede og skruebremsede Tog.
Bremserne skal vasre betjent enten ved Skruebrem-

ser eller ved en automatisk virkende gennemgaaende
Vakuumbremse, der kan saettes i Virksomhcd fra Lo-
komotivet resp. Motorvognen, eller ved en Forening
af begge disse Betjeningsmaader. Tog, hvis storste til-
ladte Hastighed er mere end 60 km i Timen, skal
bremses udelukkende ved Vakuum.

I Vakuumbremsede og skruebremsede Tog skal
mindst en saa stor Del af Togets Vognakselantal veere
bremset som angivet i f01gende Bremsetavler.

BREMSETAVLE V.
Paa Fald og Stig- Kaar den st0rsto tilladto Hastighed
ninger over 1 km, i Timen er:

som ikke
er sfceerkere end

5,0 "/oo
5,7 -
6,7 -

10,0 -
12,5 -
14,3 -
16,7 -
20,0 -

25
km
Vl2

Via
Via
Vio
Vs
'A
Vc
Vs

30
km
Via
Vu
Vao
VB

VT
Vs
Vs
]U

40
km
Vio
V.
Vs
Vr
Ve
V,
%
2/5

45
km
Vs
Vs
V,
Ve
Vs
Va
2/5
V2

50
km
Ve
Ve
Ve
V?

V4

y?
V2
3/5

CO
km

VB

v«
Ve
V4

l/4va
3/5
V3

70
km
V4

Vs
Vs
V?
V3
3/5

—

75
km
it
/3

3//a
5/13

V2
V3

—

80
km

'/a
va
v«
2//3

a//3
—

—

—Brcrasetavlen gilder ikke for Tog, der fremferes af enmandsbetjente
Damplokomotiver, .
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BREMSETAVLE VI.
Bremsotavle for Tog, der fremf0res af enraandsbetjente

Daniplokomotiver:
Paa Fald og Stig-
ninger over 500 m,

aom ikke er
stiBi'kere end:

Naar den sterste tilladte Hastighed
i Timen er:

30 km
VlO
l/5
l/4
3/10

40 km

Vs
Vs
2/5

4/9

50 km
3/10

4/9
4/7

2/3

00 km
2/5

4/7

6/6

—

6,7 o/oo
10,0 -
14,3 -
16,7 -

Ved Beregningen af det n0dvendige Antal brem-
sede Aksler iagttages felgencle:
a. For Korehastighed og Fald (Stigninger), som lig-

ger imellcm de i Bremsetavlen angivne, geelder
altid det for den nsermest sterre Hastighed ellcr
det ngermest stserkere Fald (Stigning) foreskrevne
Bremsetal.

b. Tallet paa bremsedc Aksler bestemmes efter det
stserkcste, paa vedkommende Banestykke forekom-
mcnde Fald (Stigning), som er over 1 km (500 m
for Tog, der fremfores af enmandsbetjente Damp-
lokomotiver). Kortere Fald (Stigning) henf0res
under det i Bremsetavlen angivne nyermest sva-
gere Fald (Stigning).

c. Saavel ved Opteelling af Aksler efter nserveerende
Paragraf som ved Fastsffittolse af det n0dvondigo
Antal bremsede Aksler rcgnes hver Aksel i en torn
Godsvogn for en halv Aksel. Motorlokomotivcrs,
Motorvognes og Person-, Post- og Rejsegodsvognes
Aksler regnes altid for hele Aksler. En ved Bereg-
ningen af Tallet paa bremsede Aksler fremkommet
Brok skal altid forh0jes til 1.

Det fremdrivende K0ret0js (og Tcndercns) Aksler
rnedregnes ikko ved Beregningen af Akslerne. For Tog,
der fremfores af Motorlokomotiver (Motorvogne), er
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det dog tilladt at medregne disses Aksler, for saa vid
Antallet af Aksler i den 0vrige Del af Toget hverken
overskrider det dobbelte af Motork0ret0jets Anta
Aksler eUer det 3-dobbelte af Motork0ret0jets Anta
bremsede Aksler. De Skruebremser, der skal betjenes
skal fortrinsvis udtages blandt Vogno, som efter deres
Konstruktion (Bremseforhold) giver den sterste Brem-
sevirkning.

C. Pcettesbestemmelser.
1. Den sidste Vogn, der er forsynet med virksorn

Luftbrem.se eller med betjent Skruebrcmse, benaavnes
Slutbremscn.

Efter Slutbremsen kan medf0res ikke-brcmsede
Vogne saalodes, jfr. dog Punkt 6:

I Tog, hvis st0rste
tilladte Hastighed i

Timen er

indtil 45 km.
50—60 —
65—80 —

Hojeste Antal
Aksler

'efter SJutbremsen

14
8
6

Disse Akslers
samlede Vasgt maa

ikke ovcrskride

100 t
80 t
60 t '<

2. Efter Slutbremsen maa der ikke befordres
Vogne, der medforer rejsende.

I Tog, hvis st0rste tilladte Hastighed overskrider
60 km/T, maa dor ikke befordres rejsende i Vogne, der
ikke er forsynet med brugbar N0dbremse.

3. Under Rangering skal den Del af Toget, bvortil
der rangeres, vasre bremset — for Tog, i hvilke Slut-
bremsen er en Skrucbremse, derved, at i hvert Fald
denne Bremse er fastspa^ndt.

Slutbremsen
og Vogne
efter Slut-
bremsen.

kke Vogne
ned rejsende
eiter Slut-
bremsen.
Rejsende i
Vogne uden
brugbar Ned-
bremse.

Bremsning af
den Togdel,
iivortil der
angeres.



Bremsebetje-
ning ved Ar-
bejde under
Toget.

Bremser 1
Tog, der med
ferer Vogne
rued eksplo-
sive Gen-
stande.

Lokomotiver-
lies Antal.

Lokomotivers
og Motor*
vogues Plads
i Toget.

Befordrltig
af Traktorer.

4. Naar der arbejdes under Vognene i et holdende
Tog, skal Vognene paa begge Sider af Arbejdsstedet
vsere bremset — i Togdele, der er luftbremset, ved at
adskille Bremsekoblingerne, i Togdele, der bremses ved
Skruebrernser, ved at treekke disse fast an — saaledes
at i hvert Fald de 2 ntermest Arbejdsstedet veerende
Bremsevogne er bremset.

5. I Tog, der befordrer Vogne med eksplosive Gen-
standc, maa der ikke medf0res Vogne efter Slutbremsen.

Paa Vogne, der er leesset med disse Genstande, maa
Bremserne ikke betjenes; det samme gaslder den umid-
delbart foran og den umiddelbart efter dem lobende
Vogn; saafremt disse Vogne har Luftbremse, maa de
kun anvendes som Ledningsvogne.

§ 18.
Togenes Sammenssetning og Sammenkobling.

1. Intet Tog maa fremf0res af mere end 2 Loko-
motiver. (Om Forspand se § 21).

Yderligere kan der bag paa Toget anvendes et
Skydelokomotiv (se § 22).

2. Utjenstdygtige Damplokomotivor skal — naar
anden Ordre ikke foreliggcr — befordres op til det
tra)kkende Lokomotiv; utjenstdygtige Motorlokomotiver
og Motorvogne uden gennemgaaende Treekapparat skal
befordres bagest i Toget. Denne Bestemmelse gselder
dog ikke ved Fremforelse (Videreforelse) af et nedbrudt
Motortog.

Diesel-Traktorer kan befordres bag paa Tog, hvis
Hastighed ikke overskrider 45 km/T, naar f0]gende
Betingelser opfyldes:

Traktoren skal kobles stramt til Togets bageste
Vogn.

Ksederne til Drift af Traktorcns Hjulseet skal vse-
re aftaget, og Haandhjulet for Bremsen skal under

41

Transporten veere fastbundet, for at Bremsen ikke skal
spsende sig til.

Rangering med Traktoren skal foregaa med For-
sigtighed. Rangering med St0d med eller mod Trak-
toren er forbudt.

Tog- og Lokomotivf0reren skal underrettes skrift-
ligt om, at der bag paa Toget befordres en Diesel-
Traktor.

I 0vrigt skal Stationerne forud hos Driftsbesty-
reren indhente Oplysning om, med hvilke Tog Trak-
toren maa befordres.

Andre Traktorer kan ikke befordres paa egne
Hjul i Tog.

Oni Arbejdstog og Tog, som paa Grund af Ulield
ikke kan treekkes viderc, se Ordensreglemontets § 28
og Sikkerhedsreglementets § 34, Pkt. 8 a og § 47.

3. I personforende Tog, hvis starste tilladte Ha- Togenes Sam-
stighed overskrider 75 km/T, maa ikke fremf0res Gods- mensietnins-
vogne. I personf0rende Tog, hvis storste tilladte Hastig-
hed overskrider 70, men ikke 75 km/T, maa fremfores
Jukkede Godsvogne, hvis Akselafstand er 4,5 m eller
derover. Saadanne Vogne skal dog befordres bagesL i
Toget.

I Tog, hvis st0rste tilladte Hastighed overskrider
60 km/T, maa ikke medf0res aabne Vogne eller Vogne,
hvis Akselafstand er under 3,5 m.

I Tog, hvis st0rste tilladte Hastighed overskrider
45 km/T, maa ikke medf0res Vogne, hvis Akselafstand
er under 3 m.

Vogne, der cr sammenkoblet ved Kohlingsstang
oiler ved selve Leesset, maa ikko indlemmes i Tog uden
med Driftsbestyrerens Tiliadelse.

Sammenleessede Vogne, der er sammenkoblet med
Skruekobling, skal fortrinsvis befordres i ikke-person-
ferende Tog og maa ikke medfores i Tog, hvis Hastig-
hed overskrider 60 km/T. Vognene maa ikke 10be umid-
delbart op til Personvogne med rejsencle. Er Vognene



Sam men-
kobling.
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Itesset med Skinner oiler Stang- og Profiljern af
over 20 m Leengde, skal de 10be bagest i Tog.

Om Befordring af Vogne mod Sprecngstoffer og
Ammunition samt af Beboldervogne indrettet til Be-
fordring af brandfarlige Veedsker se § 19.

4. For Anvendelse af Skruekoblingor i Tog gaslder
f elgende:

I luftbremsede Tog skal der til og mod bageste
Vogn med virksom Luftbremse anvendes Enkeltkobling
saavel mellem Lokomotiv og forreste Vogn som mollem
Vognene indbyrdes. (Dobbeltkobling kan dog anvendes,
saafremt denne Koblingsmaade har vaeret anvendt paa
en foran liggendc eller skal anvendes paa en efterf01-
gende Strsekning). Mellem bageste Vogn med virksom
Luftbremse og en efterfelgende Vogn skal anvendes
Dobbeltkobling, og Vogne efter bageste Vogn med virk-
som Luftbremse skal indbyrdes sammenkoblcs ved Dob-
beltkobling.

I skruebremsede Tog skal Lokomotiv og Vogne
samt Vognene indbyrdes sammenfcobles ved Dobbeltkob-
ling.

Ikke benyttede Koblinger og Sikkerhedskseder skal
veere anbragt paa Plads.

Sammcnkoblingen af Lokomotiv, herunder ikke
Motorvogn, og forreste Vogn skal foretages saaledes, at
der ved strakt Kobling under K0rsel fremkommer et
Mellemrurn af ca. 30 mm mellem Lokomotivets og for-
reste Vogns Pufferplader.

I Sammcnkoblingen af Motorvogn og Vogne og
Sammenkoblingen af Vogne indbyrdes skal foretages
saaledes:

a. Rene Godstog, hvis storste tilladte Hastighed
ikke overskrider 60 km/T:

Pufferne skal ber0re hinanden, naar Toget holder
stille paa lige Spor.

b. Rene Porsontog samt Godstog, hvis storste til-
ladte Hastighed overskrider 60 km/T:
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Samtlige Trask- og Pufferfjedre skal vzere sprendt,
naar Toget holder stille paa lige Spor.

c. Blandcde Tog:
Godsvognsdelen sammenkobles som angivet under

a og Personvognsdelen som angivet under b.
Om Sammenkobling af Vogne, Isessede med visse

Arter Spreengstoffer eller Ammunition, se § 19.

§ 19.
Befordring af Vogne med Spreengstofler og Ammunition
samt af Beholdervogne indrettet til Befordring af brand-

farlige Vsedsker.
1. Ved Befordring af Vogne, leesset med de i Stats-

banernes Godsbefordringsreglements Bilag A, Afdeling
B, Klasse I a, omhandlede Sprsengmidler i 2. Gruppe
og Skydemidler i 2. Gruppe samt de i Klasse I b under
Nr. 13 omhandlede Ammunitionsgenstande, skal fal-
gende Forholdsregler iagttages:

Naar de paageeldende Forsendelser anmeldes til
Befordring, skal Afsendelsesstationen straks underrette
Driftsbestyreren, som foranlediger det videre fornodne.

Samtlige Stationer, som berores af Transporten,
skal rettidig underrettes om Forsendelsen med Angivel-
se af det paaga3ldonde Togs Nummer. Ligeledes skal
Tog- og Lokomotivpersonalet paa krydsende, modende
og overhalende Tog saa vidt muligt have Underretning.

Lokoniotivfereren paa forbikorende Damplokomo-
tiver, herunder Rangerlokomotiver, og Kedelpassere i
opfyrede, i Togene vserende Kedelvogne skal. skriftligt
underrettes i betimelig Tid. Bliver Toget, hvori Forsen-
delsen forcgaar, overhalet af et Tog uden for Planen,
skal det overhalende Tog underrettes. F0rere paa Ran-
gerlokomotiver undorrcttes skriftligt af den paageelden-
de Station.

Tobaksrygning eller Brug af lid eller utildoakket
Lys maa ikke foregaa i Nserheden af nasvnte Vogne.
Paa forbikorende Damplokomotiver skal Fyrdere og
Askeklappcr holdes lukket.

Sprjengstoffer
og Ammuni-
tion.



Beholdervog-
ne, indreitet
til Befordring
af brandfar-
lige Vzedsker.

Ved Befordring af disse Sprasngstoffer m. v. i saa
store Mamgder, at der kreeves mere end 8 Vognaksler,
skal Befordringen ske i s^erlige i den Anledning tillyste
Tog. Mindre Mamgder skal befordres med Godstog og,
hvor saadanne ikke findes, med blandede Tog.

Skydelokomotiv maa ikke anvendes, naar der i et
Tog er Vogue med eksplosive Stoffer.

Mellem Lokomotivet og'de leessede Vogne skal der
findes mindst 4 andre Vogne, der ikke er leesset med
letanteendelige G enstande (herunder hcnregnes ikke
Kul, Koks og Tree).

Vogne, der er leesset med saadanne Spreongstoffer
eller Ammunition, skal holdes saa langt f jernet fra Lo-
komotivet som muligt, men det skal dog iagttages, at
den bageste Togdel bestaar af mindst 3 Vogne, der ikke
er Itesset med letanteendelige Genstande.

De med Spreengstoffer eller Ammunition kessede
Vogne skal kobles fast baade indbyrdes og til de foran-
gaaende og efterf01gende Vogne; Koblingen skal n0je
efterses paa Mellemstationer, hvor Tiden tillader det.

Paa Vogne, der er leesset med eksplosive Genstan-
de, maa Bremserne ikke betjenes; det samme gselder
den umiddelbart foran og den umiddelbart efter dem
lebende Vogn; saafremt disse Vogne har Luftbremso,
maa de kun anvendes som Ledningsvogne. Den sidste
Vogn i Toget skal have betjent Bremse.

Vognene skal rangeres med seerlig Forsigtighed;
navnlig maa der ikke rangeres med St0d med eller
imod dem, og det skal paases, at andre lesladte eller
ved St0d igangsatte Vogne ikke t0rner imod dem.

Under lamgere Ophold paa Mellomstationer skal
Vognene k0res hen paa et saa fjernt som muligt be-
liggende Sidospor.

2. Tobaksrygning eller Brug af aaben lid maa
ikke finde Sted i Naerheden af Isessede eller tomme
Beholdervognc.

Teendte Signallygter maa ikke anbringes paa saa-
danne Vogne eller i disses Bremserum.

Paa Vogne, der er Isesset med brandfarlige Veed-
sker af Klasse I (Benzin o. L), maa Skruebremserne |
ikke benyttes.

§ 20.
Eftersyn af Toget.

Inden et Tog forlader sin Udgangsstation, skal det Eftersyn af
n0je efterses, at Lokomotiver og Vogne er forskrifts- Toget*
maassigt sammenkoblet, at Vognene er forsvarligt lees-
set, at den foreskrevne Bremsevsegt. henholdsvis det
forcskrevne Antal betjente Bremser forefindes og er
rigtigt fordelt, og at Varme-, Belysnings- og Signalind-
retningcr er i Orden.

Det paahviler almindeligvis Togforeron at foretage
dette Eftersyn. Driftsbestyreren kan dog for visse Tog
og for visso Stationer bestemme, at Eftersynet skal
foretages af Stationen.

Den forannaevnte Unders0gelse af Togets rette Sam-
menSEetning skal i forn0dent Omfang gentages, naar
Lokomotivet eller Vogne er blevet til- eller frakoblet.

§ 21.
Forspand.

Afgorelsen af, om der skal medgives et Tog For-
spand, tra^ffes af Driftsbestyreren eller af den paa-
geeldende Station efter .seerlig Bemyndigelse.

Fremf0res et Tog af 2 Damplokomotiver, b0r som
Hegel det tungeste af disse kore forrest, dog skal, hvis
det ene er et Lokomotiv med Tender, dette k0re bagest.

Fremf0res et Tog af et Damplokomotiv og et Mo-
torlokomotiv eller en Motorvogn, skal Damplokomotivet
altid k0re forrest. (I0vrigt b0r et Damplokomotiv kun

Regler for
Medgivelse af
Forspand.



Anvendelse
af Skydeloko-
motiv.

Kobling til
Toget.

Skydelokomo-
tivets Virken
paa Toget,

Betordring
af Vogue
med Skyde-
lokomotiv.
Underretning
af Nabotog-
folgestationen
og Skyde-
lokomotivet.

undtagelsesvis anvendes i Forspandskorsel med et Mo-
torlokomotiv eller en Motorvogn).

Fremf0res et Tog af 2 Motork0rct0jer, skal det
tungeste af disse altid k0re forrest.

Ved Forspandsk0rsel maa det iagttages, at den
fastsatto Maksimalhastighed for hvert enkelt af de
trsekkende K0ret0jer ikke overskrides. Ved Hastigheder
paa 45 km/T eller derovcr skal beggc K0ret0jer kunnc
luftbremses fra den forreste, betjente F0rerplads.

Om Snerydning med 2 K0ret0jer, se § 35.

§ 22.
Skydelokomotiv.

1. For at overvinde stserke Stigninger eller for at
sastte Tog i Gang er dot tilladt at lade et Lokomotiv eller
en Motorvogn — i det folgende bensevnt Skydelokomo-
tiv — skyde bag paa Toget.

Skydelokomotiv maa ikke anvendes, naar der i
Toget findes Vogne med eksplosive Stoffer eller Vogne,
der er sammenkoblet ved Koblingsstang.

2. Skydelokomotiv maa kim tilkobles Toget, naar
det f01ger med til Nabotogf01gestation.cn.

3. Skydelokomotiv skal i Alraindelighed virke di-
rekte paa Togets bageste Vogn, hvorfor Signalplanko
ikke maa anvendes. Det kan dog i enkelte Tilfsslde til-
lades at have indtil 4 Aksler mellem Togets bageste
Vogn og Skydelokomotivet. Vognene skal vasre koblet
til Skydelokomotivet, der i dette Tilfeclde ikke maa med-
gives udover Rangergra^nseniEorket.

4. Det cr tilladt at medf0rc indtil 12 Aksler bag
paa Skydelokomotivet, der i dette Tilfeelde ikke maa
medgives ud over Rangcrgreenseniferket.

5. Naar der medgives et Tog Skydelokomotiv ud
over Rangergrsensemeerket, betragtes et saadant Loko-
motiv som h0rende til Toget.
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Inden Afsendelsen underrettes den paageeldende
Nabotogfolgestation ved felgende Depeche:

»Tog . . . . bar Skydelokomotiv, som gaar tilbage«,
eller: »Tog . . . . har Skydelokomotiv til Station , . . . «

Skydelokomotivet underrettes ved Afskrift af De-
pechon.

6. Skal det Tog, der medgives Skydelokomotiv,
f0re TJnderrotningssignalor. maa Skydelokomotivet ikke
medgives ud over RangergrasnsemEerket, medmindre
det f01ger med til on Togf01gestation, i hvilkot Tilfeelde
Underretningssignalcrne anbringes paa Skydelokomo-
tivet. Standser Toget ikke paa den Togfelgestation, hvor-
til Skydelokomotivet mcdfolger, anbringos Underret-
ningssignalerne tillige paa Togets bageste Vogn.

7. Det Spor, ad hvilkot Skydelokomotivet er med-
givet, maa ikke befares af andre Tog, f0r Skydelokomo-
tivet er naaet tilbage fra den fri Bane eller er ankom-
met til nasste Togfelgestation, og den Station, hvortil
Skydelokomotivet er vendt tilbage, henholdsvis ankom-
met, har underrettet den andcn Togfelgestation.

8. Naar en Rangermaskine uden D0dmandsan-
ordning anvendes som Skydelokomotiv ud over Ranger-
greensemgerket, skal den foruden at vsere betjent af
Rangerfereren tillige vtere ledsaget af en Rangerleder,
som skal tage Plads i Lokomotivets F0rerhus, og som
i dot mindste er saa fortrolig med Lokomotivots Betje-
ning, at han kan bringe det til at standsc og gaa til-
bage.

9. Lokomotivf0reren og Togforeron for det Tog,
der medgives Skydelokomotiv, skal underrettes om Med-
givelsen.

Afgivelse af
Underret-
ningssignaler.

Spurring af
Banestykket

Enmandsbe-
ijent Ranger-
maskines An-
vendelse som
Skydeloko-
motiv.

§ 23.
Togenes Hastighed.

Under retiring
til Lokomotiv-
og Togforeren
for det Tog,
der medgives
Skydeloko-
moiiv.

1. I Tjenestek0replanen er for hver Banestrtek- starste tilladte
ning angivet den storste Hastighed, hvormed den paa- Hast|ghed-
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r^CDl-hOHi

HCDPP
-

CD>-i
o
'
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Midlertidig
NedsfEttelse
ai Kereha-
stigheden.
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§ 24.

Midlertidig Nedseettelse af Korehastigheden.
Nedssottelse af K0rehastigheden under Togs Ind-,

Ud- og Gennemkersel paa en Togfelgcstation eller et
Holdested skal ske, naar Sikringsanlasgget aflyses, og
da til h0jst 45 km/T, se § 23.

Nedseettelse af K0rehastigheden paa Togf01gesta-
tionerne, paa Holdestedernc og den evrige fri Bane
kan blive nodvendig som F01ge af Sporarbejder o. 1. og
da til en efter Forholdene afpasset sterste Hastighed.

Maa Nedsjxsttelsen ske uden Varsel, paahviler det
Bestyreren af Stationen eller Holdestedet — eventuelt
efter Melding fra Personale under Baneafdelingen —
at underrette Driftsbestyreren. Stationsbestyrereu for-
anlediger derhos — indtil neermere Ordning treeffes af
Driftsbestyreren — de paagscldende Togs Lokomotiv-
f0rere underrottet om Forholdet. Er et. Togs Lokomo-
tivferer ikke underrettet paa en tidligere Station, og
Hastighedsnedseettelsen skal finde Sted paa selve Sta-
tionen, standses Toget uden for Stationen, hvor Loko-
motivfereren underrettes, og Toget rangeres ind.

Kan Nedseettelsen ske med forudgaaende Varsel,
drager Driftsbestyreren Omsorg for, at alle vedkom-
mende underrettes om Forholdet, forinden de med
HastighedsnedsEettelsen forbundne Arbejder paabegyn-
des.

51

for

IV. Togenes Fremf0relse.
§ 25.

Af- og Tilbagemelding al Tog.
1. a. Inden Ud- eller Gennemkorselssignal gives, Regier

og inden et Tog maa afgaa fra eller kere igennem en
Togfolgestation, skal Toget veere afmeldt til nasste Tog-
folgestation, og paa Baner, hvor Linieringning er fore-
skrevet, skal de elektriske Underretningssignaler vasre
givet i den UdstrEekning, det paahviler Stationen at
drago Omsorg for Linieringning.1 Afmclding sker, for
Ringning foretages.

b. Kan den Togf01gestation, hvortil Afmeldingcn
skal gives, ikke v^kkes, afmeldes Toget til den naBrmesI:
i'01gendo Togfolgestation. Lokomotivfereren underret-
Ics. Gcnnemkorende Tog standses dog ikke for Afgivel-
se af denne Underretning, medraindre den Station, der
ikke kan vaokkes, skal afgive Meldingssignal til Led-
bevogtningen. Afmeldingen maa dog ikke gives ud over
den Togfelgestation, hvor Toget skal krydse, overhalc,
overhales af eller passere et Tog.

Kan et Tog ikke afmeldes til nogen Togf0]gesta-
tion, trailer Bestemmelserne i § 44 »Baade Telofon og
Telegraf i Uorden« i Kraft.

2. For Plan- og Scertog samt Hjczlpetog sker tele- Afmeldingens
grafisk Afmelding derved, at Togfolgestationen tidligst orm'
10 Minutter f0r Togets Afgangstid sender neeste Tog-
folgestation Telegrammet:

»Tog . . . . . . . . . • . x«.
For Telegrammet kvitteres med »M« samt Statio-

nens og Ekspedientens Navn.
4.*
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Ved telefonisk Afmelding af Plan- og Sc&rtog saint
Hjcelpetog og ved saavel telefonisk som telegrafisk Af-
melding af andre Tog sker Afmeldingeu ved f01gende
Depeche:

»Tog afsendes«.
For denne Depeche kvitteres ved at svare med De~

peclien:
»Tog modtages.

Regler for
Tilbage-
meldingens
Aigivelse.

Stationens og Ekspedientens Navn).
Hvis den Station, til hvilken Afmeldingen sker, er

vidende om, at Betingelserne for Afsendelsen af Tog
ikke er til Stede, kvitteres der ikke for Afmeldingen,
men svares med Depechen:

»Nej, Tog maa ikke afsendes«,
med Angivelse af Grunden dertil.

Om Afmeldingens Form i visse Tilfaslde ved Kryds-
ning, se Punkt 3 a.

3. a. Enhver Togfolgestation skal efter at have
overbevist sig om,
at Slutsignalerne er til Stede, eventnelt at Skydeloko-

motivet medf01ger, og
at Indkorselssignalet er sat tilbage i Normalstillingen

under lagttagelse af de herfor i Signalreglementet
givne Kogler,

straks melde et ankommet Tog tilbage til den. bagved
liggende Togfolgestation. For Arbejdstog skal endviderc
foreligge Melding fra Togferercn om, at Banestykket
er frit, forinden Tilbagemeldingen af gives (se § 34, 8 c).

Ved Krydsning, hvor det f0rst ankomraendc Tog
skal afgaa straks efter det sidste Togs Ankomst (skarp
Krydsning), kan Tilbagcmelding bortfalde, men Afmel-
dingen. for ferstnarvnte Tog skal i saa Fald have For-
men:

>Naar Tog er her, afsendes Tog

I
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For denne Depeche kvitteres som for en alminde-
lig Afmelding, se Pkt. 2.

b. TJndladcr en Togf01gestation at tilbagemelde et
Tog, naar saadant er foreskrevct, skal den bagvedlig-
gende Togf01gestation affordre den Tilbagemeldingen.

F0r Tilbagemelding er modtagct, maa et efterfol-
gende Tog ikke indlades pact det paagcBldende Bane-
stykke (jfr. dog § 5, 2 om Arbejdstog og Hjselpetog ofter
Plan- og Sasrtog saint § 44 om Forholdsregler, naar
baade Telefon og Tclegraf er i Uorden).

4. For Plan- og Scertog saml Hjcelpetog sker tele- Tiibagemei-
grafisk Tilbagemelding ved felgende Telegram; "sens "arm>

For Arbejdstog og Sneplovtog sker telegrafisk Til-
bagemelding ved folgende Telegram:

»Arbejdstoget (Sneplovtoget) ankommet til . . . «.
For Telegrammerne kvitteres med »M« samt Sta-

tionens og Ekspedientens Navn.
Ved telefonisk Tilbagemelding af alle Tog sker Til-

bagemeldingen ved f01gende Depeche:
»Tog ...... ankommet til ...... «,

der gentages af don modtagendc Station samtidig med
Kvittering.

5. Til Vejledning med Hensyn til Signalgivningen Passagemel-
ineldes Tidspunktet for gennemk0rende Togs Passage ding*
straks til den nseste Togfolgestation.

6. Samtlige Meldinger om Afgang, Ankomst og F»relse af
Passage saavel som Ankomst- og Afgangstiderne for °SJOUrna •
standscnde og Passagetiden for gennemk0rende Tog
samt Notat om, at Linieringning er foretaget, skal ind-
f0res i Togjournalen.

§ 26.
Fribaneordre.

1. a. De i denne Paragraf fastsatte Bestemmelser Fribane-
ga3lder kun for Erhvervelse af Fribaneordre mellem
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Togfolgcstationer. For saa vidt angaar Krydsning paa
ubetjent Station, jfr. § 54.

En Fribaneordre er en af en Stationsbestyrer ud-
stedt skriftlig Meddclelse om, at et Tog uhindret af
andre Tog kan befare en i Fribaneordren ncermere
angivet Banestrcekning.

En Fribaneordre maa kun udstcdes, naar der fore-
ligger telefonisk (telegrafisk) Melding fra en foranlig-
gende Togf01gestation om, at Banen cr fri til denne
Station, jfr . dog Bestcmmelserne om ubetjent Station.

b. Naar der er givet et Tog fri Bane paa et Bane-
stykke, skal dette Banestykke holdes spwrret for al
anden Toggang, indtil ncevnle Tog har passeret Bane-
stykket, medmindre den udstedte Fribaneordre er ble-
vet ugyldig som Felge af Forleegning af Krydsning,
Overhaling eller Togpasscring eller Fastseettelse af ny
Overhaling, Togaflysning eller Tognedbrud, jfr. dog
§ 5, 2 om Arbejdstog og Hjcelpetog efter Plan- og Sser-
tog og § 54 om Krydsning paa ubetjent Station.

2. a. P l a n - o g S e e r t o g skal fores paa Fri-
baneordre:
naar den regelmcessige Drift er aflyst,
naar Krydsning finder Sted paa ubetjent Station eller

Sidespor paa fri Bane efter Bestemmelserne i
§54.

b. H j as 1 p e t o g skal, medmindre det maa af-
sendes uanmeldt (se § 36, 4), fores paa Fribaneordre.

c. A r b e j d s t o g feres i alle Tilf(dde paa Fri-
baneordre.

3. a. Fri Bane maa hverken s0ges eller gives ud
over den Togfolgestaiion, hvor det paagwldende Tog
skal krydse, overhale, overhales af eller passere et
andet Tog,

b. For Arbejdstog maa fri Bane kun soges og
gives til nwrmest foranliggende Togf0lgestation.
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c. Fri Bane maa ikke seges eller gives tidligcre
end 1 Time f0r Togets planmsessige Afgang fra den
Togfolgestation, hvorfra Fribaneordren skal geelde.

d. For Erhvervelse af fri Bane er Fremgangsmaa-
den i 0vrigt f01gende:
1. Fri Bane s0gos for Tog 1 fra Station A til den naer-

mest foranliggende Station B:
Station A sender Station B Depechen:
»Har Tog 1 fri Bane til B?«
Naar Banen er fri, svarer Station B:
»Tog 1 har fri Bane til B«.

2. Fri Bane soges for Tog 1 over en kengere Bane-
strtekning:

A — B — G — : D ~ E —F —G — H
A, B, C o. s. v. er Togfolgestationer.

Station A soger fri Bane for Toget til Station H.
Den afsender da folgende Liniedepeche over Bane-
streekningen;

»Har Tog 1 fri Bane til H?«
Station B melder derefter til C:

»Tog 1 har fri Bane fra A til B«.
Station G derefter til D:

»Tog 1 har, fri Bane fra A til G«
og saa fremdeles, indtil Station G melder til H:

»Tog 1 har fri Bane fra A til G«,
hvorpaa Station H giver Liniedepechen:

»Tog 1 har fri Bane fra A til H«
tilbage til Station A.

3. Er Banen ikke fri leengere end til Station D, slut-
tor donne Station forelebig Meldingcrne og giver
Liniedepechen:

»Tog 1 har kun fri Bane fra A til D«
tilbage til Station A.

4. Soges fri Bane for Tog 1 fra en Station G, hvor
Toget skal krydse Tog 2, som cndnu ikke er an-
koinmet, affaites Forcsp0rgslen saaledes:
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»Har Tog 1 fri Bane til H, naar Tog 2 er her?«
Der svares:

»Naar Tog 2-er i G, bar Tog 1 fri Bane til H«.
Fribaneordren maa ikke afleveres, fer Tog 2 er

ankommet.
5. I det i § 5 omhandlede Tilfaalde affattes Fore-

spergslcn om fri Bane for dot efterf01gende Ar-
bejds- eller Hjeelpetog saaledes:

»Har Arbejdstoget (Hjaelpetoget) fri Bane til
B efter Tog 2, naar Betingelserne i Sikkerhedsreg-
lementets § 5, Pkt. 2 opfyldes?«

. Der svares:
»Naar Betingelserne i Sikkerhedsreglementets

§ 5, Pkt. 2, opfyldes, bar Arbejdstoget (Hjgelpe-
. ; toget) fri Bane til B efter Tog 2.«

4. Fribaneordren skal udfajrdiges med Blask eller
Bleekstift paa s;erlig Formular, der udfyldes n0jagtig
efter sit Udvisende. Er fri Bane givet efter Reglerne i
Punkt 3 d, 5, skal de deri stillede Betingelscr anfores i
Formularen.

Fribaneordren maa ikke udfajrdiges, f0r Depechen
om, at Banen er f r i , er modtaget og ind/0rt i Telefon-
jottrnalen.

Den underskrives af Stationsbcstyrcrcn og gives
til Togf0reren, som, efter at have gjort sig bekendt med
den, afleverer den til Lokomotivf0rercn inden Togets
Afgang.

Overra3kkelse af Fribaneordre til Tog under Forbi-
korsel er ikkc tilladt.

5. Naar Krydsning, Overhaling eller Togpasse-
ring er forlagt eller ny Krydsning eller ny Overhaling
fastslaaet, og det forsinkede Tog liar Fribaneordre ud
over den nye Krydsnings-, Overhalings- eller Passe-
ringsstation, skal dcnne Station foranledige Fribane-
ordren rettet eller ugyldiggjort.

Skal Toget feres paa Fribaneordre ud over den nye
Krydsnings-, Overhalings- eller Togpasseringsstation,
skal der altid paa ny soges fri Bane for det.

§ 27.
Togenes Ind-, Ud- eller Gennemkorsel paa

Togfelgestationer.
1. Signal til Ind-, Ud- cller Gennemkersel paa en Signalgivning.

Togfelgestation maa kun gives af Stationsbestyreren
eller paa hans Ansvar af den, ban i hvert enkelt Til-
fselde beordrer dortil.

2. Sporskifterne skal vasre rigtigt indstillet til den Sporskifter-
for Toget bestemte Togvej. Indgangssporskifternes Stil- nes stllling-
ling skal som Regel vasre saaledes, at der ikke opsks-
res Sporskifter, selv om et Tog skulde kere for langt.
Hvis denne Stilling ikke er fremtvunget af Sikringsan-
Jrcgget, kan Sporskifterne dog ved Togkrydsning sfilles
til hver sit Spor, naar Forholdene og navnlig Hensynet
til Togenes rettidige Ekspedition ger saadant 0nskeligt.

3. Umiddelbart forinden der gives eller beordres Togvejs-
givet Signal, skal der vaare foretaget Togvejseftersyn. efters>'11-

Stationsbestyreren foretager Togvejseftersyn ved at
sikre sig:
at den for Toget bestemte Togvej er fri, og at Spor-

skifterne er rigtigt stillet,
at modgaaende Sporskifter i Togvejen er betjent eller

aflaaset efter de i § 10 givne Regler,
at Deekningssporskifter og Sporspasrrer er rigtigt stil-

let og aflaaset,
at der ikke i Neerheden af Togvejen findes Genstande,

sorn af en eller anden Grund kan blive sat i Bevte-
gelse og derved komme ud i Togvejen.
Stationsbestyreren foretager Togvejseftersyn per-

sonligt for den Del af Togvejen, han kan overse, og sik-
ror sig i hvert enkelt Tilfaalde ved Melding fra andre
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tjenestegorende, at Togvejseftersyn er. foretaget for den
ovnge Del af Togvejen.

4. Paa Stationer med centraliseret Sporskiftesik-
ring bortfalder Eftorsynet af Sporskifternes Aflaas-
ning, og Eftersynet af Sporskifternes Stilling kan i den
UdstrEckning, Forholdene g0r det nodvendigt, bortfalde
cfter neermere af Driftsbestyreren givne Bcstemmelser.

Hvor Sporskifterne er udstyret med N0glelaase,
der ikke indgaar i centraliseret Sikringsanlseg, kan
Sporskifternes rigtige Aflaasning konstateres derved,
at Stationsbestyreren sikrcr sig, at de paagoddende
Nogler er paa Plads.

5. Genncmk0rende Tog, der skal afvente et kryd-
sende Togs Ankomst eller afvente Tilbagcmelding for et
forudkerende Tog, bor i Almindelighed standses for
»Stop« foran Stationen, indtil Forudsaatningen for Gen-
ncmkorsel er til Stede.

§ 28. ' . ..
Togenes Indkorsel til farlige Stationer.

1. Ved en »farlig Station« forstaas en Station med
con eller flere Indkorselstogvoje (»farlige TogvejeO,
paa hvilke Togveje Afstanden fra Togenes Standsnings-
sted til Faropunktet (Stoppere eller Ber0ring nied
fjendtlige Togveje) ikke i alle Tilfaslde er mindst 140 m.

De farlige Stationer er i Tjenestek0replanen beteg-
net ved Understrcgning af Stationsnavnet, eventuelt
med Angivelse af, hvilke Togveje der er farlige.

Foran enhver farlig Station cr ved Stationsgrtfii-
sen anbragt et sserligt Ma;rke (Signal Nr. 83).

2. For Indk0rslen til farlige Togveje gselder fol-
gende Regler:

a. Tog, hvis foreskrevne Bremscvgegt, henholdsvis
Antal bremsede Aksler udelukkende hidr0rer fra Luft-
bremsen:
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Lokomotivforeren skal under Indk0rslen nedsastte
JTastigheden saaledes, at Toget under alle Forhold med
Sikkerhed kan standses paa rette Sted.

&. Tog, hvis foreskrevne Bremsevasgt, henholdsvis
Antal bremsede Aksler ikke udelukkende hidrorer fra
Luftbremsen:

Hastigheden ved Passagen af Stationsgreensen maa
i intet Tilfelde overskride 25 km/T. |

I ovrigt skal Indk0rslen paa farlig Togvej ske med
saarlig Forsigtighed, saaledes at Toget under alle For-
hold med Sikkerhed kan bringes til Stanclsning paa
rette Sted.

3. Togpersonalet skal under Indkorslen til farlige Togpersona-
Stationer vise skserpet Agtpaagivenhed, saalodes at det ved

til enhver Tid er rede til at betjene alle forhaandenvEB- len til farlig
rondo Bremsemidler. station'

§ 29.
Togenes Ind- og Udrangering til og fra Togfolgestationer.

1. Forinden Stationsbestyreren giver Tilladelse til Togvejs-
at ind- eller udrangere et Tog, skal han have foretaget e
Togvejseftersyn som foreskrevet i § 27 om Togenes Ind-,
Ud- eller Gennemk0rsel paa Togfolgestationer.

Skyldes Ind- eller Udrangeringen, at paageeldende
Signal ikke kan eller ikke maa stilles, medens der ikke
or noget til Hinder for at foretage fuldstasndig Aflaas-
ning af Togvejen fra Centralapparatet, kan den fore-
skrevne Aflaasning ske fra dette.

2. Skal ot Tog indrangeres, sker dette fra Sta- indrangering.
tionsgreensen og ved Stationens Foranstaltning. Loko-
motivforeren underrettes mundtligt af Rangerlederen
om Grunden til Indrangeringen samt om, til hvilket
Spor Indrangeringen skal foregaa.

Indrangering sker i Almindelighed ved en af Sta-
tionen udsendt Rangerleder. Driftsbestyreren kan dog,
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naar Forholdene g0r det 0nskeligt, give enkelte Statio-
ner Tilladelse til at anvendc dct ankommende Togs Tog-
ferer til Rangerleder ved Togets Indrangering efter en
af Driftsbestyreren for hver enkclt af de paagseldende
Stationer udstedt Instruks. Togf0reren skal da ved Sta-
tionsgreensen have Stationshestyrerens Tilladelse til
Indrangeringen.

3. Skal et Tog udrangeres, undcrrettes Tog- og
Lokomotivf0rercn dcrom. Efter at Stationsbcstyreren
bar givet Afgangssignal til Togforeren, giver denne
mundtlig Undcrrctning til Rangerlederen., sorn derpaa
giver det nodvendige Signal til Lokomotivf0reren.

4. Rangerlederen skal under Ind- og Udrangering
tage Plads paa Lokomotivet eller, naar Toget skydes af
Lokomotivet, paa forreste K0ret0j og forblive der, for
indk0rende Togs Vedkommende indtil Toget er standset
paa Stationen, for udk0rende Togs Vedkommende indtil
Lokomotivet bar passeret sidste modgaaende Sporskifte
i Togvejen. Toget skal om fornodent standee for at op-
tage eller afsaatte Rangerlederen. Hvis det sk0nnes hen-
sigtsmsessigt, kan Rangerlederen gaa foran Toget i
Stedet for at tage Plads paa dette.

Angaaende Togs Ind- og Udrangering paa Side-
spor paa fri Bane, se § 53.

§ 30.
Togenes Sporbenyttelse paa Stationer.

1. Den normalc Sporbenyttelse paa Stationer med
mere end eet Hovedspor fastsasttes i Tjoncstokerepla-
nen. Den saaledes fastsatte Sporbenyttelse maa kirn fra-
viges, naar Omstasndighederne g0r det n0dvendigt.

Ikkc-standsende Tog kerer altid igennem a'd Cen-
nemkorselssporet. Samme Regel ga?lder ogsaa for ikke-
personf0rende Seertog, for hvilke der i Anmeldelsen kun
er angivet Standsning efter Behov, bortset fra do Til-

MnAret Spor-
benyttelse.
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fselde, hvor Krydsning eller Overhaling medf0rer seerlig
Sporbenyttelse.

Krydsningssporene b0r ved de hyppigst forekom-
mende ekstraordineere Krydsninger og Overhalinger
anvendes efter en fast Regel, der b0r vaere kendt af
Stationspersonalet.

2. Naar Forholdene n0dvendigg0r Forandring i
den fastsatte Sporbenyttelse, skal Stationen foranledige
det paagEeldende Tog underrettet genneni en tidligcre
Station. Er Toget gennemk0rende paa denne Station,
tages det ind paa Stationen paa den i Signalreglemon-
tet foreskrevne Maade og underrettes. Er Toget ikke
underrettet paa en tidligere Station, skal det standses
foran den Station, paa hvilken Sporbenyttelsen skal
amdres, hvorefter Lokomotivf0reren underrettes, og
Toget rangeres ind.

En Station, der faar Amnodning om at underrette
et Tog om sendret Sporbenyttelse, skal umiddelbart efter,
at den bar givet denne Underretning til Toget, meddele
den Station, paa hvilken Sporbenyttelsen er ffindret, at
Underretning har fundet Sted.

§ 31.
Samtidig Ankomst eller Afgang af flere Tog.
For Togs Ind- og Udkorsel paa en Station gander Samtidig An-
-r, i , komst ellerden Regel, at

samtidig Indkorsel,
samtidig Udkorsel eller
samtidig Ind- og Udkorsel

kun maa finde Sted, naar Ber0ring mellem de benyt-
Lede Togveje er udelukket cnten ved selve Sporanlsog-
get eller ved Centralsikringen. Som Indk0rselstogvej be-
tragtes det paagseldende Spor i hele dets Udstrsekning,
for saa vidt Driftsbestyreren ikke har fastsat en be-
stemt Begreensning. Som Udkorselstogvej medregnes

Afgang af
flere Tog.
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derimod kun Sporet fra Togets Bagende til Stations-
greensen.

Et Tog maa ikke tages ind paa en Station, saa-
lasnge et andet Togs Ekspedition forcgaar over dets
Togvej, medmiridro der fra Stationens Side er truffet
de nedvendige Sikkerhedsforanstaltninger.

§ 32.
Togenes Standsning paa Stationer m. v.

1. Det paahviler Lokomotivforeren at bringe Toget
til Standsning paa rette Sted, eventuelt efter Signal fra
Togf0reren eller Stationen. Ved Togets Standsning paa
en Togfolgestation, hvor det skal krydse, overhales af
eller passeres af et andet Tog, er Lokomotivf0reren an-
svarlig for, at Toget ikke k0rer udover Frispormaarket
til Krydsningssporet (Overhalingssporet).

Regler for 2. Et Tog skal standse ved de Steder, for hvilke
StSsSng. Tjenestekoreplanen eller Sasrtogsanmeldclsen angiver

baade Ankomst- og Afgangstid, eller for hvilket der i
Stedet for Ankomsttid er anfort enten X (for person-
fercndo Tog) eller S (for ikke-personforende Tog).

Fra denne Regel geelder kun folgende Undtagelser:
f . . a. Personf0rende Tog, for hvilke der i Stedet for

Ankomsttid er anf0rt X, kan, naar Togf0reren har un-
' ' ' dcrrettet Lokomotivf0reren om, at Toget intet Arbejde

" . har at udfore, undlade Standsning, saafrcmt der paa
vedkommende Station m. v. vises folgende Signaler:

Paa Stationer m. v. med Centralsikring og Indkor-
selssignaler suppleret med Gennemk0rselsarm:

Signal »K0r igennem« fra Indk0rselssignalet.
Paa Stationer m. v. uden Centralsikring og uden

Udk0rselssignaler (eller med ttgyldiggjorte Udk0rsels~
signaler) og paa Stationer m. v. med Indk0rselssigna-
ler, som ikke er suppleret med Gennemkerselsarm:
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Signal »K0r« fra Indkorselssignalet, suppleret med
Haandsignal »K0r«.

Paa Stationer m. v. uden Indk0rselssignaler;
Haandsignal »K0r«.
Paa ubetjente Stationer og Trinbrsetter maa Gen-

nemk0rscl endvidere findc Steel, naar der ikke ses at
veere rejsende at optage.

b. Ikke-personf0rende Tog kan passere en Mellem-
station uden Standsning, naar Togfereren ved folgendc
Melding:

»Tog intet Arbejde i «
har meddelt Stationen, at der for Togets Vedkommende
intet er til Hinder for Gennemk0rsel. Af Meldingcn
gives der Lokomotivforeren en Afskrift. Stationen kan
da efter Forholdene give Signal til Gennemkorsel eller
til Indkersel.

For Holdesteder, der ikke har Indkorselssignal,
vises Haandsignal »K0r«; naar Toget ikke skal standse.

3. Med Hensyn til de i Tjenestek0replanen eller Togenes
Sgertogsanmeldelsen angivne Passage- og Afgangstidcr
geelder f01gende:

Gennemkorende Tog kan passore Togf01gestationer
og Holdestedcr 5 Minutter f0r Afgangstiden.

Ikke person/0rende Tog kan fra alle Togf03gesta-
tioner og Holdesteder afgaa 5 Min. f0r Afgangstiden.

Tog, der kun standser af Driftshensyn, kan passere
eller afgaa 5 Min. f0r Afgangstiden.
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V. Sserlige Regler for visse Tog.
§ 33.

Ssertog.
1. SEertog kan anordnes af Driftsbestyreren eller

af andre, som af ham er sasrlig bemyndiget dertil.

2. Bet paahviler den, der anordner et Seertog, at
s0rge for, at det bliver anineldt for samtlige Togfolge-
stationer og betjente Holdesteder paa den Strsekning,
over hvilken det skal 10be, samt endvidere for andre
Togf01gestationcr og Holdesteder, som Anmeldelsen har
Betydning for. Anmeldelsen sker skriftligt eller telefo-
nisk (telegrafisk).

3. For Anmeldelsen gives skriftlig eller telefonisk
(telegrafisk) Kvittering. Den, der anordnor et Saartog,
skal sikre sig, at saadan Kvittering foreligger, inden
Toget afsendes, og underrette Udgangsstationen herom.

Naar Ssertogsannieldelsen gives telefonisk (telegra-
fisk), paahviler det Stationsbestyreren paa den Station,
hvorfra den paagasldende Liniedepeche afgives, at un-
derrette den, der har anordnet Ssertoget, samt den Sta-
tion, hvorfra Seortogct skal ndgaa, om, atKvitteringer-
ne foreligger. Forinden Togudgangsstationen modtager
denne Moddelelse, maa Toget ikke afsendes.

For saa vidt sasrlige Forhold, f. Eks. Lukketiden
for visse Stationer, ger sig groldendo, traeffer Driftsbe-
styreren Bestemmelse om, hvorledes og i hvilken Ud-
streekning neerveerende Bestemmelse skal gennemfercs.
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4. Anmeldelsen skal indeholde Togets Koreplan og Anmeldelsens
Oplysning om Formaalet. Indhold'

5. De ved Anmeldelsen fastsatte Krydsninger og Underretning
Overhalinger skal paa den dertil bestemte Formular a

meddeles saavel Tog- som Lokomotivf0reren for de
Plantog eller tidligere tillyste Ssertog, der skal krydse
Scerloget eller overhales af S&rloget. Tilsvarende Un-
derretning gives til Tog- og Lokomotivf0reren for tid-
ligere tillyste Arbejdstog, der skal passercs af Seertoget.
Tog, der skal overhale det paagasldende Ssertog, under-
rettes ikke; men Overhalingsstationen foranledigcr, at
der i Merke og i usigtbart Vejr, naar Natsignaler f0res,
vises Signal »Toget overhales« fra bageste Vogn i det
Tog, der skal overhales.

Underretningen til et Plantog, SEertog eller Ar-
bejdstog om, at det skal krydse, overhales eller passeres
af Ssertoget, gives paa Krydsnings-, henholdsvis Over-
halingsstationens Foranledning gennem en foranlig-
gende Togf01gestation, hvor det paaga^ldende Tog skai
holde, evt. Togets Udgangsstation. Krydsnings-, hen-
b oldsvis Overhalingsstationen (Passeringsstationen)
sender i don Anledning den Togfolgestation, der udses
til at skulle afgive Underretningen, felgende Depeche:

Krydsning
»UnderretTog . . om

med
at det skal

her«.
overhales af (passeres af)

Umiddelbart efter, at denne Meddelelse er afgivet
til Toget, giver Underretningsstationen folgende De-
peche til Krydsnings-, henholdsvis Overhalingsstatio-
nen (Passeringsstationen):

Krydsning
»Tog underrettet om

at det skal
med

- Secrtog i
overhales af (passeres af)
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Modtager Krydsnings-, henholdsvis Overhalings-
stationen (Passeringsstationen) ikke rettidigt denne
Depeche, forlioldes paa felgende Maade:

Krydsende Tog: Toget s0ges underrettet paa en
anden Station, saavidt muligt en Holdestation. Kan
dette ikke ske, underrettes Toget paa selve Krydsnings-
stationen. Er Toget planmeessigt gennemk0rende, tages
det ind paa den i Signalreglementet angivne Maade og
underrettes. (For standsende Tog se ogsaa § 13, II, 8).

Tog, der skal overhales: Toget underrettes paa sel-
ve Overhalingsstationen.

Kreever Anordning af et Ssertog JEndring af et
forud tillyst Arbejdstogs Plan, foranlcdigor den, der
anordner Ssertoget, alle vedkommende underrettet.

6. Personalet under Baneafdelingen, der giver
M0de paa Stationerne for at indhente Underretning orn
eventuelle Ssertogs L0b, underrettes om annieldte Seer-
tog ved Meldesodler, der udfyldes ved Stationsbestyre-
rens Foranstaltning og mod Kvittering udlevercs til
ngevnte Personale. Denne "Underretning bortfalder dog,
naar det af Anmeldelsen fremgaar, at den er uddelt til
neevnte Personale.

7. Den Togfelgestation, hvorfra et Stertog udgaar,
eller livor dots Personale skifter, skal s0rge for, at dets
Togforer og Lokomotivferer hver forsynes med et
Eksemplar af Anmeldelsen, og for dette er sket, maa
Toget ikke afgaa.

Fremf0res Toget af 2 Lokomotiver, skal hver Lo-
komotivforer have et Eksemplar af Anmeldelsen eller
en Afskrift af Planen.

8. a. Sicrlog skal annieldes for Personalet paa Li-
nien ved Underretningssignaler paa andre Tog. De
naermore Forskrifter for Signalering indeholdes i Sig-
nalreglementet. Signalering bortfalder dog i alle Til-

for Ssertog, der er tillyst ved skriftlige eller trykte

r 67

SEcrtogsanmeldelser, der mod Kvittering er uddelt til
Baneafdelingens Personale.

Stationsbestyreren er ansvarlig for, at Togfsrerne
faar Ordre til at anbringe Signaler paa Togene. Sta-
tionsbestyreren skal i den Anledning standse ellers gen-
nemkorende Tog, saafremt Ordren ikke efter hans tole-
foniske (telegrafiske) Anmodning bar kunnet gives
Toget paa en foranliggende Togfelgostation, livor det
efter sin K0replan skal holde.

Togf0rerne er ansvarlige for Signalernes rette An-
bringelse samt for dercs Nedtagelse og kan om forn0-
dent i den Anledning lade Togene standse.

Stationsbestyrere og Togf0rere bor bistaa hinanden
ved Gennemf0relsen af Signaleringen, selv om de efter
dot foregaaen.de ikko bar noget direkte Ansvar for dens
rette Udf0relse.

b. Togf0Igestationer og Holdesteder, der passeres
af Tog, som skal fere Signal for Sasrtog, skal overbe-
vise sig om, hvorvidt Toget f0rer eller bar f0rt det paa-
gasldende Signal.

Mangier Signalet, skal det for standsende Togs
Vedkommende foranlediges anbragt, inden Toget fort-
setter; for gennemk0rende Togs Vedkommende foran-
lediges det paasat paa en f01gende Station ved tclefo-
nisk (tclografisk) Henvendclse til denne.

Uregelmaassigheder ved Signaleringen meldes af
den Station, der bomaerker clem, til den Togfolgestation,
hvorfra Seertoget skal gaa ind paa den paagteldendc
StrEekning.

c. Er et Sasrtog ikke blevet signaleret, henholdsvis
anmeldt for Banepersonalet og Bevogtningspersonalet,
paa den foreskrevno Maade, underretter vedkommende
Stationsbestyrer Togforeren skriftligt derom. Denne
giver den modtagne Mcddelelse til Lokomotivforeren.
ileddelclsen skal indeholde Oplysning om, hvorvidt
der paa paageeldende Straekning findes bevogtede
.5*



68

Overk0rsler, hvis Bevogtningspersonale ikke er under-
rettet om Sajrtogets Lsb.

Toget fremf0res med Forsigtighed, med h0jst 25
km/T Hastighed, og under hyppig Brug af F10jten.
Toget skal bringes til Standsning foran de "bevogtede
Overk0rslcr, hvis Bevoglningspersonale ikke er under-
rettet om Togets L0b, og derefter f0res forsigtigt over
Overkorslen under Afgivelse af Lydsignal. Standsnin-
gen kan dog bortfalde, naar det ved Haandsignal fra
Bcvogtningspersonalet tilkendegives, at Banen er fri.

§ 34.
Arbejdstog.

1. Arbejdstog kan anordnes af Driftsbestyreren
eller andre, som af ham. er sasrlig bemyndiget dertil.

2. Det paabviler den, der anordner et Arbejdstog,
at s0rge for, at det bliver anmeldt for samtlige Togf01ge-
stationer og betjente Holdesteder og — saa vidt muligt

| — for Banepersonalet og Bevogtningspersonalet paa
den Streekning, over hvilken det skal 10be, samt end-
videre for andre Togf01gestationer og Holdesteder, som
Anmeldelsen bar Betydning for. Anmeldelsen sker
skriftlig eller telefonisk (telegrafisk).

Kviitering for 3. For Anmeldelsen gives skriftlig eller telefonisk
Anmeldelsen. (telegrafisk) Kvittering. Den,,der anordner et Arbejds-

tog, skal sikre sig, at saadan Kvittering foreliggcr, for-
inden Arbejdstoget afsendes, og underrette Udgangs-
stationen herom.

Anordning af
Arbejdstog.

Anmeldelse.

Anmeldelsens
Indhold.

4. Anmeldelsen skal indeliolde Oplysning om
Togets Formaal, om hvilken Straskning det skal bcfare,
om Arbejdstiden, og om paa bvilke Stationer Passering
mod andre Tog eventuelt skal finde Sted — se Punkt 9.

Uiiderretning 5. Skal Arbejdstoget passeres af andre Tog, skal
af andre Tog. passeringerne vsere fastsat i Anmeldelsen, og det paa-
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Underretning
af Baneafde-
lingens Perso-
nate.

Uiiderretning
af Tog- og
Lokomotiv-
forer.

hviler Passeringsstationen at foranledige disse Tog un-
derrettet i Overensstemmelse med de for Underretning
om tillyste Ssertog (§ 33) geeldende Regler.

6. Personalet under Bancafdelingen underrettes
om tillyste Arbejdstog paa samme Maade som angivet
i § 33 for Ssertog, medmindre det af Anmeldelsen frem-
gaar, at denne er uddelt til na^vnte Personale.

Saafremt Arbejdstoget ikke skal k0re til nseste Tog-
f01gestation, underrettes Baneafdelingens Personale
endvidere ved, at der fra Toget vises Underretnings-
signal i Overensstemmelse med Signalreglementets Be-
stemmelser.

7. Den Station, hvorfra et Arbejdstog udgaar, skal
serge for, at dets Togforer og Lokomotivferer hver for-
synes med en Genpart af Anmeldelsen, og f0r dette er
sket, maa Toget ikke afgaa.

8. a. Arbejdstog skal frenifores med Forsigtighed. F0relse.
Skydes Arbejdstoget frem af Lokomotivet, skal der

paa forreste Vogn eller i dennes Neerhed veere anbragt
en Udkigsmand, der kan give Signaler til Lokomotiv-
f0reren.

b. Medens Arbejdstoget befinder sig paa et Bane-
stykke, skal dette holdes speerret for al anden Toggang,
for saa vidt Beglerne for Hjsclpetog ikke kommer til
Anvendelse.

c. Naar Arbejdstoget er kommet til en af de 2
Togf01gestationer, som bcgrasnser Banestykket, skal
Togforeren melde til Stationsbestyreren, om Baneslyk-
ket er frit. Er dette Tilfroldet, tilbagemeldes Arbejds-
toget efter Keglerne i § 25.

9. I Anmeldelsen er fastsat, paa hvilke Togfelge- Forhold til
stationer Arbejdstoget skal passeres af andre Tog.
Togf0reren for Arbejdstog skal drage Omsorg for, at
Arbejdstiden ikke overskrides. Hvis Passering med
andre Tog skal finde Sted, skal ban s0rge for, at Ar-
bejdstoget er anbragt paa Passeringsstationen mindst

andre Tog.



Anmeldelse
og Fremfa-
relse.

Bremsning ai
Sneplovtog.

Hjeelpetog.
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5 Minutter f0r det passerende Tog skal ind paa det
paageeldende Spor, for saa vidt andet ikke er fore-
skrevet i Anmeldelsen.

§ 35.
Sneplovtog.

1. Ved Sneplovtog forstaas Tog med Sneplov for-
rest.

Sneplovtog anmeldes og fremfores efter seerlige af
Driftsbestyreren eller den under saadanne Forhold
fungercnde Togleder (Snoloder) givne Regler.

De for Anmeldelse og Fremferelse af Arbejdstog
geeldende Regler skal felgcs i den Udstekning, i
hvilke de kan bringes til Anvendelse.

Den ved § 5, Punkt 2, givne Tilladelse for Ar-
bejdstog til paa samme Ranestykke at f0Ige efter Plan-
og Saertog maa ikke bringes til Anvendelse for Sne-
plovtog, jfr. dog § 47, 7.

Med Sneplovtog maa ikke befordres rejsende.
Stationerne skal holde en Togvej fri for et ventet

Sneplovtog og skal i Tilfselde, hvor Indk0rselssignal
kan gives, i god Tid s0rgo for Signalgivning.

2. Sneplovtog, der bestaar af mere end Sneploven
og et enkelt Lokomotiv med Tender, skal veere luft-
bremset. Er der 2 Lokomotiver, skal deres Luftbremse-
ledning veere sammenkoblet. levrigt sker Oprangerin-
gen af Lokomotiverne efter ncormere af Driftsbesty-
reren givne Regler. Medfores der Vogne, skal disse
alle vaare forsynet med Luftbremselcdning, og mindst
hveranden skal have Luftbremse og bctjent Sfcrue-
bremse.

1 .

§ 36.
Hjselpetog,

Et Hjcelpetog kan efter Omsteendighederne
veere en Hjaslpemaskine oiler et Tog, dor medforer
Hjgelpevogn, eventuelt tillige Ambulancevogn m. v.
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Driftsbestyreren foreskriver, hvor Stationerne skal
henvende sig med Forlangende om Hjeelpemaskine,
Hjselpevogn og Ambulancevogn.

2. Naar dor paa det foreskrevne Anmeldelsessted Aumeldeise.
er modtaget Forlangende om Hjaelpetog, gives der
straks Ordre til Udrykning, og Hjaalpetogets L0b an-
meldes ved Liniedepeche f. Eks. saaledes:

»Til Hjselp for Tog , der er standset mel-
lem . . . . og . . . . , afgaar Hjselpetog (Hjselpema-
skine) fra . . . . Kl til , krydsende Tog

Anmeldelsen gives til Driftsbestyreren og til alle
Stationer, for hvilke den kan have Betydning.

3. Naar Hjeelpetoget er anmeldt, finder Fremf0-
relsen over den paageeldende Strsekning Sted efter Reg-
lerne for Sasrtog, selv om Signalering ved forudgaa-
ende Tog ikke bar fundet Sted. For Underretning af
Lokomotivf0reren om manglende Signalering, henh.
manglende Underretning for Ranepersonalet og Be-
vogtningspersonalet og for K0rsel over Overk0rsler,
hvis Bevogtningspersonale ikke er underrettet om To-
gets L0b, gsolder samme Regler som for Ssertog, jfr .
§ 33, Punkt 8. Om Hastigheden se § 23, og om Forelse
paa Fribaneordre se § 26.

Paa det Banestykke, hvor Hjeelpen eventuelt skal
ydes, sker Fremf0relsen eftor de i § 47, 4 givne Regler.

4. Kan den i Punkt 2 neevnte telefoniske (telegra-
fiske) Anmeldelse ikke finde Sted, kan Hjselpetog un-
der paatreengcnde Forhold afsendes uden saadan An-
meldelse., og uden at der er erhvervet fri Bane for det.

Lokomotivf0reren skal i saa Fald skriftligt under-
rettes omj Forholdet og skal fremfere Toget under lagt-
tagelse af sa3rlig Forsigtighed og under hyppig Brug
af F10jten.

P0relse.

Forholdsreg-
ler, naar tele-
fonisk (tele-
grafisk) An-
meldelse Ikke
kan finde
Sted.
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VI. Driftsuregelmsessigheder.
§ 37.

Meldinger om Forsinkelser.
Meldinger om Afgaar et personforende Plan- eller Sgertog mindst
Forsinkelser. 15 Minutter, et Plan- eller Saergodstog mindst 30 Mi-

nutter for sent fra en Togf01gestation, skal denne tele-
fonisk underrette Stationerne paa den foranliggende
LiniedcpechestrEekning samt Driftsbestyreren om For-
sinkelsens St0rrelso. Forages eller formindskes Forsin-
kelsen med mindst 10 Minutter for forstnsevnte Tog-
arter og med mindst 15 Minutter for sidstntevnte, giver
de felgende Togf01gestationcr ny Melding.

§ 38.
Ny Krydsning og Forlsegning af Krydsning fra og

til Togf01gestationer.
1. Ny Krydsning og Forlgegning af Krydsninger

fastsaattes af Driftsbestyreren eller af den af ham dertil
bemyndigede Station (Station T).

Krydsnings-
stationernes
PHgt til at
holde sig un-
derrettet om
krydsende
Tog.
Melding fra •
forsinket Tog.

2. Det paahviler de Togfolgestationer, hvor der
skal finde Togkrydsning Sted, at holde sig bekendt med
de krydsende Togs L0b for i Forsinkelsestilfeelde om
fornedent at foranledige ForlEogning af Krydsninger.

3. Saafremt et Togs Forsinkelse efter Togforerens
Sk0n kan medfore, at et krydsende Tog bliver forsinket
mindst 5 Minutter, skal ban snarest give Driftsbestyre-
ren eller den Station, der er bemyndiget til at forleegge
Krydsningen (Station T), Underretning om Forsin-
kelsen.
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4. Naar et Tog forsinkes saaledes, at den fastsatte Overvejelser
Krydsning med et andet Tog ikke kan finde Sted, uden °™g °[ ̂ g"
at dette Tog ogsaa forsinkes, skal det overvejes, om Krydsning.
Krydsningen b0r forlEegges. Vcd Overvejelsen maa der
tages Hensyn til de to Togs Betydning og til, hvilke
Tilslutninger de har.

5. Fremgangsmaaden ved Krydsningsforlajgning Fremgangs-e , -, maaden ve
er folgende:

A X B C Y

maaden ved
Krydsnings-
forlaegning.

Forsinket
Tog 1

_Tog
2

Ny Kryds- Oprindelig
nings- Kryds-
station. nings-

station.

Driftsbestyreren eller Station T sender f01gende
Depeche til den valgte' nye Krydsningsstation (Sta-
tion X):

»Kan Tog 2 krydse Tog 1 i X?« (Depeche Nr. 1).
Har Station X iiitet at indvende mod Krydsningen.

svares der:
»Ja, Tog 2 kan krydse Tog 1 i X.« (Depeche Nr. 2).
Derefter giver Driftsbestyreren eller Station T f01-

gende Liniedepeche til Stationerne Y—X:
»Tog 2 krydser Tog 1 i X.« (Depeche Nr. 3).
Denne Depeche gentagcs af Station X til Station

Y, og Krydsningen er da forlagt til Station X.
Opgives Krydsningsforlsegningen efter Modtagel-

sen af Depeche Nr. 2 fra Station X, altsaa inden De-
peche Nr. 3 er afgivet, gives folgende Depeche til Sta-
tion X:

»lngen Krydsningsforla>gning mollem Togene 2 og
1 til Station X.« (Depeche Nr. 4).

Kan. Station X ikke tage imod Krydsningen, svarer
den:

»Her kan ikke krydses.« (Depecbe Nr. 5).
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Krydsning-
forlaegnmg.
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Forandring af iQ. Maa en fastslaaet Krydsningsforleegning for-
andres, enten fordi det forsinkede Tog forsinkes yder-
ligere, eller fordi det andet Tog ogsaa bliver forsinket,
kan dette ske ved en ny Krydsningsforlaogning, fore-
taget efter de ovenfor givne Regler. Den ved den sidst
forudgaaende Forleegning fastslaaedo Krydsningssta-
tion betragtes ved den nye Forlasgning som.oprindelig
Krydsningsstation. . . .

. § 39.
Ny Togoverhaling og Forlsegning af Togoverhaling

fra og til Togfelgestationer.
1. Ny Togoverhaling og Forlaegning af en Over-

af haling ordnes af Driftsbestyreren eller af den af ham
Togoverha- dertil bemyndigede Station (Station T).
mg" Ved Bed0mmelse af, om et Tog i Tilfaslde af For-

sinkelse b0r overhales af et andet eller en planmssssig
Overhaling forlgegges, maa der tages Hensyn til de to
Togs Betydning og til, hvilke Tilslutninger de har.

Melding om 2. Bliver et Tog, der skal overhale eller som skalForsinkelse af °
etoverhalen- overhaies at et andet Tog, mindst lO.Minutter forsin-
de Tog. ket, skal Togf0reren melde til Driftsbestyreren eller

Station T Forsinkelsens St0rrelse, samt hvor mange
Aksler Toget medf0rer. Et gennemkorende Tog maa
dog ikke standse for at afgive saadan Melding.

Fremgangs- 3. Fremgangsmaaden ved Fastscettelse af ny Toq-
maaden ved , ,. 7, , • -. -, , « , , . .
ny Togover- Overhaling og 1 orlwgmng bagud af en Overhaling er
haling og For- folgende:
liegnhig bag-
ud af en A B C X D E Y
Overhaling.

Tog 3 —I
ITorsinket
Tog 1 — >•

• • . •

Ny
Over-

halings-
station.

Oprinde-
lig Over-
halings-
station.
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Den efter Tid og Sted til Overhaling bedst egnede
Station — den nye Overhalingsstation — (Station X)
tilbageholder efter Ordre fra Driftsbestyreren eller Sta-
tion T det forsinkede Tog.

Driftsbestyreren eller Station T giver derefter Li-
niedepechen:

»Tog 3 overhaler Tog 1 i X« (Depeclie Nr. 6)

til Stationerne paa den Streekning, over hvilken Tog-
folgen bliver forandret.

Den nye Overhalingsstation (Station X) underret-
ter skriftligt paa dertil bestemt Formular Tog- og Loko-
raotivf0reren for det Tog, der skal overhales (Tog 1) og
s0rger for, at der i M0rke og i usigtbart Vejr, naar Nat-
signaler fores, vises Signal »Toget overhales« fra Togets
bageste Vogn.

Det overhalende Tog (Tog 3) skal saavidt muligt
underrettes paa en Holdestation foran 'den nye Over-
halingsstation (Station X), for Tog, der skal standse
paa Station X, dog kun, saafremt Underretningen kan
finde Sted uden Forsinkelse af Toget. Den Station, der
underretter Toget, skal telefonisk (telegrafisk) meddele
den nye Overhalingsstation (Station X), at Underret-
ningen har fundet Sted. Er Toget ikke underrettet paa
en tidligcre Holdestation., tages det ind paa don nye
Overhalingsstation (Station X) paa den i Signalregle-
mentet for Standsning af planmeessigt gennomkerende
Tog angivne Maade og underrettes.

Saafremt det Tog, der skal overhales (Tog 1), er
planmsessigt gennemkerende paa den nye Overhalings-
station (Station X), kan denne Station lade Toget un-
derrette paa en tidligere Togf01gestation. Er Toget plan-
masssigt gennemk0rende paa Underrefcningsstationen,
tages det ind her paa den i Signalrcglementet fore-
skrevne Maade og underrettes. (I saa Fald bortfalder
Underretningen til Togf0reren). Er Toget (Tog 1) un-
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derrettet paa en tidligere Station om Overhalingens
ForlEegning og, saafremt det paa den nye Overhalings-
station (Station X) skal benytte et andet Spor end
Gennemkorselssporet, tillige om den Eendrede Sporbe-
nyttelse efter Reglerne i § 30, Punkt 2, kan det paa
den nye Overhalingsstation (Station X) tages ind for
den Signalgivning, der er foreskrevet for planmcessigt
standsende Tog.

Forlxgning 4 Fremgangsmaaden ved Forlcegning fremefter af
fremefter af
enOverhaling. en Over haling er felgende:

A Y C D X
Forsinket Tog 3 >• Tog 1 — *•

Oprinde-
lig Over-
halings-
station.

Ny
Over-

halings-
station.

Driftsbostyreren eller Station T vcelger, efter niod-
tagne og indhentede Oplysninger om Togenes Forsin-
kelse og under forn0dent Hensyn til de foreliggende
Forhold, paa hvilken Station Overhalingen bar foregaa,
og afsender til den valgte nye Overhalingsstation (Sta-
tion X) folgende Depeche:

»Tog 3 forsinket. Kan det overhale Tog 1 i X?«
(Depoche Nr. 7).

Er der intet til Hinder for Overhaling paa Sta-
tion X, svarer denne:

»Ja, Tog 3 kan overhale Tog 1 i X« (Depeche
Nr. 8).

Driftsbestyreren eller Station T giver dereftor Li-
niedepechen:

»Tog 3 overhaler Tog 1 i X« (Depeche Nr. 9),
til Stalionerne paa den Straskning, over hvilken Tog-
t'01gon bliver forandret.

Kan Overhaling ikke finde Sted paa Station X,
svarer denne:

»Her kan ikke overhales« (Depeche Nr. 10).
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Der maa da enten veelges en anden Station til
Overhaling, eller Forlsegningen maa opgives.

Den oprindelige Overhalingsstation (Station Y)
underretter skriftligt paa dertil bestemt Formular Tog-
og Lokomotivfereren for det Tog, der skal oversales
(Tog 1), om den foretagne Forlsegning af Overhalin-
gen og giver den nye Overhalingsstation (Station X)
telefonisk (telegrafisk) Meddelelse om, at Underretning
bar fundet Sted. Den nye Overhalingsstation (Sta-
tion X) s0rger for, at der i M0rke og i usigthart Vejr,
naar Natsignaler f0res, vises Signal »Togot overhales«
fra dette Togs bageste Vogn.

Det overhalende Tog (Tog 3) tages ind paa den
oprindelige Overhalingsstation (Station Y) paa den i
Signalreglementet for Standsning af planmaessigt gen-
nemk0rende Tog angivne Maade. Station Y underret-
ter Tog 3's Togforer og Lokomotivf0rcr om den fore-
tagne Forleegning af Overhalingen og giver don nye
Overhalingsstation (Station X) telefonisk (telegrafisk)
Meddelelse om Underetningen.

Det Tog, der skal overhales (Tog 1), kan nnder
Forudssetning af, at det cr underrettet om evt. JSn-
dring i Sporbenyttelsen, jfr. § 30, Punkt 2, men i
ovrigt uden Honsyn til, om Toget er planmsessigt
standsende eller planmaassigt gennemkerende, tages ind
paa den ny Overhalingsstation fo-r den Signalgivning,
der er foreskrevet for planmsessigt standsende Tog.

5. Naar det som F01ge af Togforsinkelse bliver porail([ref
nedvendigt fra en Udgangsstation eller en Forgre- Togfolge.
ningsslalion (Station K) at afsende Tog i samme Ret-
ning i andon Rsektefslge end den planmoassige, uden
at Overhaling finder Sted, paahviler det Driftsbestyre-
ren eller Station T at anordne forandret Togfolge.
Dette sker ved, at der sendes Liniedepeche om den for-
andredo Togfolge til Stationerne paa den Strtekning
(K-—X), over hvilken Togf01gcn forandres.

Hvis Togene skal fortssette ud over Station X ad



samme Spor, saaledes at Overhaling skal finde Sled
paa denne Station, skal den i Punkt 4 narvnte Depeche-
udveksling (Depecherne Nr. 7—8) gaa forud for An-
ordningen af den eendrede Togfelge.

Underretning til Togene om den forandrede Tog-
Mge finder ikke Sted, medmindre der skal forogaa
Overhaling paa Station X, i hvilket Tilfselde det Tog,
der skal overhales, underrettes og paasaattes Signal
som foreskrevet i Punkt 4.

6. De i § 38, Punkt 10 givne Bestemmelaer ved-
rorende Krydsningsforlasgning bar ogsaa Gyldighed
ved FastsiBttelsen eller Forlaagningen af Overhalinger
og forandret Togfolge, for saa vidt de efter det foran-
staaende kan finde Anvendelse derpaa.

§ 40.
Forlsegning al Togpassering.

af Togpassering forleegges efter de i § 38 fastsattc
ogpassermg. p>Cg]erj saafremt Arbejdstoget og det passerende Tog

kerer i modsat Retning, og efter Reglerne i § 39, saa-
fremt de paaga?ldende Tog kerer i samme Retning.

§ 41.
Aflysning af Tog.

Aflysning af
Tog.

Underretning
om aflyste
Tog.

1. Driftsbestyreren kan aflyse Tog. For person-
forende Plantog gselder dette dog kun, for saa vidt Na-
turbegivcnheder eller anden tvingende Magt g0r To-
genes Fremf0relse umulig, eller det sk0nnes hensigts-
maossigt under Driftsforstyrrelser.

Driftsbestyreren kan overdrage denne Befojelsc til
de under ham fungerende Togledere samt til Togud-
gangsstationer og Knudestationer for bestemte Til-
f aside.

2. a. Naar et Tog aflyses, skal skriftlig eller tele-
fonisk (telegrafisk) Meddelelso derom sendes til samt-
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ligc Stationer paa den Streekning, over hvilken Toget
skulde have 10bet og til andre, for hvem det har Betyd-
ning at kende Togets Aflysning.

Togfolgestationerne og Holdestederne underreLier
Baneafdelingens Personale ved Heldesedler og v«d Te-
lefonmeldinger til Ledvogtorposter, der staar i telefo-
nisk Forbindelse med Stationen, og Togindstillingssig-
nal gives efter Bestemmelserne i Signalreglementet.

b. Togfolgcstationer, hvor det aflyste Tog skulde
have krydset andre Tog, skal telefonisk (telegrafisk)
anmode en af disse Togs planniEessige Opholdsstationer
om at give skriftlig Underretning om Togaflysmngen
til Toget. Meddelelsen gives til Togfereren og Loko-
motivforeren.

Den Station, der skal afgive nsevnte Underrclning,
skal, for saa vidt Toget ifslge sin Koreplan er gen-
nemkerende paa Krydsningsstationen, meddele denne,
om Underretning er afgivet. Modtager Krydsnings-
stationen ikke denne Meddelelse, eller modtager den
Meddelelse om, at Underretningen ikke er blevet af-
givet, tages Toget ind paa Stationen paa den i Signal-
reglementet foreskrevne Maade og underrettes om dot
m0dende Togs Aflysning. Over for Tog, der ifolge
K0replanen skal standse paa Krydsningsstationen,
skal denne bekreefte, at Toget er indstillet; dette kan
ske mundtligt.

Tog, der skulde have vasret ovorhalet af det af-
lyste Tog, underrettes mundtligt af Overhalingssta-
tionen.

c. Togindstillingssignal og Meddelelse til andre
Tog om Afiysningen bortfalder i Tilfselde, hvor Aflys-
ningon er skot ved en skriftlig eller trykt Ordre —
hGrander Ssertogsanmeldelser •—• fra Driftsbestyreren,
indeholdcnde Meddelelse om, at Ordren er tilstillet Ba~
nelievogtningen og Baneafdelingens Personale, hen- \ vedkommende Togforere og Lokomoiivftfrere.

G



Aflysning af
den regel-
mjEssige Drift.

3. Hvis et aflyst Tog skal erstattes med ct andet
Tog i samme Kereplan, skal dette Tog anmeldes og
fremferes som Seertog.

§ 42.
Aflysning af den regelmaessige Drift.

Driftsbestyreren kan aflyse den regelmgessige
Drift. Naar dette sker, maa Togene kun f0res over den
paagEeldende StrsBkning efter forudgaaende Anmcl-
delse. Denne Anmeldelse kan enten ske paa Grundlag
af de trykte Kereplaner eller ved sasrlige Planer. For
de saaledes anmeldte Togs F0relse m. v. guelder neden-
staacnde seerlige Regler:
a. Toggangen paa vedkommende Streekning ledes af

Driftsbestyreren eller den hertil bemyndigede Tog-
leder, jfr. § 41, 1. I Forsinkelsestilfffilde forbolder
Togf01gestationerne sig i Overensstemmelse med
Reglerne i §§ 38, 39 og 40 om Forleegning af
Krydsninger, Overhalinger og Togpasseringcr,
hvorfor Togfererno som ssedvanlig maa afgive de
foreskrevne Meldinger.

b. Meddelelse om, at den regelmtessige Drift er af-
lyst, gives til samtlige Stationer paa den paaggel-
dende Straakning og til andre, for hvem det bar
Betydning at kende Aflysningen. Stationerne skal
saa hurligt som muligt og paa den efter deres
Sk0n bedst mulige Maade imderrette Baneperso-
nalet, naar den regelmgessige Drift er aflyst, og
naar don genoptages.

c. Togene f0res paa Fribaneordre efter de i § 26
givno Regler.

d. Paa Banestreekninger med Ledbevogtning gives
Underretningen til Bevogtningspersonalet om Tog-
gangen ikke ved Underretningssignalcr paa To-
gene, men alene ved de elektriske Underretnings-
signaler, og BevogLningspersonalet skal vEcre til
Stede paa Posterne eller i disses Neerhed i Tiden
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fra EX.5, til Toggangsindstillingssignal modtages.
Togene kan derfor fremf0res med st0rre Hastig-
hed end 25 km/T., uagtet de ikke cr signaleret.
Togindstillingssignal gives ikke. Toggangsindstil-
lingssignal gives daglig, naar D0gnets sidste Tog
har passoret Straskningen indtil nasste Station, til
hvilken der ringes. Toggangsindstillingssignal
maa dog forst gives efter Kl. 16.

Degnet regnes i denne Forbindelse fra Kl. 5
til 5.

Meddelelse om Toggangens Indstilling gives
desuden til Ledvogterposter, der staar i telefonisk
Forbindelse med Stationerne.

Under ve'dvarende Driftstandsning gives Tog-
gangsindstillingssignal daglig efter Kl. 16. Naar
Toggangsindstillingssignal gives, skal Stationerne
dog holde Telefonvagt (Telegrafvagt) som under
ordinecre Forhold, medmindre Driftsbestyreren
treeffer anden Bestemmelse.
Naar den regelmccssige Drift atter kan genoptages,

sker Tillysningen af den, som har forotaget Aflys-
ningen.

§ 43.
Ufarbare Banestrsekninger.

1. Naar et Banestykke er blevet ufarbart, giver Ufarbare
Driftsbestyreren na;rmere Bostenimelser om de
dringer i Togenes Gang, som derved bliver nodvendige.
Er Banen blevet ufarbar ved Sne, kommer de herfor
gc-eldende sa3rlige Forskrifter til Anvendelse.

2. Ved midlertidig Spserring af en nsermcre be- Midlertidig
stemt Banestreekning som F01ge af Arbejder paa Ba- eSn^aa1

nen eller lignende underretter Driftsbestyreren alle Gnmd af Ar-
vedkommende. bejder e. 1.

For Underretningen tages Kviltering. Den, der
har anmodet om Spserring af en Banestrgekning, maa
6*

mnger.



Gennemfa-
relse af Tog-
gangen.

Overholdelse
af fastsatte
Krydsninger,
Overhalinger
og Passe-
ringer.

Togenes
Ferelse

ikke lade de Arbejder, der krsever Sp&erringen, paa-
bcgynde, forinden ban har modtaget Befcrseftelse paa,
at Spserringen er foretaget. Denne Bekrgeftelse kan
gives ved Tilsendelse af ovennaevnte Underrotning.

§ 44.
Baade Telefon og Telegraf i Uorden.

For saa vidt den for Toggangens Ledelse nodven-
dige Forbindelse mellem Togf01gestationerne hverken
kan tilvejebringes ved Banens Telefon- og Tolcgraf-
anlasg eller ved Benyttelse af den offentlige Telefon,
traader felgende Besteminolser i Kraft:

1. Ler maa ikke f0res andre Tog over Banen end
Plantogene samt forud anmeldte Tog (Seertog, Arbejds-
tog og HjEolpetog). Paa den anden Side skal under
saadanne Forhold alle Plantog og forud anmeldte
Seertog, Arbejdstog og Hjaalpetog saa vidt muligt fores
igennem, selv om det kun kan ske ved at crstatte dem
med et Lokomotiv, en Drassine eller et Bud.

2. De fastsatte Krydsninger, Overhalinger og
Passeringer maa ikke forleegges, men Togene skal
blive holdende paa Krydsnings- og Overhalings-, lion-
holdsvis Passeringsstationcrne, indtil Krydsningen,
Overhalingen eller Passeringen har fundet Sted.

3. Togene fromf0res mod sa3rlig Agtpaagivcnhed
over for eventuelt foranlobende Tog. Tog maa ikke af-
sendes fra en Togfelgestation, for det forudgaaende
Tog kan bcregnes at vgere naaet til den neeste Togf01ge-
station, og ikke tidligere end 10 Minutter efter det for-
rige Togs Afgang.

Om Deekning af Tog, der under saadanne Forhold
or standset paa Banelinien eller foran en Togfolge-
station eller et Holdested, se § 46.
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§ 45.
Togenes Standsning paa fri Bane.

Med Undtagelse af Arbejdstog maa intet Tog
standsc paa andre Steder af Banen end de bestemte
Stationer og Holdepladser, medmindre der er en paa-
treengende N0dvendighed til Stede.

Dot skal saa vidt muligt undgaas at standsc Tog .
paa Broer samt paa Krydsninger med Veje i eller ude
af Niveau.

Et Tog, dor er standset paa fri Bane, maa ikke
sgettes i Gang uden Togforerens Mollemkomst, med-
mindre Standsningen skyldes Signalet »Stop« fra et
Mastesignal, og dette forandres til »K0r« Signal, eller
medmindre Toget rangeres forbi et Indkerselssignal.

Om nedbrudte 'Togs Standsning paa fri Bane, se
§§ 46 og 47.

§ 46.
Dsekning af Tog, der ekstraordinsert standser paa

fri Bane.
1. Standser et Tog paa fri Bane — bortset fra Undersegelse

dot Tilftfilde, hvor Toget skal holde for »Stop« fra Ma-
stesignal —og Grunden til Standsningen ikke er umid-
delbart givet, skal Togforeren, eventuelt med Assi-
stance fra Lokomotivforercn, s0ge Grunden til Stands-
ningen fastslaaet.

2. Sker Standsningen paa et Sted, hvor flcro Daekning af
Spor 10ber jsvnsides, og det ikke straks kan fastslaas,
at Nabospor er fri, skal det eller disso Spor straks
daakkes i den eller de Retninger. hvorfra Tog kan
ventes.

Sker Standsningen i M0rkc eller usigthart Vejr,
foranlediger Lokomotivfereren straks anbragt r0dt
Lys foran paa Toget.

Skal l)^kning af Nabospor ske frcmacl, foran-
lediges den Qjeblikkelig af Lokomotivforeren. Skal
D^ekning ske bagud, foranlediges den af Togforeren.



Daekning ai
det standsede
Tog.

Genoptagelse
ai
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3. a. Viser Undersegelsen, at Toget vil kunne
fortsEette K0rslen inden for ot Tidsrum af 10 Minutter
fra Standsningstidspunktet, ellcr kan Togforeren inden
for denne Tid opnaa Forbindelse med en Togfelgesta-
tion, der paatager sig Ansvaret for Togets Deekning,
foretages ingen stodlig Daskning af Toget, jfr. dog
efterfolgende Punkt b. I modsat Fald drckkes Toget
paa Stedet ved Togfererens Eoranstaltning og paa
hans Ansvar.

Dsekningen udferes i Overensstemmelse med Sig-
nalreglemcntets Forskriftcr i begge Koreretninger, og
ferst i den Reining, fra hvilken det £0rste Tog kan
ventes.

Hvor det bliver n0dvendigt at foretage den i
Punkt 2 omtalte Daekning af Nabospor, maa denne
under ingen Omstasndigheder undlades eller forsinkes
af Hensyn til Daskning af det Spor, hvorpaa Toget
holder.

b. Bliver et Tog, naar baade Telefon og Telegraf
er i Uorden, standset paa Banelinien eller foran on
Togf01 gestation eller et Holdested, skal Toget straits
dsekkes.

4. a. Bliver Toget i Stand til at genoptage sin
K0rsel i planmcessig K0reretning, og inden der er iil-
kdldt Hjcelpemaskine, kaldes evcntuelt udsendte Dask-
ningsposter tilbage.

Kaldes Daskningsposterne tilbago, inden den fore-
skrevne Afstand fra Toget er naaet, skal Knaldsignal
udlsngges paa det Sted, hvortil Deekningsposterne er
naaet.

Udlagte Knaldsignaler skal i alle Tilfc&lde /orblive
paa Linien.

b. Blivor Toget i Stand til at genoptage sin Kor-
sel i modsat Knreretning af den planmcessige, og inden
der er tilkaldt Hjcelpemaskine, skal det, medmindre
Tilladelse til Tilbagerykning er indhentot fra den Tog-
felgestation, bvortil Toget f0res tilbage, under Tilbage-
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rykningen deekkes af en Mand forud for Toget. Detto
felger cfter i en Afstand af ca. 800 m.

Dsekningsposten skal, saa snart modgaaende Tog
kan ses eller hores at nserme sig, udleegge Knaldsig-
naler og standse det under Tilbagerykning vserende
Tog.

Ved Tilbagerykningen skal den Deekningspost, der
eventuelt er udsendt i Togets planmsessige K0reret-
ning, kaldes tilbage.

Er Deekningspost ikke udsendt, skal der, forinden
Tilbagerykningen paabegyndes, udleegges Knald-
signaler.

Udlagte Knaldsignaler skal i alle Tilfcelde for-
blive paa Linien.

c. Er Hjcelpemaskine forlangt, maa det paa fri
Bane holdende Tog ikke seettes i Beveegelse, forinden
Maskinen er indtruffet, selv om det maatte veere i
Stand dertil, medmindre der enten er indhentet Til-
ladelse fra den Togf01gestation, hvor Togfereren bar
forlangt Hjaslp, eller der sendes en Daskningspost for-
ud for det i en Afstand af ca. 800 m og en anden £01-
ger efter Toget i samme Afstand.

5. Naar et Tog i Henbold til foranstaaende bar Underretnmg
efterladt Knaldsignaler paa Linien, skal det under- K™aludd.lagte

rette f0rste Ledvogterpost samt tillige den f0rste Tog- signaler.
f0Igestation hcrom.

Der maa ikke forud gives et Tog Underretning
om, at det vil mode et efterladt Knaldsignal, idet dor
skal regnes med den Mulighed, at der i anden Anled-
ning kan blive udlagt Knaldsignal.

6. For at det fra Toget udsendte Drckningsmand- Assistance fra
skab kan vcnde tilbage til Toget hurtigst muligt, skal |Ingeil8 per.
dette Mandskab, sege at komme i Forbindelse med Per- sonale ved
sonale fra Baneafdelingen og overdrage dette at ud- T^nng a

f0re den foreskrevne Da;kning.



Forlangende
om Hjaelp.

Hjaslpens
Frem-
skaffelse.

§ 47.
Nedbrudte Tog.

1. Naar et Tog ekstraordinsert standser paa fri
Bane, og den i § 46 foreskrevne Unders0gelse viser, at
Toget ikke kan bringes videre, hverken frem eller til-
bage, forlanger Togfereren Hjeelp paa naerraeste Tog-
f01gcstation eller paa en af de vcd naermere Instruks
fra Driftsbestyreren udpegede Stationer.

Forlangendet skal indeholde Oplysning
om, hvor Toget befinder sig (Kilometersten, Ledvog-

terhus, Overk0rsel o. 1.),
om Uheldets Beskaffenhed, om Hovcdspor er speerret,

om Materiel er vasltet eller 10bet af Spor o. L,
om, hvilken Hjaelp der er forn0den (Hjaxtpemaskine,

Hjselpevogn, Ambulance, Leegehjeelp e. L).
Forlangendet kan gives telefonisk (telegrafisk)

eller ved Bud. Er Togets Lokomotiv tjenestedygtigt,
kan dette benyttes til at overbringe Forlangendet.

Et nedbrudt Tog maa ikke samtidig forlange
Hjcelp paa to eller flere Stationer.

2. Saa snart Hjcelp er forlangt paa en Station,
paahviler det alene Stationsbestyreren paa denne uden
Ophotd at ska/fe Hjcdp til det nedbrudte Tog. Ingen
anden maa foretage nogct i saa Henseende uden efter
Anmodning fra neevnte Stationsbestyrer eller med
bans udtrykkelige Samtykke.

Stationsbestyreren skal navnlig iagttage:
at den paa hver Side af dot nedbrudte Tog liggende

Togf01gestation straks underrettes om Uheldet, og
at disse Stationers Tilstaaclse for Meldingen rnod-
tages,

at der eftor Omstecndighederne forlanges Hjeelpc-
maskine, Hjselpetog, Hjtelpevogn, Ambulance, LEG-
gehJEclp o. s. v.,

at Driftsbestyreren underrettes om Uheldet og dots
Beskaffenhed,

at de Tog{01gcstationer, hvor det nedbrudte Tog skulde
have krydset, overhalet eller passeret andre Tog,
snarest underrettes, og

at lede Toggangen paa det speerrcde Banestykke, ind-
til Ledelsen er overtaget af Driftsbestyreren eller
af den, ban dertil bemyndigcr.

3. a. Bliver et paa en Togfolgestation nedbrudt Genoptagelse
Tog i Stand til ved egen Hjffilp at fortsaette sit L0b, a* K0rslen'
forinden en tilkaldt HJEelpcmaskine er ankominen,
skal Stationsbestyreren straks underrettes, og ban for-
anlediger da HjEelpetoget standsot, hvorefter don Tog-
felgestation, hvortil Hjeelpemaskinen er naaet, hen-
holdsvis Udgangsstationen, aflyser Maskinens Lob.
Skal det Tog, der bar veeret nedbrudt, fortsfetto sit L0b
i Retning mod Hjeelpetoget og paa samme Spor som
dette, maa det ikke afsendes, for der haves Sikkcrhed
for, at Hjselpetoget er standset paa en foranliggende
Togfolgestation og underrettet.

b. Btiver et paa fri Bane nedbrudt Tog i Stand
til ved egen Hjaalp at fortsaette sit L0b, forinden Hjasl-
pemaskinen er ankommen, maa Togets Vidcrekersel
ikke finde Steel, medmindre der enten er indhentet
Tilladelse fra den Togfolgestation, hvor Togfereren bar
forlangt Hjselp, eller der sendes Deekningspost forud
for Toget i en Afstand af ca. 800 m og en andon f01-
ger efter Toget i samme Afstand.

4. Et Hjeelpetog her f0res med Forsigtighed til Hjjelpetogets
det nedbrudte Tog. Forinden det forlader den Togf01ge-
station, som begraanser det Banestykke, paa hvilket Tog.
det nedbrudte Tog befinder sig, skal den anden Nabo-
togfolgestation underrettes derom, og Hjeelpetoget kan
da efter Omsta^ndighederne bringe det nedbrudte Tog
frem eller tilbage. Togf01gestationen meddeler skrift-
Hgt Hjselpetoget, om Telefonen eller Telegrafen er i
Orden, samt om den anden Nabotogfolgestation er
underrettet om dets Afsendelse. Udfa^rdigelse af Fri-
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baneordre til Hjselpetoget for dot Banestykke, hvor
Hjselpen skal ydes, kommer ikke til Anvendelse.

Saa snart Toget er bragt ind paa en af de Tog-
f01gestationer, der begrsenser Banestykket, skal den
anden underrettes derom, eventuelt ved Bud. Tinder-
retningen skal indeholclo Oplysning om, hvorvidt Ba-
nen er farbar.

Det nedbrudte 5. Er Telefonen og Telegrafen i Uorden, skal To-
Togs Ferelse, gG^ naar det af Hjselpetogot bringos frem eller tilbage,
og Telegraf dsekkes ved, at der sendes en Deekningspost forud for
er i Uorden. ^ j en Afstand af ca. 800 m, og en anden folger efter

Toget i samme Afistand.

Banen ufar- 6. De foran givne Regler for nedbrudte Tog kom-
bar- mer ikke alene til Anvendelse, naar solve Togets

TItjenstdygtighed hindrer dets Fremferclse, men ogsaa,
naar et Tog paa fri Bane bliver ude af Stand til at
fortssette sit L0b, fordi Banelinien er blevet ufarbar.

7. Skyldes Ufarbarheden Snelasg, kommer de
herfor saarligt givne Forskrifter til Anvendelse.

Standees et Tog af Sne paa fri Bane med ringc
TIdsigt til snart at kunne komme videre, skal Togfere-
ren saa vidt muligt underrette en af de Togfslgesta-
tioner, der begrsenser det Bancstykke, hvor Toget be-
finder sig, om Standsningen, selv om der ikke er
Grund til at forlange Hjeelp fra den paageoldende
Station.

Det paahviler den Togfolgestation, der faar Med-
delelsen, eventuelt Forlangendet om Hjaslp fra Tog-
f0reron, at iagttage de i Punkt 2 givne Bestemmelser
for nedbrudte Tog.

Skal Sneplov udsendes paa et Banestykke, hvor
der befinder sig et i Sne fastk0rt Tog, maa dette Tog
dog f0rst underrettes, og det maa i saa Tilfaslde, selv
om det maatte veere i Stand dertil, ikke saatte sig i
Beva^gelse imod Sneploven.
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§ 48.
Beskadigede og efterladte Vogne.

1. Opdages det, at en Vogn i et Tog paa fri Bane Beskadigede
er saa beskadiget, at det kan befrygtes, at dens Videre- v°sne-
forsel vil medfore Fare for Toget, skal Togforeren og
Lokomotivforeren i Forening unders0ge Vognen, hvor-
efter Toget om muligt f0res videre med Forsigtighed
til na3rmeste Station, hvor Vognen udsasttes.

2. Bliver det nodvendigt for et Tog at efterlade Efterladte
Vogne paa den fri Bane, skal Togf0reren drage Om- v°sne-
sorg for, at Vognene ved Bremsning eller paa anden
Maade sikres saaledes, at de ikke kan saattes i Bevas-
gelse, samt at de bliver bevogtet og dsekket i Overens-
stemmelse med Signalreglementets Forskrifter.

Togforeren skal mod Kvittering give den forste
Togfolgestation skriftlig Underrotning herom og skal
endvidere give Lokomotivforeren Ordre til at standse
foran Stationsmserket paa den forste Togf01gestation.
Naar Toget er bragt til Standsning, skal Togfereren
underrette Stationsbestyreren, og Toget maa kun fores
ind paa Stationen efter Ordre fra Stationsbestyreren.

Togfolgestationer, der faar den nasvnte TJnderret-
ning, f01ger de i § 4-7 for nedbrudte Tog givne Begler,
idet dog Togmaskinen efter Omstsendighederne kan be-
nyttes som Hjaslpemaskine.

§ 49.
lid i Toget.

Bemeerkes der lid i et Tog, skal Toget uopholde- lid i Toget.
ligt standees og daskkes, jfr . § 4-6, Punkt 3 a. Den Vogn,
hvori der er gaaet lid, sfcilles fra de 0vrige, og Ilden
soges slukket. Det er forbudt, naar Ilden opdages, uden
riEGrmere forudgaaende Unders0gelse at fors0ge at f0re
Toget videre.



Sprzengning
af Tog.

Lese Vogne.
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§ 50.
Sprsengning af Tog.

Saafrenit der i en ikke-Iuftbremsct Togdel under
K0rslen sker en Spraengning, maa Toget ikke standse
eller mindske Hastighcden, men skal fortsaatte sin
Fart, indtil der haves Vished for, at den 10srevne Del
ikke kan 10be ind i det. Det Personale, som er i don
10srevne Del, skal s0ge at bringe den til Standsning
saa hurtigt som muligt. Ferst naar den 10srevne Del
er fuldsteendig standset, maa Lokomotivet, eventuelt
med den 0vrige Del af Toget, gaa langsomt og for-
sigtigt tilbage for at tilkoble.

§ 51.
L0se Vogne.

Bliver Vogne af Vinden eller paa anden utilsig-
tet Maade f0rt ud paa Banelinien, skal Togf01gesta-
tionen eller Holdestedet, saa snart det bemserkes, give
Alarmsignal til Linien.

Bemserkes ]0se Vogne paa Banen, skal enhver ved
Banen beskeeftiget ved alle til hans Raadighed staa-
endo Midler soge at standse dem. De skal efter Om-
stsendighedernc s0ges indbragt til nsormeste Togf01ge-
station eller Holdested med Sidespor; men er dette
ikke muligt, skal de dsekkes som foreskrevet i § 46,
Punkt 3 a, og Melding om det forefaldne gives til nser-
meste Togfolgestation, henholdsvis Holdested. Togfol-
gestationer eller Holdesteder, som mocltager Meddelel-
se om, at ]0se Vogne er i Beva>gelse mod Stationen
eller Holdestedet, skal trgeffe de Foranstaltninger, som
Omsteendigliederne tillader, for at afv^erge Ulykke.
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VII. Drsesiner, Troljer og lignende.

§ 52.
Dreesiner, Troljer og lignende.

1. Drassiner, Troljer og lignende maa ikke frem- Ledsageiseog
fores over Banen nden uafbrndt Ledsagelse af en
ansvarlig F0rer, og er et saadant K0ret0j, leesset eller
ulaosset, saa tungt, at det ikke af det tilstedevserende
Personale ved Haanclkraft kan saettes ud af Sporet,
skal det freniforcs efter de for Arbejdstog gscldende
Begler.

Draosiner og Troljer maa kun benyttes i tjenstligt
0jemed. De maa aldrig heegtes paa et Tog og ikke
folge efter et saadant i mindre Afstand end 200 m. I
Taage maa ikke k0res med Troljer, medmindre Arbej-
det paa Banen eller andre Omstaendigheder g0r det
paatrgengende n0dvendi.gt. Under samme Forhold maa
det saa vidt muligt undgaas at benytte Drgesiner.

Motordrassiner skal afgive Lydsignal af passende
Styrke foran Overkersler og Overgange.

2. Togfolgestationerne skal meddele forlangte
Oplysninger saa nojagti'gt som muligt, og Oplysnin-
gerne maa kun gives af Stationspcrsonale, der er bc-
rettiget til at fungere som Stationsbestyrer. En Tog-
folgestation maa aldrig give en Draasine m. v. Til-
ladelse til at befare Strsakningen, for den bar skaffet
sig Oplysning om, hvilken Art af K0ret0j det drejer
sig om.

Demanding.

Stationeries
Forhold.
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Hastighed.
Passering ai
Overkarsler.
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3. Dr^esiner in. v. skal frernferes med en efter
Forholdene afpasset Hastighed.

Paa Stationerne, ved aabentstaaen.de Overkersler
samt paa Straekninger, hvor Udsigten over Banen er
mindre god, maa Hastigheden ikke overskride 25 km/T.
Ved Overk0rsler, hvor de tilst0dendo Vejo ikke kan
overses i tilstreekkelig Afstand, maa Hastigheden ikke
veere st0rre, end at K0ret0jet kan standses foran Over-
k0rslen, som f0rst maa passeres, efter at F0reren har
overhevist sig om, at Overkorslen er fri. Hastigheds-
nedssettelse og Standsning ved Overkorslerne kan dog
undlades, naar det ved Haandsignal fra disse til.kond.e-
gives, at Overk0rslen er fri.
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VIII. Sikring og Pasning af Sidespor paa fri
Bane samt Togkrydsning og Togoverhaling paa

ubetjent Station eller Sidespor paa fri Bane.
§ 53.

Sikring og Pasning af Sidespor paa fri Bane.
1. Sidespor paa fri Bane betragtes som Holdeste- Sikrings-

der og skal vsere sikret som angivet i Ordensreglemen-
tets § 4, Stk. 2.

Sporskifter i Hovedspor skal veere forsynet med
Sporskiftesignal.

2. Uden for de Tider, i hvilke der rangeres ved Sporskifternes
skal Stilling ogSidesporet cller foretages Sporskifteeftersyn, &j.\.ai Aflaasning.

Sporskifter i Hovedspor veere stillet og aflaaset til frit
Hovedspor og Daskningsporskifter og Sporspa?rrer
veere stillet og aflaaset saaledes, at de -hindrer K0rsel
ud i Hovedsporet. Be N0gler, som giver Adgang til
Aflaasningsanleegget, skal veere fjernet fra Sporskif-
terne m. v.

3. Kornmer Aflaasningsanloegget paa et Sidespor Uregelmajs-
i Uorden, skal neermeste Togf01gestation snarest under- slsheder-
rettes. Denne Station underretter Togene skriftligt og
foraniediger Driftsbestyreren underrettet.

Togene fremfores med forn0den Forsigtighed ved
Passagen af Sidesporet, eventuelt rangeres de ved
Togforerens Foranstaltning forbi.

I den Tid, Aflaasningsanltegget ved et Sidespor er
i Uorden, skal Sidesporet vsere bevogtet i Togtid.
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Foranstalt-
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4. Togfereren for et rangerende Tog er person-
lig ansvarlig for, at Sidesporets Sikringsankeg efter
endt Rangering bringes i foreskreven Stand, og at
Vognene henseettes paa Lasssesporet inden for Fri-
spormEerkerne og bremses eller afstoppes.

5. Er et Sidespor i Icengere Tid ude af Brug, skal
Sporskifterne aflaases i Stillingen til Hovedspor og
ved Banetjenestens Foranstaltning fastspigres og fast-
boltes til Sideskinnen ved Skruebolt med 2 Heenge-
laase, hver med sin N0gleform, der afviger fra de
almindelige Sporskiftelaases Negleform. N0glen til den
ene Laas afgives til en af Nabotogfolgeslationerne,
N0glen til den anden Laas opbevares paa Banens Ho-
vedkontor. Eventuel Bovogtning og Signalgivning skal
da bortfalde. Sporskiftesignalerne f jernes, og hvor Ho-
vedsignaler findes, skal Hovedsignalerne ugyldiggeres.

Driftsbestyreren underretter alle vedkommende,
naar Bevogtningen af et Sidespor, hvis Sporskifter er
spigrede, boltede og laasede, bortfalder eller skal gen-
optages.

§ 54.
Togkrydsning og Togoverhaling paa ubetjent Station

eller Sidespor paa fri Bane.

Togkrydsning og Togo verb aling paa ubetjent Sta-
tion eller Sidespor paa fri Bane kan finde Sted paa
de nedenfor angivne Bctingelser.

Mellem to Togfelgestationer maa et Tog kun kryd-
se, overhale eller ovorhales af eet andet Tog. Togene,
mellem hvilke Krydsning og Overhaling skal finde
Stcd, skal altid standse paa den Togfslgestation, hvor-
fra de k0rer ind paa Banestykket, hvor den ubctjcnte
Station eller det ubetjente Sidespor er beliggende.

Togoverhaling maa dog kun finde Sted paa Sta-
tioner eller Sidespor med Telefon.
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1. a. Togkrydsning fastlagt i Tjenestek0replanen.
I Tjenestekoreplanen skal fastleegges, hvilket Tog

der skal k0re f0rst ind paa Krydsningsstedet, og hvor- jjenyltelse.
ledes Sporbenyttelsen skal vsere for begge Tog. Afvikling af

Mellem Togf01gestationerne A og B, der begram- Krydsninsen-
ser Banestykket, hvor den ubetjente Station eller det
ubetjente Sidespor er beliggende, skal f01gende Ud-
veksling af Depecher finde Sted.

Station A sender til Station B Depechon:
»Har Tog 1 fri Bane fra Station A til ubetjent

Station/Sidespor U og derfra til Station B, naar
Krydsning med Tog 2 har fundet Sted paa Station
/Sidespor U«.

Naar intet er til Hinder herfor svarer Station B:
»Tog 1 har fri Bane fra Station A til ubetjent

Station/Sidespor U, og derfra til Station B, naar
Krydsning me.d Tog 2 har fundet Sted paa Station
/Sidespor U. Tog 2 underrettes her«.

Derefter sender Station A felgende Depeche til
Station B:

»Tog 1 underrettes her og afsendes«.
Ffter at denne Udveksling af Depecher er tilende-

bragt, og Depecherne er indfert i Telefonjournalen,
udsteder hver af Stationerne en seerlig Fribaneordre
paa en dertil bestemt Formular. Den underskrives af
Stationsbestyreren og gives til Togf0reren, som efter
at have gjort sig bekendt med den afleverer don til
Lokomotivf0reren inden Togets Afgang.

Begge Tog skal standse foran Stationsmsorket paa
Krydsningsstedet. Det Tog, der efter Planen skal k0re
ferst ind, rangeres efter Standsningen forsigtigt' ind
paa det for Toget bestemte Spor under Afgivelse af
Signalet »Giv Agt«, hvorhos der i M0rke og i usLgtbart
Vejr vises r0dt Lys fremad fra forreste K0ret0j i To-
get, saa leenge dette er i BevEegelse.
7
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Krydsning
ved Anord-
ning ai Sser-
tog.

Det forsinkede Tog underrettes af den naarmest
liggende af Stationerne A og B.

Lokomotivf0reren og Togf0reren paa begge Tog
skal give Kvittering for, at Underretning — der skal
gives skriftligt — er modtaget om Krydsningsforlasg-
ningen, om Sporbenyttelsen, og om hvilket Tog dor
f0rst maa k0re ind.

I 0vrigt forholdes som angivet i de Stykker under
1 a, som vedr0rer Afviklingen af Krydsningen.

Fastssettes der ved Anordning af et Seertog Kryds-
ning paa en ubetjent Station eller et ubetjent Sidespor
paa fri Bane, skal der i Anmeldelsen angives, hvilket
Tog der skal k0re feist ind paa ubetjent Station/Side-
spor, og hvorledes Sporbenyttelsen skal veere for begge
Tog.

Den, der anordner Stertoget, skal foranledige, at
det krydsende Tog underrettes om Krydsningen paa
ubetjent Station/Sidespor IT paa en foranliggende Tog-
f01gestation, hvor Toget skal holde, eventuelt paa Ud-
gangsstationen.

Togets Togf0rer og Lokomotivf0rer skal give Kvit-
tering for, at Underretning, der skal ske skriftligt, er
modtaget om Krydsningen, om Sporbenyttelsen, og om
hvilket Tog der skal k0re f0rst ind.

Tilsvarende Kvittering skal gives af Ssertogets Tog-
f0rer og Lokomotivf0rer paa Togets Udgangsstation.
Stationen, der afgiver Underretning til det krydsende
Tog, skal til den nsermeste af Togf01gestationerne A
og B afgive f01gende Depeche:

»Tog . . . . underrettet om Krydsning med Sasrtog
. . . . paa ubetjent Station/Sidespor U«.

Modtager Stationen ikke denne Depeche rettidigt
forholdes paa folgende Maade:

Toget s0ges underrettet paa en anden Station, saa
vidt muligt en Holdestation. Kan dette ikke ske, under-
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rettes Toget paa Stationen, hvor det tages ind paa den i
Signalreglementet angivne Maade.

I evrigt forholdes som angivet i de Stykker under
1 a, som vedrorer Afviklingen af Krydsningen.

2. a. Togoverhaling fastlagt i Tjenestek0replanen.
I Tjencstek0replanen skal fastlacgges, hvorledes

Sporbenyttelsen skal vsere for begge Tog. benyttelse.
Mellem Togf0]gcstationerne A og B, der begrasnser Afvikiing af

Banestykket, hvor den ubetjente Station eller det ube- Overhaiingen.
tjente Sidespor er beliggende, skal f01gende Udveksling
af Depecher finde Sted.

Station A sender Station B Depechen:
»Tog 1 afscndes til ubetjent Station/Sidespor IT,

for der at overhales af Tog 3.«
Efter Modtagelse af Kvittering afsender Station A

Tog 1.
Tog 1 skal paa Overhalingsstedet anbringes paa det

for Toget hestemte Spor. Efter at Toget er bragt til
Standsning, skal Togf0reren g0re Tog 3's Togvej klar
til Indrangering og sikre sig, at Togvejen er fri, og
Sporskifterne i den er retslillet. I M0rke og i usigt-
bart Vejr, naar Natsignal skal fores, skal han end-
videre s0rge for, at Signal »Toget overhales« vises paa
Togets hagcste Vogn.

Togf0reren melder derefter telefonisk til Station A,
at Linien er fri til Overhalingsstedet.

Stationen skal give denne Melding videre til Tog-
og Lokomotivf0reren for Tog 3.

Station A afsender derefter Tog 3.
Tog 3 skal standse foran Stationsmserket paa Over-

halingsstedet.
Efter at Tog 3 er standset, giver Togforeren for

Tog 1 Signal til Tog 3, som derefter med Togets Tog-
f0rer som Rangerleder indrangeres paa Overhalings-
stedet. Under Indrangeringen skal modgaaende Spor-
skifter veere aflaaset eller betjent.
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Det er tilladt Togf0reren for Tog 1 paa en ubetjent
Station at overtage Stationen som betjcnt Station ved
at sa?tte Indkorselssignalet i Virksomhed. Ogsaa i dettc
Tilfa?lde skal Tog 3 standse foran Stationsmeerket og
kan derefter tages ind paa Stationery Indkorselssignal,
hvoreftor det videresendes efter Afgangstilladelsc fra
Togf0reren for Tog 1.

Tog 1 maa ikke afgaa fra Overhalingsstedet, for-
inden Togf0reren liar modtaget telefonisk Melding fra
Station B om, at Tog 3 er ankommet, og at Banen er
fri til Station B. Togf0reren for Tog 1 er ansvarlig for,
at Sporskifterne ved Togets Afgang er retstillet til Ho-
vedsporet og forskriftsmsessigt aflaaset, samt at Hoved-
sporet er frit.

Saafremt Togfereren liar overtaget Stationen som
betjent Station, skal Stationen, inden Tog 1 forlader
den, bringes i Stand som ubetjent Station.

2. b. Togoverhaling forlagt til ufoetjent Station eller
Sidespor paa fri Bane og Togoverhaling, der anordnes
paa ubetjent Station eller Sidespor paa fri Bane uden

at vcere optaget i Tjenestekoreplanen.
Ny Togover-
lialing og For-
tegning af
Togoverhaling
bagud.

Tog 3 *-

A U
Forsinket

Tog 1 *•

!B Oprindelig Ovcr-
halingsstation

Ny Over-
halings-
atation.

Naar Driftsbestyreron eller den Station (Station
T), der bar Bemyndigelse til at forlgegge Togoverhaling,
fastssetter ny Togoverhaling paa en ubotjent Station
eller et ubetjent Sidespor eller forlccggcr en Togover-
haling bagud til en ubetjent Station ellor et ubetjent
Sidespor, giver Driftsbestyreren eller Station T folgen-
de Depeche til Station A:

»Tog 1 forsinket. Kan det overhales paa ubetjent
Station/Sidespor TJ«.
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Er der intet til Hinder for Overbaling, svarer Sta-
tion A:

»Ja, Tog 1 kan overhales paa ubetjent Station/Side-
spor U«.

Driftsbestyreren eller Station T giver derefter Li-
niedepechen:

»Tog 3 overhaler Tog 1 paa ubetjent Station/Side-
spor IT. Tog 3 k0rer paa Spor . . ., Tog 1 paa Spor . . . «
til hele den Strsekning, over hvilken Toggangen bliver
forandret, og til Station A.

Den for de paageeldende Tog naarmest liggende
(Station A) af de to TogMgestationer, der begra^nser
Banestykkot, hvor det nye Overhalingssted er beliggen-
d.c, skal i alle Tilfgclde bringe det forsinkede Tog 1 til
Standsning paa Station A ved den i Signalreglementet
bestemte Signalgivning.

Station A skal skriftligt underrette Tog 1 om For-
laagningen af Overhalingen eller om den fastsatte nye
Togoverhaling og om Sporbenyttelsen samt paalcegge
Togfereren at serge for, at der i Merke og i usigtbart
Vejr, naar Natsignaler fores, vises Signal »Toget over-
hales« paa bageste Vogn paa Overhalingsstedet.

Togets Togf0rer og Lokomotivf0rer skal begge give
skriftlig Kvittering for, at Underretning er modtagot
om Ovcrhalingen og om Sporbenyttelsen.

Station A skal ligeledes i alle Tilfselde bringe Tog 3
til Standsning paa Stationen ved den i Signalreglemen-
tet bestemte Signalgivning og give Toget skriftlig Un-
derretning om Overhalingen og Sporbenyttelsen. Togets
Togf0rer og Lokomotivf0rer skal begge afgive skriftlig
Kvittering for, at Underretning er modtaget om Ovcr-
halingen og om Sporbenyttelsen.

I ovrigt forholdes som angivet i de Stykkor under
2 a, som vedr0rer Afviklingen af Overhalingen.

A B

Forsinket
Tog 3 » Togl

Oprindelig Ovor-
halingsstation

Ny Over-
halingsstation

U

Forlaegning af
Togoverhaling
fremefter.
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Naar Driftsbestyreren eller den Station (Station
T), der har Bemyndigelse til at forlaagge Overhaling,
beslutter at forlaagge en Overhaling fremefter til ube-
tjent Station/Sidespor U, afgives der til den for paa-
geeldende Tog naarmest liggende (Station A) af de to
Togf0Igestationer, der begrsenser Banestykket, hvor
nbetjent Station/Sidespor U er beliggende, folgende
Depeche:

»Tog 3 forsinket. Kan det overhale Tog 1 paa ube-
tjent Station/Sidespor TJ«.

Er der intet til Hinder for Overhaling, svarer Sta-
tion A:

»Ja, Tog 3 kan overhale Tog 1 paa ubetjent Sta-
tion/Sidespor U«.

Driftsbestyreren eller Station T giver derefter Li-
niedepechen:

»Tog 3 overbaler Tog 1 paa ubetjent Station/Side-
spor U. Tog 1 k0rer paa Spor . . . . . Tog 3 paa Spor . . . «
til hele den Straekning, over bvilken Toggangen bliver
forandret, og til Station B.

Den oprindelige Overhalingsstation underretter beg-
ge Tog om den foretagne Overhalingsforlaagning og om
Sporbenyttelsen. Togf0rer og Lokomotivf0rer paa boggo
Tog skal give skriftlig Kvittering for, at Underretning
er modtaget om Overhalingen og Sporbenyttelsen. Naar
Underrctningen cr bes0rget og Kvittering modtaget, af-
giver Stationen til Station A for hvert af Togene en
Depcche om, at Toget er underrettet om Overhalingen
og Sporbenyttelsen.

•Station A skal i alle Tilfselde bringe Tog 1 til
Standsning paa Stationen ved den i Signalreglementet
bestemto Signalgivning og s0rge for, at der i Merke og
1 usigtbart Vejr, naar Natsignal f0rcs, vises Signal
»Toget ovorhalos« fra Togets bageste Vogn.

I 0vrigt forholdes som angivet i de Stykker under
2 a, som vedrarer Afviklingen af Overhalingen.
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Fastseettes der ved Anordning af et Ssertog Over- Fastssttelse
haling paa en ubetjent Station eller et ubetjent Sidespor ved Anord-
paa fri Bane, skal der i Anmeldelsen angives, hvorledes ning af Saer-
Sporbenyttelsen paa Overhalingsstedet skal veere for °s"
begge Tog.

Den, der anordner Ssertoget, skal foranledige, at
Toget, der skal overhale Seertoget eller overhales af
dette, underrettes skriftligt om Overhalingen paa ube-
tjent Station/Sidespor U paa fri Bane og om Sporbe-
nyttelsen,

Underretningen skal gives paa en foranliggeB.de
Station, hvor Toget skal holde, eventuelt paa TJdgangs-
stationen. Togets Togferer og Lokomotivf0rer skal begge
give skriftlig Kvittering for, at Underretning er mod-
taget om Overhalingen og Sporbenyttelsen paa Over-
halingsstedet.

Tilsvarende Kvittering skal gives af Sasrtogets Tog-
forer og Lokomotivf0rer paa Sgcrtogets Udgangsstation.

Stationerne, der underretter Toget og Seertoget om
Overhalingen og Sporbenyttelsen, skal til den nEermest
liggende (Station A) af de to Togf01gestationer, som
begrcenser Banestykket, hvor Overhalingsstedet er be-
liggende, afgive en Depeche om, at Toget/Ssertoget er
underrettet om Overhalingen paa ubetjent Station/Side-
spor U og om Sporbenyttelsen.

Station A skal i alle Tilfaslde bringe Tog 1 til
Standsning paa Stationen ved den i Signalreglementet
bestemte Signalgivning og s0rge for, at der i M0rke og
1 usigtbart Vejr, naar Natsignal fores, vises Signal
»Toget overhales« fra Togets bageste Vogn.

I 0vrigt forholdes som angivet i de Stykker under
2 a, som vedr0rer Afviklingen af Overhalingen.
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IX. Bestemmelser vedr0rende Rangering.
§ 55.

Almindelige Regler for Rangering*).

1, Rangerpersonalet.
Ingen maa uden dertil af Stationsbestyreren mod-

taget Bemyndigelse eller Ordre flytte Jernbanevogne
paa Stationerne.

Rangeringen skal altid ledes af en bestemt Hand,
Rangerlederen.

Enhver af Stations- og Togpersonalet, der bar med
Rangering at gere, skal veere forsynet med Signalfl0jte
og, i al Fald Lederen, i Merke tillige med Haandsignal-
lygte.

Rangersignalerne afgives i Overensstemmelse med
Signalreglementets Forskrifter.

Det er Personalet forbudt under Rangeringen at
tage Plads paa Pufferne.

Rangerlederen er ansvarlig for, at Arbejdet ud-
fores med Omsigt og Nejagtighed efter de foreskrevne
Regler og saaledes, at Rangerpersonalet ikke letsindigt
udsffltter sig for Pare.

Lokomotivforeren skal med Lokomotivet eller Mo-
torvognen foretage enhver Bevsegelse, som forlanges af
ham, for saa vidt han ikke finder, at den kan medfere
Fare, og han skal i dette Tilfselde gore Rangerlederen
opniEcrksom derpaa.

For Rangering paa Havnebancr og Havnepladser grelder srerligt Regle-
raent for do cnkclte Bnner. For Rangering til og fra FiBrgcr se Ordens-
reglemcntets gg 52 og 53.
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Rangerlederen skal veelge sin Plads saaledes, at
han er i Stand til at overse det mest mulige af den
Strffikning, der skal befares, og saaledes, at han saavidt
muligt kan ses af Lokomotivfereren. Kan direkte Rap-
port mellem Rangerleder og Lokomotivf0rer ikke op-
naas, kan en Mellemmand, der gentager Signalerne, be-
nyttes. Rangerlederen skal straks standse Rangeringen,
hvis der viser sig Hindringer for denne.

Enhver Ordre skal afgives klart og tydeligt; sserlig
b0r de Sporskifter, der skal skiftes, betegnes saa tyde-
ligt, at Misforstaaelsc undgaas.

Hvis der indtrseffer Uheld under Rangeringen,
skal Rangerlederen underrette Stationsbestyreren og
s0ge Grunden til Uheldet konstateret.

2. Forskellige Regler vedrorende Rangeringens
Udf0relse.

Under Rangering skal Rangerlederen overhevise
sig om, at der er frit Spor, hvor Bevgegelsen skal fore-
gaa, og at Sporskifterne er rigtigt stillet og eventuelt
betjent, samt sikre sig, at der ikke er anbragt Stoppe-
bomme eller andre Stoppemidler mellem de Vogne,
hvormed eller hvortil der skal keres.

Ved Rangering paa La3ssespor og Nabospor til
Lasssespor samt i alle Tilfaelde med Vogne under Af-
eller Paalaesning skal Rangerlederen sorge for, at de
ved Vognene beskseftigede Folk, der ogsaa kan opholde
sig paa den fra Lfessevejen vendende Side af Leesse-
sporet, varskos i Tide.

Inden Rangeringen paabegyndes med Vogne, der
er under Paa- eller Aflassning, skal Rangerlederen
sikre'sig, at Lssssemaaden tillader Rangering rned disse.

Inden Rangeringen paabegyndes med Vogne, der
har udadgaaende Sidedore, skal disse veere lukket eller
fastholdt i aaben Stilling af de dertil bestemte Kroge.

Det skal paases, at Presenningbomme, Lsessebroer
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o. 1. anbringes saaledes, at Beskadigelse ikke derved
kan fremkomme.

Foretages Rangeringen ud over Overk0rsler, der
ikke er forsynet med Bomme eller Blinklys, skal Ran-
geringen ske med saarlig Forsigtighed og i langsomt
Tempo og under Afgivelse af Lydsignal, hvis der ikke
er tilstrfekkelig Oversigt. Sker Rangering over Over-
kersler med Bomme, der midlertidig ikke kan lukkes,
eller med Blinklys, der midlertidig ikke kan seettes
i Virksomlied, skal sasrlig Agtpaagivenhed udvises, og
Rangerlederen eller hans Medhjselper skal tage Plads
paa Overk0rslen for at stoppe Fffirdslen.

Efter Standsning ved Perron af personferende Tog
maa der ikke foretages Bevasgelse med Togets Person-
del, medens de rejsende er under Ud- eller Indstigning.

Der maa ikke rangeres udenfor Rangergraanse-
mserket, medmindre Lokomotivforeren har erholdt Fri-
baneordre til ngermeste Station i Overensstemmelse med
Reglerne for Arbejdstog.

Rangering ud i ventet Togs Togvej maa kun finde
Sted, naar det er n0dvendigt af Hensyn til Krydsning
eller for at afstette eller optage Vogne paa Sidespor, og
kun efter udtrykkelig Tilladelse i hvert enkelt Tilfeelde
fra Stationsbestyreren; Mastesignalet »Stop« skal vises
mod det kommende Tog. Ved denne Rangering skal
Rangerlederen staa paa Lokomotivet (Motorvognen)
eller en af Rangertraskkets Bremsevogne, og ban maa
ikke springe af, f0r den fremadgaaende Bevasgelse er
standset.

Rangering ud i andet Togs Togvej maa dog ikke
finde Sted ved Krydsning paa ubetjont Station eller
Sidespor paa fri Bane.

Rangertreek, Lokomotiver, Motorvogne, Traktorer
m. v., der paa en Station k0rer efter et afgaaende Tog
ad dettes Udkorselsspor, maa ikke komme det afgaaen-
de Togs sidste Vogn nsermere end 100 m.
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Ved Rangeringen skal udvises Forsigtighed, saa-
ledes at Vognene og det i dem veerende Gods ikke be~
skadiges.

Naar feerdigrangerede Vogne er paa Plads, skal de
altid staa inden for Frispormgerkerne og vsere sikret
som angivet i § 15.

Under Rangering skal den Del af Toget, hvortil
der rangeres, vsere bremset, og i hvert Fald skal den
bagesto Bremse veere fastspaendt.

Naerveerende Reglement seettes herved i Kraft som
ggeldende for samtlige i Drift vaerende Privatbaner fra
den 1. Oktober 1944.

Fra samme Tidspunkt ophceves det under 30. Juni
1936 udfeerdigede Sikkerhedsreglement for Privatba-
nerne.

Trafikministeriet, den 19. Februar 1944.

P. M. V.
Hoskiaer,

Birger Johannsen.








