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. Grundreglerne for Sikkerhedstjenesten paa Stats-
banerne er givet af Ministeren for offentlige Ar-
.bejdcr i »Politireglement for Statsbanerne«. Det-
tes Bestemmelser herom er nærmere udformede 
og supplerede i »Signalreglement af 1935« og i 
nærværende Reglement. 

I. ALMINDELIGE REGLER. 
§ 1. 

Togfølgestationer og Holdesteder. Dea fri Bane. 
Banestykker og Blokafsnit. 

1. En Station (Togek:speditionssted ) , der 
er dækket af Hovedsignaler , 
er forsynet med Telegraf eller Telefon, 
deltager i Togenes Af- og Tilbagem elding, naar 

saadan er foreskrevet for Strækningen , og 
har en for Togekspeditionen ansvarlig Stations-

bestyrer, 
fyldestgør Betingelsen for at deltage i Ledelsen a f 
Togfølgen til og fra Stationen (Togekspeditionsstedet) 
og betegnes i nærværende Reglement som Togf ølge-
.station. 

Andre Stationer (Togekspeditionssteder) samt of-
:fentligc og private Sidespor paa fri Bane, Grusgrav-
.spor , Billetsalgssteder o. I. betegnes i nærværende 
Reglement som Holdes teder og betragtes som h ørende 
til den fri Bane. 

En Togfølgestation, der i nærmere bestemt e Tids-
rum ikke opfylder de ovenanførte Betingelser, be-
tragtes i disse Tidsrum som Holdested. 

SR . 

Togfjllgesta-
tloner og 
Holdesteder. 
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Et Holdested, der i nærmere bestemte Tidsrum op-
fylder de ovenanførte for Togfølgestationer stillede 
Betingelser, betragtes i disse Tidsrum som Togfølge-
station. 

Den fri Bane, 2. Den uden for Togfølgestationernes Grænser lig-
gen de Del af Banestrækningen benævnes den fri 
Bane. 

Plaotog. 

Særtog. 

Arbejdstog. 

Soeplovtoi: 
og Hjælpetog. 

Banestrækningen deles ved Togfølgestationerne i 
Banestykker. 

Ved Linieblok kan det enkelte Spor deles i Blokaf-
snit. Et Blokafsnit kan falde sammen med et Bane-
stykke. 

§ 2. 
Togenes Inddeling. 

1. Plantog er Tog, der er optaget i de af Generaldi-
rektoratet udgivne Tjenestekøreplaner. 

2. Særtog er andre Tog, for hvilke er angivet 
Køreplan, og som ikke er bestemt til at standse andre 
Steder end ved de i Tjenestekøreplanerne eller Sær-
togsanmeldelserne angivne Togfølgestationer og Hol-
desteder og heller ikke til at gaa tilbage paa den fri 
Bane. 

3. Arbejdstog er Tog, der kan standse eller gaa til-
bage hvor som helst paa den fri Bane, (jfr. dog § 35, 
11 d om Arbejdstog paa dobbeltsporet Bane, sam-
menholdt med § 36 om særlige Arbejdstog). Naar der 
i det · efterfølgende benyttes Betegnelsen Arbejdstog, 
gælder denne Betegnelse saavel de i § 35 omhandlede 
Arbejdstog som de i § 36 omhandlede særlige Arbejds-
tog, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. 

4. Sneplovtog og Hjælpetog er Tog, som bar særlige 
Formaal. 

) 

) 
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§ 3. 

Tog. og LokomolivpersQnalet. 
1. Det tjenestegørende Personale i Toget skal un- Tog- og Loko-

lllOtlvperso-der Kørslen være underordnet en enkelt Person - nalet. 
for Damp- og Motortog 7'ogf ører en og for elektriske 
Tog Togform.anden, der i nærværende Reglement li-
geledes betegnes Togføreren - som fortrinsvis er an-
svarlig for Togets Førelse og . Sikkerhed. 

Lokomotiver skal under deres Bevægelse paa Ba-
nen være betjent af en Fører, der er ansvarlig for 
Lokomotivets Førelse og Sikkerhed. Damplokomoti-
ver, der ikke er indrettet til Eenmandsbetjening, skal 
foruden af Føreren være betjent af en Medhjælper 
for denne, dog behøver de under Rangering ikke at 
være betjent af mere end een Mand. 

For Lokomotiver og Motorvogne, for Hjælpetog, 
der kun medfører Hjælpevogne, for Sneplovtog samt 
saadanne Tog, i hvilke der i Henhold til § 16, Punkt 
2 c og 3 ikke skal være andre betjente Bremser end 
Lokomotivets (Motorvognens), fungerer Lokomotivfø-
reren (Moto rføreren, Elektroføreren) som Togfører, 
saafremt der ikke medgives Toget Personale under 
Trafiktjenesten, der er berettiget til at føre Tog. Be-
stemmelser vedrørende selve Snerydningen tages dog 
af den af Banetjenesten afgivne Tjenestemand (Plov-
føreren). 

Hvor intet særligt er anført, omfatter i nærværen-
de Reglement Betegnelsen Lokomotiv ogsna Motor-
vogn og Betegnelsen Lokomotivfører ogsaa Motorfø-
rer eller Elektrofører. 

2. Togføreren og Lokomotivføreren skal være for-
synet med et rigtigt gaaende Ur, Tjeneslekørepl:m for 
de Strækninger, paa hvilke de skal forrette Tjeneste, 
Signalreglementet, nærværende Reglement og de fore-
skrevne Signalapparater m. v. 

Personalets 
forsyning 
rued Ur og 
Reglementer 
m.v. 
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3. Inden Toget gaar fra Udgangsstationen, sk a l 
Lokomotivføreren have skriftlig Melding om Togets 
Størrelse Vognaksler, Vognladninger og i for-
nødent Fald Togets Længde) samt Brem sernes Art, 
Antal og Fordeling. 

Det paahviler almindeligvis Togføreren at afgive 
denne Melding. Distriktschefen eller Trafikinspek-
tøren kan dog for visse Stationer og for visse Tog be-
s temme, at Meldingen skal afgives af en anden Tog-
tjenestemand, eventuelt af Stationen. Togføreren skal 
da have Genpart af Meldingen. 

Paa Mellemstationer skal Togføreren mundtlig gh·e 
Lokomotivføreren Melding om Forandringer i de oven-
anførte Forhold. Endvidere skal Togføreren meddele 
Lokomotivføreren , hvad der i øvrigt kan have Betyd-
ning for Togets sikre og rettidige Fremførelse. 

Naar Lokomotivfør eren skifter undervejs, men 
samme Maskine fortsætter , paahviler det den fratræ-
dende Lokomotivfører at underrette den tiltrædende 
om, hvad der har Betydning for Togets videre Frem-
førelse, og overlevere endnu gældende skriftlige Med-
delelser. 

Ved Maskinskifte i Forbindelse m ed Personale-
skifte sk er saadan Underretning og Over!evering gen-
nem Togføreren, der er ansvarlig for, at den finder 
Sted. 

Hvis Togføreren samtidig skifter, deltager saavel 
den fratrædende som den tiltrædende Togfører i Ove1·-
leveringen. 

4. Lokomotivpersonalet skal under l{ørslen holde 
godt Udkig og være opmærksom paa Vognenes Gang 
samt paa Signaler fra Toget, fra mødende T og, fra 
Banelinien, Togfølgestationerne, Holdestederne og Led-
bevogtningen. 

Tilsvnrende Regel gælder for Togpersonalet i det 
Omfang, tillader. 

' " .. • 
> 

Q: 
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§ 3. 
Tog- og Lokomotivpersonalet. 

1. Det tjenestegørende Personale i Toget skal un-
der Kørslen være underordnet en enkelt Person -
for Damp- og Motortog Togføreren og for elektriske 
Tog Togformanden, der i nærværende Reglement lige-
ledes betegnes Togføreren - som fortrinvis er ansva r-
lig for Togets Førelse og Sikkerhed. 

Lokomotiver skal under dei·es Bevægelse paa Banen 
være betjent af en Fører, der er a nsvarlig for Loko-
mot ivets F ørelse og Sikkerhed. Damplokomotiver, der 
ikke er indrettet til Eenmandsbetjening, skal foruden 
af Føreren være betjent af en Medhjælper for denne, 
dog behøver de under Rangering ikke at vær e betjent 
af mere end een Mand . 

For Lokomotiver og Motorvogne, for Hjælpetog, der 
kun medfører Hjælpevogne, for Sneplovtog samt saa-
danue Tog, i hvilke der i Henhold til § 16, Punkt 2 c 
og 3, ikke skal være andre betjente Bremser end Loko· 
motivets (l\fotorvognens), fungerer Lolvomotivføreren 
(Motorføreren, Elelctroføreren) som Togfører, saafremt 
der ikke medgives Toget Personale under Trafiktjene· 
st en, der er berettiget til a t føre Tog. Bestemmelser 
vedrørende selve Snerydningen tages dog a f den a f 
B;:metjenesten afgivne Tjenestemand (Plovføreren) . 

Hvor int et særligt er anført, omfatter i nrorvroren-
de Reglement Betegnelsen Lokomotiv ogsaa Motorvogn 
og Betegnelsen Lokomotivfører ogsaa Motorfører eller 
Elektrofører . 
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2. Togføreren og Lokomotivføreren skal være forsy- Personalets 
net med et rigtigt gaaende Ur, Tjenestekøreplan for . -
de Strækninger, paa hvilke de skal :forrette Tjeneste, · lte;lemcnter · 
den gældende La, Signalreglementet, nærværende Reg- 1 m·. v. 

lement og de foreskrevne Signalapparater Ih. v. • 
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3. Toget gaar fra Udga'ngsstationen, skal 
koinotivføreren have skriftlig Melding om Togets Stør- · 
relse (Antål Vognaksler, Vognladninger og i fornødent · . 

. Fald Længde) samt Bremsernes Art, Antal og · :' 
Fordeling:. 

Det paahviler almindeligvis Togføreren at den-· 
.ne Melding. Distriktschefen eller Trafikinspektøren kan 
dog for ·visse Stati<;>iler og for visse Tog bestemme, .at 
Meldingen . s.kal afgi\'es af en Togtjenestemand, 
eventuelt af. Stationen. Togføreren skal da have Gen· 

... 
pl).rt af hleltlingen. . 
· Påa Mellemstationer skal Togføreren mundtlig giv.e ·· 
Lokomotivføreren i\Ielding om Forandringer i de :oven-
anførte ·Forhold. Endyiuere slml Togføreren meddele 

hrnd del' i øvrigt kan have Betye-
niug for Togets sikre og rettidige Fremførelse. 

Naar Lok9motivføreren skifte1• undervejs, men 
roe l\Iaskfoe forts:':ctter, paahviler det den fratrædende 
Lokomotivfører at underrette den tiltrædende om, hvad 
der har Betydning for 'l'ogets videre 'og ' 
overlevere· endnu gældende si;:riftlige Meudelelser: 

Ved l\Iaskiuskifte i Forbindelse med•Personaleskift:e 
sker saadan Underretning og Overlevering gennem Tog· 
føreren, der er ansvarlig for, at den finder Sted. 

Hvis Togføreren samtidig skifter, deltager saavel den 
fratrrodertde som den tiltrædende i llverleve· 
ringen. 

4. Lokomotivpersonalet skal under Kørslen holde 
godt Udkig og vmre opmrci:ksom paa Vognenes Gang 
samt P\la Signaler fra Toget, fra uiødende Tog, fra 
Banelinien, TogfØlgestationerne, Holdestederne og Led-
bevc;igtningen. 

1.'ilsvarende Regel gælder for Togpersonalet i det Om• 
f;mg, tillauer. 

• 
Gyldig trå 1/9 

8. 
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§ 3 . 
Tog• og Lokomotivpersonalet:. 

1. Det tjenestegørende rersonåle i 'l'ogei slfal un-
. der Kørslen vmre underordnet · et1 enkelt Person -
for Damp- og Motortog 'l'ogfØnJren og fol' elektriske 
'l'og 1'ogfornianden, ue1· i uærncrende Reglement li"e-
. ' b 

. ledes betegnes 1'ogføre1·eu. - $010 for trin vis er ansvar-
lig foi.· Togets l•'ø1·eh:e og Sikkerhe<l. 

Lokomotiver skål under deres Bevægelse paa Il.anen 
vmre· betjent af en Føre1·, der er an.sYarlig for Loko- · 
motivets FØrelse cig aer 

• ikke indrettet til Eenmandsbetjening, skul foruden 
åf Føreren være betjent af en Medhj..;lper for denne 

. ' 
do_; behøver de uudc1· Rangering ikke at vrore. 
af eud eeu Mand. 
. For Lokomotiver og :;\lotol'vogne, for Hjælpetog, de1· 

medfØ}-er Hjælpevogne, for Rneplo'(tog samt fo1· 
· saadaune 'l'og, i hvilke' der ild;.e i;;kal væ1·e betjente I 

· .Skrnebremser,1 J,okomoti-vfø1·ere-n (!tfotorføre-

nm, Elektroføreren) som Togfører, saafremt der· ikke 
• medg_ives 'l'oget PPrsonale nndt>r Trafiktjenesten, der 
)Jerettiget. til at fØl'e 'l'og. n ·esteuunelser vedrørende selve 

· .SJ.1.ei·ydningen tages· <log af dcu af Banetjenest<>n af-
. givne Tjenestema11d (Plov fØ!'eren). 
' . Hvor intet særligt er anført, omfatter i nærvæl'en· 

de Reglement Betegnelsen l.okomotiv ogi>aa l\.fotorvogn 
og Betegnelsen Lokomotivfører ogsaa Motorfører eller 
Elektrofø1·er. 

• 

Tbg- og i.t>k·o-
moti vperso-
nalet.. • 

.'2. Togføreren og .Lokomotivføreren skal være forsy· Personale_ts 

net me(] et rigtigt gaaende Ur, Tjene.stekØreplan for Forsyning · 
ue· St ,. . . I . . ' med 

ræ ,mnge1, paa iv1lke de _skal forrette .Tjeneste, Reglementer 

lien .WCl<lende IA.1,, Signakeglementet, nmryrorende Reg-· m. v. • 

lemeut og de foreskt-evne Signalappå,rater · m;·"·· :· " .. . . . 

" . . .. 
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8" Inden Toget gaar fra lhlgangsstationen, skal Lo-
komotivførcl'cn skriftligt paa Form. Nr. S 8 have Mel-
ding om Togets StØl'l'else (Antal Vognaksler og 'l'og-
vægt) sam t Bremsernes Art og Bremsevægt, henh. Brem-
sE>rnes Antal. 

Det paahviler almindeligvis at a fgive den-
ne Melding. Disl:1·iktschefen eller 'l'rafikiuspektøreu kan 
<log for visse Stationer og for visse 'l'og bestemme, at 
l\fe)(1ingen ::;kul af en anclcn 'l'ogtjenestemantl, 
eventuelt af Stationen. 'l'ogfø1·eren skal da have Gen· 

· p:irt nf Ud<lingen. 
Pau skal mnndtlig g ive 

LokomotiYfø1·e1·cu l\Iclding om Fol'and1·inger i cle oYen-
l•'orhohl. Endvidere i.::lrnl Togføi·eren meddele 

Lokomotivføre1·en, hrnd de1· i Ønigt kan ham P.etyd-
n for 'l'ogets s ikre rettidige 

},Taa1· Lokomotivfø1·crcn skiftel" mcu sam-
me :'ifafi!.:ine fortsa-1.t(>I', paaln-i ler <le t <len fratræ<lPnde 
Lokornoti v nt n n<lenel te <len til om, hvad 
der ha.r Retytlning for 'l'ogcts vicle1·e li'remftSrelJ'e, og 
°'·erlc\'c1·e <>n<lnil g:dcknclc skriftlige 1\Ieu1lelelser. 

l\foskim;kifte i Forbindelse 
sker san uan Umlc1Tetning og o,-ei-le\'Cl'iug genue1u 'l'og-
rø1·(>1'<'n, der er ani:;v:11·l ig fo1·, at clt>n finder StP.tl. 

Hvi A flnmtitlig skirtel', tleltager snavel den 
frn.t1·rNknde i:;om den tiltr:Pdeu<lc Togl'Øre1· i Ovel'leve-
tiug-cn. 

Lok:umotirpP1·sc111alet skal under Kf1ri;len holde 
go11t Uc.lkig og Y:crc opmærksom paa Yognencs Gang 
samt paa 8 ignale1· fra Toget, fra mt5clen<lc '!'og, fra 
Bauel i 11 ii>n, gcstn tionerue, Uolclestedcm e og Lell-
bevogh1 ingen. 

'l'ilsvarc11<le R egel for 'l'ogpersonalet i det Om-
fang, F01·liol1lcue tillader. 

Gyldig fra .tG/u 1940. 51. 
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§ 4 . . 

Krydsninger, Overhalinger og 
Længden al frit Krydsningsspor. 

1. Ved Krydsning forstaas: 
Sam tidig Tilstedeværelse paa en Togfølgestation -

Krydsningsstationen - af 2 Tog (Plan tog, Særtog el-
ler Hjrolpetog) i m odsat Køreretning, naar det ene 
Tog før Ankomsten til Stationen og det andet 
efter Afgangen fra Stationen befarer det samme en-

Banestykke. 
Er Togfølgestationen Endestation: eller Udgangs-

station for et af Togene, og Mellemrummet mellem de 
mødende Togs Ankomst fra og Afgang til samme 
keltsporede Banestykke ikke overstiger 30 Minutter, 
betragtes Togene som værende samtidig til Stede 
Stationen. 

2. Ved Over h a lin g forstaas: 
Samtidig Tilstedeværelse paa en Togfølgestation -

Overhalingsstationen - af Tog (Plantog, Særtog. el-
ler Hjæ lpetog) i samme Køreretning, naar Række-
følgen mellem de to Tog forandres paa Stationen, og 
naar b egge Tog saavel før Ankomsten til Stationen 
som efter Afgangen fra Stationen befarer samme En-
k elt- eller Dobbeltspor. 

3. Ved T o g p a s s e r i n g forstaas : 
Samtidig Tilstedevæ1·else paa en Togfølgestation -

Togpasseringsstalionen - af et Arbejdstog inden for 
dettes Arbejdstid og et Tog (Plantog, Særtog eller 
Hjælpetog) i samme eller modsat Køreretning, naar 
sidstnævnte Tog før Ankomsten til eller efter Afgan-
gen fra Stationen befarer samme Spor, som Arbcjds-
togct har befaret t:ller skal befare. 

. SR 
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I Særtogsanmeldelsen angives, paa hvilke Togføl-
gestationer Plantog, andre Særtog samt Arbejdstog 
skal krydse, overhale, overhales af eller passeres af 
vedkommende Særtog. 

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

5. I Togplanerne angives, hvilken Længde Kryds-
ningssporene paa Togfølgestationerne har, og hvilket 
Antal Vognaksler der kan ru.mmes paa Sporene. 

Saafremt et Tog ved Ankomsten til en Togfølge-
station, hvor det skal krydse eller overhales af et 
andet Tog, vil medføre flere Vognaksler, end Læng-
den af Krydsningssporet tillader, skal Togføreren 
senest 2 Togfølgestationer før Krydsnings- henholds-
vis Ovcrhalingsstationen (eventuelt fra Udgangsstatio-
ncn) underrette denne om Togets Størrelse. 

§ 5. 
Enkeltsporede og flersporede Baner. Togfølge 

og Sporbenyttelse. 
1. Paa e n k e l t s p o r e t B a n c s t y k k e maa der 

ikke samtidig være Tog, der kører i Re tning mod hin-
anden. 

2. Paa cl o b b e l t s p o r ·ed e B a n e 'r skal To-
g<:'ne paa fri Bane køre paa højre Spor efter Køreret-
ningen. Undtagelsesvis kan Anlægget umiddelbart 
ved en Statfon ved Sporudfletning være udformet 
saalcdes, at Venstrekørsel finder Sted. 

Paa B a n e r m c d· 3 e I I e r f l e r c S p o r benyt-
tes Sporene som foreskrevet i Tjenestekøreplanen. 

Disse Regler kan kun fraviges for: 
Særlige Arbejdstog ( § 36). 
Sncplovtog ( § 3 7), 
Hjælpetog paa det Banestykke, hvor Hjælpen skal 

} 

\ 

{ l 
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ydes ( § 52, 5), eventuelt tillige paa tilstødende Bane-
stykker, hvor dette er nødvendigt for at tilstede Over-
gang fra det ene Spor til det andet, 

Tog, der ikke kan fortsætte i den planmæssige Kø-
reretning, og som derfor føres tilbage ( § 51, Punkt 
4 b og § 52, Punkt 5 og 6), 

Skydelokomotiver, der paa Baner uden Linieblok 
kører tilbage fra fri Bane ( § 23) . 

Angaaende Forhold under Sporspærring henvises 
til §§ 47 og 49. 

3. Paa B a n e r u de n Li n i e b 1 o k maa der mel-
lem 2 Nabotogfølgestationer kun være eet Tog, paa 
flersporede Baner eet Tog paa hvert Spor ( [{ørsel med 
Stationsafstand) . 

Det er dog tilladt Arbejdstog og Hjælpetog at følge 
efter Plan- og Særtog paa alle Baner uden Linieblok 
(jfr. dog § 37: Sneplovtog og § 47: Det ene Spor paa 
dobbeltsporet Bane ufarbart) uden Iagttagelse af Sta-
tionsafatanden, naar følgende Betingelser opfyldes: 

at Kørslen foregaar om Dagen og i klart Vejr, 
at begge Tog er underrettet om den trufne Anord-

ning, herunder om eventuel Standsning af del 
forreste Tog ved et foran næste Togfølgestation 
liggende Holdested, 

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

det forreste, og 
at det bageste Tog fremføres med ringere Hastig-

hed end det forreste og ikke hurtigere, end at 
det med Sikkerhed kan bringes til rettidig 
Standsning, saafremt det forreste Tog stand-
ser undervejs, eller saafremt Afstanden mellem 
Togene kendeligt formindskes. 

Da det bageste Tog maa regne med, at et Signal til 
Indkørsel til den foranliggende Togfølgestation kan 
gælde det forreste Tog, maa fornøden Forsigtighed 
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veq ·KØrslen mod og ind paa Stationen, der 
·såa vidt mulig\. skal undgaa at standse det forreste Tog 
udenfor. ' 

&.: Paa B u n e r m e d Li n i e b I o k maa der i 
samme Blokafsnit kun være eet Tog {J{ørsel med Blok-
af s"fand). Dog skal der altid køres med Stationsaf-
stand i følgende Tilfælde: 

a) naar en dobbeltsporet Bane befares som enkelt-
sporet. Bestemmelsen gælder kun for Tog, for 
hvilke det farbare Spor er venstre Spor (jfr. § 47, 
2 og § 49, Afsnit C, Punkt 1 c.), 

o) naar det forankørende Tog er et Arbejdstog 
(§ 35, 11 b ) , 

c) naar. det forankørende Tog har Skydelokomo-
tiv ( § 23 ), 

d) naar det forankørende Tog skal standse ved et 
foran na•ste Togfølgestation liggende med Blok-
signaler forsynet Holdested med Sidespor og 
har Tilladelse til at . rangere ved Sidesporet, 

e) naar Linieblokanlægget er i Uorden paa en af 
de nedenfor anførte Maader ( jfr. § 48, 1): 

F o r d o b b e I t s p o r e t B a n e, 
naar et Udkørselssignal ikke kan stilles eller 

ikke kan blokeres, eller et Udkørselsfelt 
henstaar uplomberet, 

naar Trykknapspærren paa et Indkørselsfelt 
henstaar uplomberet eller ikke indtager 
Spærrestilling ved Blokering, 

naar et Signal ved en Mellemblokpost ikke kan 
stillt's eller ikke kan blokeres, eller naar 
Signalfeltet paa Mellemblokposten hc.nstaar 
uplomberet samt, 

riaar Trykknapspærren paa en Mellemblokpost 
henstaar qplomberet eller indtager 
Spærrestilling ved Blokering. 

} 
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ydes ( § 52, 5}, eventuelt tillige paa tilstødende Baue:. 
stykker, hvor dette er nødvenqigt fol' at tilstede Over-
gang fra det ene Spor til det andet, 

Tog, der ikke kan fortsrette i d en planmæssige Kø-
1·eret11ing, og som derfor fø1·es t ilbage ( § 51, Punkt 4 b , 
og § 52, Punkt 5 og 6), 

Skydelokomotiver, der paa Baner nden Linieblok 
kører til bage fra fri Bane ( § 23) . 

Angaaende under Sporspærring heuvi!'!es til 
§§ 47 og 49. 

3. Paa Baner uden Linie b Io k maa der mel-
lem 2 NabotogfØlgestatione1· kun være eet Tog, paa 
flersporede Baner eet Tog paa hvert Spor (ICørsel merl 
Stationsafstand). 

Det er dog tilladt Arbejdstog og Hjælpetog at følge 
efter Plan- og Særtog paa alle Baner uden Linieblok 
(jfr. dog § 37 : Sneplovtog og § 4 7: Det ene Spor paa 
dobbeltsporet Bane ufarbart) uden Iagttagelse af Sta-
tionsafstanden, naar følgende Betingelser opfyldes: 

at Kørslen foregaar om Dagen og i klart Vejr, 
at begge 'l'og er underrettet om ueu trufne Anol'd· 

ning, he1·under om eventuel Stan<lsning af det for-
reste Tog ved et foran n æste 'l'ogfØlgestation lig-
gende Holdested, 

at det forreste Tog ikke har Skydeloltomoth·, 
at det bageste 'l'og afgaar tidligst 5 Minuttcl' 

det forreste, og 
at det bageste Tog fremføres med ringere Hastig-

hed end det forreste og ikke hurtigere, end at 
det med Sikkerhed kan bringes til rettidig Stands-
ning, saafremt det forreste Tog standser under-
vejs, eller saafremt Afstanden mellem Togene ken-
delig formindskes. 

Da det bageste Tog maa regne med, at et Signal til 
Indkørsel til den foranliggende TogfØlgestation kan 
gælde det forreste Tog, maa fornøden Forsigtighed 
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iagttages ved Kørslen mod og ind paa Stationen, der 
saa vidt muligt skal undgaa at standse det forreste Tog 
udenfor. 

4. Paa B a n e r m e d L i n i b l o k maa der i sam-
me Blokafsnit kun være eet Tog (Kørsel med Blok-
afstand). Dog skal der altid køres med Stationsafstand 
i følgende Tilfælde: 

a) naar en dobbeltsporet Bane befares som enkelt-
sporet. Bestemmelsen gælder kun for Tog, for 
hvilke det farbare Spor er venstre Spor (jfr. § 47, 
2, og § 4!), Afsnit C, 1 c.), 

b) naar det forankørende Tog er et Arbejdstog ( § 35, 
11 b), 

c) naar det forankørende .Tog har Skydelokomotiv 
( § 23)' 

d) naar det foranlt.Ørende Tog skal standse ved et 
foran nroste TogfØlgestation liggende med Blok-
signaler forsynet Holdested med Sidespor og har 
Tilladelse til at rangere ved Sidesporet, 

e) naa1· Linieblokanlægget er i Uorden paa en af de 
nedenfor anførte Maader (jfr. § 48, 1): 

F o r d o b b e l t s p o r e t B a n e, . 
naar et Udkørselssignal ikke kan stilles eller ikke 

kan blokeres, eller et U<lkørselsfelt henstaar 
uplomberet*), 

naar et Indkørselsfelt eller Passagesprorren paa et 
Indkørselsfelt henstaar uplomberet*), naar 

ikke indtager Sprorrestilling 
umhldelbart efter Blokering eller fejlagtig 
uclløser inden 'l'ogpassage, 

naar et Signal ved en Mellemblokpost ikke kan 
stilles eller ikke kan blokeres, eller naar Sig-
nalfeltet paa Mellemblokposten henstaar 
uplomberet*), samt 

"') Kørsel med Stationsafstand sknl være anordnet, forinden 
Plomben brydes. 

Gyldig fra t/3 1938. 
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ydes ( § 52, 5), eventuelt paa Ul stødendt:! Bane-
stykker, hrnr dette ar uøclvcndigt fcn· U:t "tiistede Ovei·-
gaug fra ·clet eue Spor til det andet, · 

cler ikke kan fortsætte i den planmæssige Kø-
reretning, og som <ler for fØre8 til buge ( § 5;1., Pu11kt 4 b, 

. og § G2, Punkt f> og 6), 
der paa Baner uden Linieblok 

kører til I.Jage fra fri llune ( § 
Angaaende l•'orhohl under SporRprcrring henYises til 

§§ 47 og 40. 

""\ 
I 

··sR -
.§ 5 

• . 

3. Paa il u n er u d en Lin i e bio k maa der mel- ·nnocr 11den 
l " · . Linicblok. em .... kun være eet 'fog, paa 
flersporede Daner eet Tog paa ln-ert Spor (Kørsel mecl 
Station8afstanct). 

Det er dog tilladt Ai·l.>ejdstog og Jij:t'lpe1.og .iit fØlge 
efter Plan- og 8;crto,I!; lJaH alle Rauer uueu Li11 ieblok 
( jfr. llog § Sneplo\'log og § 47: D et ene Spor paa 
dohueltxpol·rt Bane ufatbal't) t111en Iagttagel se af Sta-
tiowmfx!ancl'!n, unnl' ffilge111 le Be!.ingelse t· opfylcles : 

nt foregu::u· om D;igen og i klm·t Vejr, 
at 'l'og <!r \llHkncttet 01u tlen trufne ..:\uor<l-

ning, hr1·undct· mn e\·entnel 8tuu1lsni11g u.f det for-
l'Pslc 'eog Yetl e t foi-au uæste lig-
gende Ilolclestell, 

at det forreste 'l'og ikl,:e har ::-\ky1lt"loko11wtiv, 
nt det bageste 'l'og :iJgmn· ti<lligi-:t il 1\Ii11utlt>1· efter 

det fo1·reste, og 
Hl det l>ageste 'l'og frewføres med ringe1·e Hastig· 

heil cm! det fon e::; l·c og ikke hurtigere, end at 
det 1ne1l Sikkerhed lrn n lwinges til retti<.lig Stands-
ning, sanfr1m1t det forreste '.l'og staudse1· under-
wjs, eller saafremt Afstanden mellem Togene ken-
lig for miudskes. 

Da det 'l'og maa i·egne med, at et Signal til 
lndkØl'sel til den foranliggende TogfØlgestation kan 
gmld<.> clet fol'reste 1'og, maå fornøden Forsigti"ghe<l 

' I 
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Daner !Ded 
Llnleblok. 
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ved Kørslen mod og ind paa Stationen, der 
saa vidt muligt skal uudgaa at standse det forreste 'l'og 
udenfor. 

.J,. Pau n au er med Li u i e b Io k maa der i aam-
me Blokafsnit kun v;cre eet Tog (Kørsol nwd lJlok-
afstand) . Dog skal det· altid kØrt-!s med Stn tionsafstand 
i fØlgcude '.filfrol<le: 

a) 11.aar en dobbeltsporet Bane befarefl som enkelt-
sporet. Bestemmelsen gælder kuu for Tog, for 
hvilke det fal'barc Spor er venstre Spor (jfr. § 

og § 4!>, Afsnit C, 1 c .) , 
u) naar det fomnkø1·cnde Tog er et Arbejdstog (§ 35, 

11 b), 
c) naar det foranl;:s:h·ende 'l'og har Skydelokomotiv 

( § 23)' 
<l) 1uHw det foranlq-!rende 'l'og Rkal standse ved et 

foran 'l'ogfØlgestation liggende med .Hlok-
si!:!;nal er forsynet Holdested med Sidespo1· og har 
'l'illadelse til at 1·ange1·e ved Sidesporet, 

e) na.ar Linieblokanhegget er i Uorden paa en af de 
nedenfor anførte :\faader ( jfr. § 48, 1) : 

For dobbel ts poret Bane, 
na<H" et UdkØrseh;signal ikke automatisk indtager 

Stillingen »Stop« umiddelbart efter Togud-
kørsel, 8ignalrn·mf;kobli111.wn fo1· et Ud-

s:'l'ttes ud nf Fnuktion, 
naM et U dlq.lrselssigna l il,-:ke kan Hiilles ellet• ikke 

kan bloket·c.'l, eller et U dkØl'selsfelt henstnar 
nploml.Jcret*), 

naar et Indkf]rselsJelt eller l'asRagcsp;m·1·en paa et 
IrnllqiSrsP.h;felt hen!':taar 11pl 01111Je1·et*), uaar 
Passagespmnen iklw ind tager Spærr estilling 

*) Kørsel mecl skul nem acorunet, forinden 
Ploml)cn bry<le::;. 

Gyldig fra 1940. 52. 
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F o r e n k .e I t s p o r e t B a n e og for 
begge Togretninger i alle Tilfælde, 

naar er i Uorden, herunder 
at et Blokfelt eller en Trykknapspærre 
henstaar uplomberet. 

/ ___ 
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Il. SIKKERHEDSTJENESTE PAA STATIONER.· 
§ 6. 

Stationsbestyrerens (Stationspasserens) Åfløsning. 
kalender. Tavle om Uregelmæssigheder: 

1-. Naar Stationsbestyreren ( Stationspasseren) til-
træder eller slutter Tjenesten, samt naar han aflø-
ses, skal Bemærkning derom med Angivelse . af• l{lok-
keslettet indføres i Telegrafjournalen eller i en sær-
lig Overleveringsbog. 

Bemærkningen skal indeholde en Meddelelse om mod-
tagne Telegrammer, Ordret• eller andre Bestemmelser, 
som det er af Betydning for Afløseren a t kende. Findes 
disse Meddeleser i den nedenfor nævnte Noteringska-
lender, er en Henvisning til denne tilstrækkelig. Bemærk-
ningen skal ved Stationens Lukning endvidere indeholde 
Angivelse om de i § 13 nævnte Forholdsregler. 

Den fratrædende Stationsbestyrer (Stationspasser) 
og Afløseren, h enholdsvis den, der overtager Tjene-
s ten, naar Stationen atter aabnes, underskriver Be-

a 

.: / 4'!' •.. 
. o 

" 

. . 

. . . 

mærkningen. \ 
Afløsn ing af Stationsbestyrer maa ikke uden by-

dende Nødvendighed finde Sted, naar der er gjort 
Skridt til Forlægning af Krydsning, Forandring af 
Overhaling, Indstilling af Tog o. l. Den tjenestehaven-
de Sta tionsbestyrer maa i saadanne Tilfæ lde ikke fra-
t ræde, forinden Forholdet er bragt i Orden. 

2. I den til Stationerne leverede Noteringskalender 
indføres korte Uddrag af Sæ rtogsanmeldelser og an-
dre vigtige Meddelelser vedrørende Toggangen, som 

} 
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naar P assagesprorren paa en Mellemblokpost hen-
staar uplomberet*), ikke indtager Spærre· 
stilling umiddelbart efter Blokering eller 
fejlagtig udløser inden 'l'ogpassage . 

F o r e n k e 1 t s p o r e t a n e og fo.r beg· 
ge Togretninger i alle Tilfælde, 

naar Linieblokanlrogget er i Uorden, herunder at 
et Blokfelt eller en Passagespærre hen!!taar 
uplomberet*). 

*) Kørsel ruet.1 Stntlom;afstand skal n et·c anordnet, forinden 
Plomben brydes. 

SR 
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Stationsbesty-
l'crens Afløs-
ning. 

Noterings-
kalender. 

li. SIKKERHEDSTJENESTE PAA STATIONER. 
§ 6. 

Stationsbestyrerens (StaHonspasserens) Afløsning. Noterings-
kalender . Tavle om Uregelmæssigheder. 

1. Naar Stationsbestyreren (Stationspasseren) tiltræ-
der eller slutter 'fjenesten, samt naar han afløses, skal 
Bemærkning derom med Angivelse af Klokkeslettet in<l-
førea i Telebrrafjournalen eller i en særlig Overleverings-
bog. 

Bemærlmingen skal indeholde en Meddelelse om JDodtagne 
Tele;:ramruer, Ordrer eller andre Bestemmelser, som det er af 

for Afløseren tit kende. Findes disse Meddelelser J 
den nedenfor nævnte Noteringsknlender, er en Henvisning til 
denue tilstrrekkelig. Beuucrknlngen ·sl;:nl vecl Stationens Lukning 
enrh·ldere inueholcle Angivelse om de i § 13 nævnte Forholds· 
regler. 

Den fratrædende Stationsbestyrer (Stationspasser) 
og Afløseren, henho1tlsvis den, der oyertager Tjenesten, 
naar Stationen atter aabnes, underskiver Bemærknin-
gen. 

Afløsning af Stationsbestyrer maa ikke uden byden-
de Nødvendighed fin<le Sted, naar der er gjort Skridt 
til Forlægning af Krydsning, Forandring af O\·erba-
ling, Indstilling af Tog o. 1. Den tjenestehavende Sta.-
tio11shesty1•er maa i saadanne Tilfælde ikke fratræde, 
forinden Forholdet er b1•agt i Orden. 

2. I den til Stationerne le,·erede Noteringskalender 
indføres korte Uddrag af Særtogsanmeldelser og and1·e 
Gyldig fra l/8 1938. 10. 

) 

\ 

• 
i 
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umiddelbart efter eller fejlagtig 
udløser "inden 'l'ogpassage, 

naar et Signal• ved en MellemblokpO.st ikke. kan 
stilles eller ikke kan blokeres, eller naar Sig-

. nalfeltet paa Mellemplokposten benstaar 
uplomberet*), samt 

naa-i· Passagespæ1·ren paa en Mellemblokpost hen-
staar µplomberet*), ikke indtager Spærre· 
stilling umidclelba1·t efter Blokering eller 

uuløser inden Togpassage . 

For e·n kel t sporet Bane og for beg· 
ge 'l'og1·etniuger i alle 'i'ilfrolde, 

naar Linieblokanlægget er i Uorden, herunder at 
et Blokfelt elle1· en Passagespærre heustaar 
uplomberet*). 

'" ) Kø1-sel mecl Stationsafstand skal være anordnet, forinden 
Plomben brydes. 

· ' 
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II. SIKKERHEDSTJENESTE P AA 
STATIONER. 

§ 6. 
Stationsbes(yrcrens (Stationspasserens) Afløsning. Noterings• 

kalender. Tavle om Uregelmæssigheder. 
1. Naar Statio11sl.Jestyrel'e11 (Stntionspasse1·en) 

uer eller slutter 'l'jeuesten, samt nnar han aflØf;es, skal 
derom metl Angivelse af Klokkeslet ind· 

føres i Telegrafjoumuleu clle1· i en smrlig Overleverings-
bog. 

11l;:al inclehol1le en Meutlclclse om modto.1."lle 
'l'eJQ;::rnmmer, Or1)L·e1· e lle t· nnclre llcstemmclser, som ilet er af 
Dcty1lning for Afløseren at kcurlc. Findes il.isse l\lctlclclclscr i 
den ne1lenfor n:cvnl e er en Henvisning til 
denne tilstrækkelig. Be1uærl•ningen ved Stationens Lukning 
emlvi1lcrc i111lchol<le Anglveh;e om tle i § 13 nævnte .l!'orholtls· 
re;:lc1·. 

Den fratnc1lende 8tatioushestyrer (Htntion:-::passer) 
og AflØ::;e t·en, lumhoh1svis den, der overtage!' 'L'jencsten, 
naar Stationen at.ter aalmes, un<lcrski·iver Hcmrorknin-
ge11. 

af Stationsbestyrer maa ikke mlen uy<len-
<le N fiurle Ste<l, uanr dPl' er gjort Skridt 
t il l•' ol'læg11i11g af Kryusui11g, F'or:m<h·i11g :i.f Ovt'rha-

h11hitilli11g uf 'l'og o. I. Den tjenestehavende Sta· 
man i saadanne 'l'i lfa'lcle ikke fratrm<le, 

fo1• i1Hle11 Forholdet e1· l.n·agt i Orden. 

2. I rlcn til Stationerne lever<>1le Noteringskalendel' 
indføres lwrte Uddrag af S:crtogsanmeldclser og andre 
Gyldig fra t 940. 53 .. 

------,[ 
I 

I 

) 

først faar Gyl<lighed, 
Sted. 
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naar Vagtskifte har fundet 

Uddragene skal indføres straks efter Meddelelsernes 
Modtagelse og under de Dage, paa hvilke de faar Betyd-
.ning. 

3. I Telegrafkontorerne paa alle Stationer, der ind-
i Linieblokstrækninger, og i samtlige Signal- og 

Sporskifteposter (herunder Kommandoposter) med 
Undtagelse af detacherede Poster, hvor ingen fast Be-
tjening findes, skal paa iøjnefaldende Steder være an-
.bragt Tavler med Paaskrift: »Uregelmæssigheder«. 

Paa disse Tavler skal Stationsbestyreren lo.de opklæbe 
.alle Meddelelser om indtraadte Uregelmæssigheder vedrø-
rende Signal-, Sikrings- og Blokanlæggene, som kan be-
røre Toggangen eller Rangeringen, om fornø'dent med 
Angivelse af, hvilke Forholdsregler der i den Anledning 
skal træffes. Saa snart Uregelmæssighederne er afbjul-
pet, skal Meddelelserne fjernes fra Tavlen. 

§ 7. 

Telegrafvagt. 

SR 

Tavle orn 
Uregelmæs-
sigheder. 

1. Af Hensyn til Toggangen holder Togfølgesla- Telegratvagt. 
tioner T elegrafvagt (Telefonvagt) fra en passen.de 
Tid, forinden Dagens første Tog indlades paa, og ind-
til Dagens sidste Tog har forladt et til Stationen gra:m-

Banestykke. 
Denne Regel gælder efter Omstændighederne den sam-

lede Toggang for Dagen eller Toggangen i de Tidsrum, i 
hvilke Stationen efter Distriktets nærmere Bestemmelse 
er aabeo. 

2. F ølgende Stationer holder Telegrafvagt saaledes; Særlige Regler 
for visse sta-De Stationer, ved hvilke Distriktscheferne har troner. 

Sæde, hele Døgnet. 
De Stationer, ved hvilke Trafikinspektørerne har 

Sæde, fra 30 Min. før første Togs Ankomst til 

2 
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Telegrafens og 
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Overholdelse 
af foreskrevcn 
Ordlyd. 

Tetegr11mmers 
Befordring. 

Tetegrammt!fs 
.Affattelse. 
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inspektørens Omraade eller Afgang fra Udgangssta-
tioncn og indtil sidste Tog er meldt ankommet til 
Grænse- eller Endestationen. 

Reservelokomotivstationerne fra 30 Min . inden før-
ste Tog indgaar paa den Strækning, for hvilken der· 
paa Stationen holdes Reservelokomotiv, og indtil sid-
ste Tog er ankommet til Endestationen eller til den 
Station, hvor næste Reservelokomotivomraade begyn-· 
der. Ankomsten meldes af disse Stationer til Reserve-
lokomotivstationen, for saa vidt der ikke holdes Re-
servelokomotiv hele Døgnet. Stationer, hvor Hjælpc-
og Ambulancevogne er stationerede, holder Telegraf-
vagt i det Tidsrum, i hvilket der er Toggang indenfor 
det paagældende Omraade. 

§ 8. 

Telegrafiske og telefoniske Meldinger saml Skrivelser 
vedrørende Toggangen. 

1. De i nærværende Reglement omhandlede Tele-
grammer vedrørende Toggangen kan efter Omstæn-
dighederne afgives telegrafisk eller telefonisk. Hvor 
der i nærværende Heglement er anført Ordet telegra-
fisk omfatter dette saavel telegrafisk som telefonisk 
Afgivelse af Telegrammer. 

2. Naar der for disse Telegrammer er foreskrevet. 
en bestemt Ordlyd, skal denne nøje overholdes, ogsaa 
naar Afgivelsen sker telefonisk. 

3. Telegrammer, der angaar Toggangen, har i Al-
mindelighed Forrang for a lle andre Telegrammer og 
Telefonsamtaler. 

4. Telegrammer skal altid være forsynet med Adres-
se og Underskrift og indføres straks i Telegraf-, hen-
holdsvis Togjournalen. 

For Telegrammer fra en Station er Stationsnavnet 
tilstrækkelig Underskrift. Ved Kvitteringer skal tilli-
ge den modtagende Ekspedients Navn anføres. 

17 - Il. 

vigtige Meddelelser vedrørende Toggangen, som først 
faar Gylc.ligbe<l, naar Vagtskifte har fundet Sted. 

Uddrngene sl;:al indføres straks efter Med<lele!sernes l\Iod-
tagelse og under de Dage, pan hvilke de faar Betyllnlng. 

3. I 1'elegrafkontorerne paa alle Stationer, der ind-
gnar i Linieblokstrækninger, og i samtlige Signal- og 
Sporskifteposter (herunder Kommandoposter) mec.l 
Un<ltagelse af detacherede Poster, hvor ingen fast De-
tjening findes, skal paa. iØjnefal<lende Ste<ler være an-
bragt Tavler med Paaskrift: » Ul•egelmrossigheder«. 

Pna disse Ta>-ler slml Stutionsbestyreren lade opklæbe alle 
A.tedc.lelelser om indtrnndte Uregelruresslgheder \·eurorene.le Sig-
na I-, Sikrings- og Illolmnlæggene, som kan berøre 
eller Hnngerin;en, om foroø1Jeut med af, 11\·llke For-
holdsregler der i den Auleånlng skul trrcffes. San snnrt 
mæss ighederne er afhjulpet, slml !letldelclscrne fjernes fra Tav-
len. 

§ 7. 
Telegrafvagt. 

1. Af Hensyn til Toggangen holder TogfØ1gestationer 
Telegrafvagt (Telefouvflgt) fra en· passende 1.'i<l, for· 
intleu Dagens første Tog in<llades pan, og indtil Du-
gens sidste Tog li.ar forla<lt et til Stationen grænsen<le 
Banestykke. 

Denne Regel gælder efter Omstændighederne den snmlede 
Toggnng for Dugen eller 'l'oggnngen i de 'fidsrnro, 1 hvilke 
Stationen efter Distrllctets næ.i:mcre Destemmelse er aaben. 

2. Følgende Stationer holder Telegrafvagt saaletles : 
De Stationer, ved hvilke Distriktscheferne har Sæde, 

hele Døgnet. 
De Stationer, ved hvillrn Trafikinspektørerne har 

Sæde, fra. 30 Min. før første Togs Ankomst til Trafilt-
_inspektørens Omra.atle eller Afgang fra. Udgangssta.-

SR 
§ 6-7 

Tavle om 
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Teleetatvagt. 
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for visse Sta-
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tionen og indtil sidste Tog er meldt ankommet til Gra:m-
se- eller Endestationen. 

Reservelokomotivstationerne fra 30 l\Iin" inden før-
ste Tog indgaar paa den Strækning, fo1• hvilken der 
paa Stationen holdes Reservelolwmotiv, og indtil sid-
ste Tog er ankommet til Endestationen eller til den 
Station, hvor næste Rese1·velokomotivomraade begynder. 
Ankomsten meldes af disse Stationer til Reservelokomo-
tivstationen, for saa vidt der ikke holdes Reserveloko-
motiv hele Døgnet. Stationer, hvor Hjælpe- og Ambu-
lancevogne er stationerede, holder Telegrafvagt i det 
Tidsrum, i hvilket der er Toggang indenfor det ·paa-
gældende Omraade. 

§ 8. 
Telegrafiske og telefoniske Meldinger samt Skrivelser 

vedrørende Toggangen. 
1. De i nærværende Reglement omhandlede Telegram-

mer vedrørende Toggangen kan efter Omstændigheder· 
ne afgives telegrafisk eller telefonisk. Hvor der i nær-
værende Reglement er anført Ordet telegrafisk omfatter 
dette saavel telegrafisk som telefonisk Afgivelse af Te-
legrammer. 

9.l. Naar der for disse Telegrammer er foreskrevet en 
bestemt 01·dlyd, skal denne nøje overholdes, ogsaa naar 
Afgivelsen sker telefonisk. 

S. Telegrammer, der angaar Toggangen, har i Almin-
delighed Forrang for alle andre Telegrammer og Tele-
fonsamtaler. 

4. Telegrammer skal altid være forsynet ro.ed Adres-
se og Underskrift og indføres straks i Telegraf-, hen-
holdsvis Togjournalen. Det skal af Telegrafjournalen 
fremgaa, oro et Telegram er afgivet, henh. modtaget, 
pr. Telegraf eller pr. Telefon. 

For Telegrammer fra en Station er Stationsnavnet 
tilstrækkelig Undersk1•ift. Ved Kvitteringer skal tillige 
den modtagende Ekspedients Navn anføres. 
Gyldig fra 1/s 1938. · 11. 

) 
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I Telegrammer og Cirkulærer angaaende Toggan-
·gen skal der som Betegnelse for de enkelte Spor paa 
dobbeltsporet Bane altid angives hojre, henholds-
vis venstre Spor med samtidig Angivelse af, for 
hvilken Togretning det paagældcnde Spor er højre, 
henholdsvis venstre Spor. 

SR 

5. Telegrammer om Toggangen, der ungnar vigtige Tetegrn.mmcrs 
Foranstaltninger, som ikke forud er anmeldt, skal Gentagelse. 

straks gentages af· den modtagende Station, dog gen-
. tages en Liniedepcche · kun af den paagæl<lcnde En-

destation ved Telegram til den Station, der opgives 
Liniedepechen. 

Ankomne Telegrammer og Skrivelser vcdrøren, Stationsbe-
de Toggangen skal, naar de modtages af andre end styrerens Un-derretning. 
Stationsbestyreren, straks meddeles denne. 

7. I alle Telegrammer, Skrivelser o. 1. vedrørende 
Toggangen maa Stationsnavne og Tognmnrc ikke for-
kortes. Det er dog tilladt i Af- og ·Tilbagemeldinger 
samt i telegrafiske, men ikke i telefoniske, Kvitterin-
ger for Telegrammer vedrørende Toggangen at be-
nytte de i Tjenestekøreplanen anførte Slationsfor-
korlcl!>er i Adresse og Underskrift. 

8. Af- og Tilbagemeldinger maa ikke sammenkob-
les med a ndre Telegrammer, men skal gives for sig 
og mod særlig Kvittering. 

En Tilbagemelding og paafølgende Afmelding kan 
dog gives samlet i ect Telegram. 

9. Aflevering til Lokomotivføreren af Fribancor-
drer, Telegrammer og skriftlige Meddelelser skal ved 
Tog, der fremføres af 2 Lokomotiver, udføres saale-
des, at Ordrerne og Meddelelserne m . v. gives Føreren 
af det forreste Lokomotiv, efter at deres Indhold for-
ud mundtlig af Overbringeren er meddelt Føreren af 
bageste Lokomotiv. Om Aflevering af Afskrift af Sær-
togsanmeldelser se § 34 og om Overlevering af .Med-

Anvendelse af 
forkortelser. 

Sammenkob-
ling ar Tele-
grammer. 

Aflevering af 
Telegrammer 
m. v. til Tog 
med 2 Loko-
motiver. 

\ 

. I 
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tor Telegrarn-
·.mer rn. v. 

· . . ... 
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defelse om Krydsningsforlægning og Fribaneordrer 
. under Togs Forbikørsel se § 27, 4 og § 41, 7. 

10. Hvor trykte ForniUlarer til skriftlige eller tele-
grafisJrn Meddelelser, som omhandles i nærværende 

·Reglement, foreligger, skal saadanne anvendes. 

11. Telefonisk Afgivelse af de i nærværende Reg-
lement omhandlede Telegrammer skal ske under nøje 
Overholdelse af efterfølgende Regler: 

Efter Afgivelsen noteres mokkeslettet i Afsendel-
sesstalionens Telegrafjournal. 
. Mudtagelscsstationen indfører straks Telegrammet 
ordret i sin Journal med Angivelse af Klokkeslet og 

. gentager det derefter for Afsendelsesstationen samt 
kvitterer ved Tilføjelse af den modtagende Ekspe-
dients Navn. 

Er Gentagelsen rigtig, bekræftes dette af Afsendel-
sesslationen under Tilføjelse af Ekspedientens Navn. 

I Afsendelsesstationens Telegrafjournal anføres der-
efter »Gentaget Kl.« og den kvitterende Ekspedients 
Navn. 

Modtagelsesstationen indfører ligeledes i sin Jour-
nal Bemærkningen »Gentaget Kl. ...... « og Navnet paa 
den, der har modtaget · Gentagelsen. 

Er Gentagelsen ikke rigtig, foretages Berigtigelse, 
hvorefter Gen tagelse finder Sted under de foreskrevne 
Former. 

For Afgivelse af telefonisk Af- og Tilbagemeldin-
ger gælder særlige Regler, se § 26. 

12. Slationsbestyreren er ansvarlig for de T ele-
grammer angaaende Toggangen, der af sendes eller 

afsendes fra Stationen, og den Omstændighed, 
at en Tjenestemand har misforstaaet en mundtlig Or-
dre fra Stationsbestyreren eller undladt at efterkom-
me den, kan ikke i nogen Henseende formindske det 
Ansvar, som paahviler Stationsbestyreren, idet den-
ne i ethvert" Tilfælde skal forvisse sig om, at hans 
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I Telegrammer og Cirkulærer angaaende Toggangen 
skal der som Betegnelse for de enkelte Spor paa dob-
beltsporet Bane altid angives højre, henholdsvis venstre 
Spor med samtidig Angivelse af, for hvilken Togret-
ning det paagældende Spor er højre, henholdsvis ven· 
stre Spor. 

SR ·· 
§ 8 " 

5. · Telegrammer om Toggangen, der angaar vigtige retegrammers 
Gentagelse. Foranstaltninger, som ikke forud er anmeldt, skal 

straks gentages af den modtagende Station, dog gen-
tages en Linie depeche. kun af den paagæl den de· Ende-
station ved Telegram til den Station, der opgives i 
Liniedepechen . 

6. Ankomne Telegrammer og Skrivelser vedrørende 
'l'oggangen skal, naar de modtages af andre end Sta-
t ionsbestyreren, straks meddeles denne. 

7. I alle Telegrammer, Skrivelser o. 1. vedrørende 
Toggangen maa Stationsnavne og Tognumre ikke for-
kortes. Det er dog tilladt i Af- og· Tilbagemeldinger 
samt i telegrafiske, men ikke i telefoniske Kvitterin-
ger for Telegrammer vedrørende Toggangen at benytte 
de i Tjenestekøreplanen anførte Stationsforkortelser i 
Adresse og Underslu·ift. 

8. Af- og Tilbagemeldinger maa ikke sammenkobles 
med andre Telegrammer, men skal gives for sig og mod 
særlig Kvittering. 

En 'rilbagemelding og paafØlgende Afmelding kan 
dog gives samlet i eet Telegram. 

9. Aflevering til Lokomotivføreren af Fribaneordrer, 
Telegrammer og skriftlige Meddelelser skal ved Tog, 
der fremføres af 2 Lokomotiver, udføres sa aledes, at 
Ordrerne og l\Ied<lelelserne m. v. gives Føreren af det 
forreste Lokomotiv, efter at deres Indhold forud mundt-
lig af Overbringeren er meddelt F øreren af bageste Lo-
komotiv. Untlerretning til Føreren af bageste Lokomotiv I 
bortfalder dog i Tilfælde, hv:or den skriftlige Meddelelse 

Stationsbesty- . · 
terens Under.-
retning. 

Anvendelse af 
Forkortelser. 

Sa.mmenl<ob-
ling af Tele-
grammer. 

Aflevering af 
Telegtanuner 
m.v. til Tog 
med 2 
motiver. 

.. 
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overrækkes under Togets Forbikørsel. Om Aflevering af 
Afskrift af Særtogsanmeldelser se § 34. 

10. Ifror trykte Formulal'er til skriftlige eller tele· 
grafiske lled<lelelser, som omhandles i nærværende Reg-
lewen t, foreligger, skal saadanne anvendes. 

11. Telefonisk Afgivelse af de i nærm?rende Regle-
ment omhandlede Telei.,11·ammer skal ske UlH.ler nøje 
O\·erholuelse af efterfølgende Regler: 

Efter AfgiYelsen note1·es Kloklrnslettet i Afsendelses-
stationens Telegrafjournal. 

:Modtagelsesstatio::ien indfører straks Telegrammet 
ordret i sin Journal med AngiYelse af Klokkeslet og 
gentager det derefter for Afsendelsesstationen samt 
kvitterer ved 'l'ilføjelse af den modtagende Eks.pedi-
ents Navn. 

Er Gentagelsen rigtig, bekræftes dette af Afsendel· 
sesstationen under Tilføjelse af Ekspedientens Navn. 

I Afsendelsesstationens Telegrafjournal anføres der-
efter »Gentaget Kl .... « og deu kvitterende Ekspedients 
Navn. 

Modtagelsesstationen indfører ligeledes i sin Jour-
nal Bemærkningen »Gentaget Kl. ." ... « og Navnet paa 
den, <ler har modtaget Gentagelsen. 

Er Gentagelsen ikke rigtig, foretages Berigtigelse, 
hvorefte1· Gentagelse finder Sted under de foreskrevne 
Former. 

For Afgivelse af telefonisk Af- og Tilbagemeldinger 
gælder særlige Regler, se § 26. 

12. Stationsbestyreren er ansvarlig for de Tele-
grammer angaaende Toggangen, der afsendes eller 
skal afsendes fra Stationen, og den Omstændighed, 
at en Tjenestemand bar misforstaaet en mundtlig Or-
dre fra Stationsbestyreren eller undladt at efterkom-
me den, kan ikke i nogen Henseende fo1·roindske det 
Ansvar, som paahviler Stationsbestyreren, idet den-
ne i ethvert Tilfælde skal forvisse sig om, at hans 
Gyldig fra 1/3 1938. 12. 

) 
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Ordrer bliver udført. Er Stationsbestyreren nl<.ldsngel 
til telefonisk at diktere sine Telegrammer om Tog-
gangen til Telegrafkontoret. skal Telegrafvagten kvit-
tere med Navn og gentage Telegrammet. Gentagelsen 
skal godkendes af Stationsbestyreren. 

§ 9. 

Stationsbestyrerens (Stationspasserens) Nærværelse under 
Togs Ind-, Ud- eller Gennemkorsel. 

Undt>r Togs Gennemkorscl paa en Station skal Sla-
tionsbestyreren iagttage Toget under dets P assagr 
gennem Stationen og skal i den Anledning opholdt> 
sig i Togvejens Nærhed, saa vidt muligt pnn Perronen. 

Samme Hegel gælder ved Togs Ind- og Udkørsel, 
for saa vidt uopsættelige Arbejder ikke kra!Yer hans 
Nærværelse andetsteds. Stationsbestyreren skal altid 
have de nødvendige Signalmidlc1· til Standsning af 
Tog ved Haanden. 

§ 10. 
. Aflaasning og Behandling al Sporskifter. 

1. For Sporskifter i Hovedspor skal af Distriklsche-
fen være foreskrevet en bestemt Normalstilling. For 
de øvrige Sporskifter skal Stationens Leder saa vidt 
muligt fastsætte ·en Normalstilling. 

Overalt, hvor det er gørligt, skal Sporskifterne, naar. 
de ikke benyttes, være stillet saaledes, at Vogne, som 
maatte komme i Bevægelse, ikke kan løbe ud i Ho-
vedspor. 

2. Den i § 28 foreskrevne Aflaasning af Sporskifter 
i Togtid kan ske paa følgende Maader: 

a. Aflaa.rnin{I ved Hængelaas. 
Nøglerne til Hængclaasene skal uvægerligt fjer-
nes fra Laasene, naar Aflaasningen er sket. Per-
sonale, som maalte have faaet udleveret Nøgler 
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til Hængelaasenc, skal a ltid tilbagelevere disse 
ved Tjenestens Fratræden . Det er ubetinget 
fo rbudt P ersonale, der ikke er beskæftiget ved 
Stationstjen esten , at være i Besiddelse af Nøg-
ll'r til Station e rnes Sporskiftelaasc. 

b. Aflaasning ved Nøglelaase, som ikke indgaar i 
Centralsikring. 
Efter foreta gen Aflaasning åf Nøglelaasene ska l 
Nøglerne bringes paa Pla ds i Sta tion skontoret, 
fo r saa vidt ikke Togk rydsning o. I. n ødvendig-
gør Afvigelse fra Reglen. 

c. Centralsikring. 
Spors kifterne stilles og aflaases som foreskre-
ve t p oa Betjeningsplanen for Sikringsanlægget. 

Under Togudkørsel k an pao centralsikrede 
S tationer uden Udkørselssignaler den for eskrev-
n e Aflaasning af modgaaende Spors kifter i T og-
Yej en og Sporskifter, der fra Sidespor giver Ad-
gang til Togvejen, ske fra Centra lap paratet. 

Hvor der i Sikringsanlægget indgaar n øgle-
a flaasede Sporskifter, ska l Nøglerne væ re ind-
sat i de tilsvarende Nøglehuller i Centralappa-
ra lct. 

Pan Baner, hvor største tilladte Kørehastig-
h ed overskrider 75 km/T, skal Spors kifter , der 
kan ventes b efaret imod Tungespidsen af per-
sonfø rende Plantog, være centralsikre t. 

."} . For Sporskifleaflaas ningen uden for T oglid og 
uden for de T ider , i h vilke der foretages Ra ngering el-
ler Sporskifteeftersyn, gælde r fo r Togf ølgestationer 
følgende Regler: 

Sporskifter , som a flaases ved Hæ n gelaas, kan efter 
Sta tionens næ rmer e Bestemmelse henstaa a flaaset. 

Sporskif ter , som aflaases m ed Nøglelaas, sk al -
hvad enten de indgaar i et centraliser et Sikringsan-

) I 
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1æg eller ej - henstaa aflaaset, og Nøglen skal vær e 
.a nbragt p aa Plads. 

Sporskifter, der aflaases ved Hjælp af et Aflaas-
.ningshaandtag, eventuelt 
·ska l h ens taa u a flaaset. Dog sk a l korresponderende 
.Sporskifter , som aflaases ved samme Aflaasnings-
haandtag, i Sporforbindelser til Sidespor h e nstaa af-
laaset . 

Foruden disse Sporforbindelser kan efter Distrikts-
·chef ens Bestemmelse for hver enkelt Station gives 
'Tilladelse til at lade Sporskifter, 'der b enst aar under 
fas t Bloklukke, henstaa a flaaset uden for Togtid. 

Om Regler for Sporskifternes Aflaasning, naar en 
:St ation lukkes eller overgaar til at væ re ubetjent i 
'Togt id, se § 13. 

Om Regler for Sporskifternes Aflaasning paa Hol-
·desteder se §§ 58 og 59. 
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4. Sporskiftelaasen e maa under ingen Omst:::endig- s porsldfte-
laasenes An-.hei:ler bruges til andet end Aflaasning af Sporskifter . vendetse. 

;). Sporskifter, ved en F ejl er befaret medgaa-
.ende i urigtig Stilling, maa ikke befares i Retning 
m od Tungespidsen, før de er efterset og fundet fa r-
.b are, da der ingen Sikkerhed haves for, a t Kontravæg-
t en kan trække Tungen helt ind til Sideskinnen. Saa-
·danne Opskæ ringer skal anmeldes for Banefo rma n-
·d en. 

Alle Opskæ ringer ved centralsikrede Sporskifter 
- ogsaa paabegyndte, hvor et Hjul har været i Klem-
me mellem den tilliggende Tunge og Sideskinnen, 
·m edens Sporskifte- og Betj enings laa sen tilsyn eladende 
ingen Skade har ta get - ska l straks anmeldes fo r 
T elegrafformanden og Baneformanden . 

Sporskifters 
Opskæring. 

6 . Station ens Leder har Ansvaret for, a t kun det Pcrsonnlets 
Aovcndclse til ·under Stationen tjenstgørende Personale, som er fuldt Sporskifte-

f ortrolig m ed Sporskifte- og Sign a lbetjening, benyt- SlgnatbetJe-
ntng. ·t es til saadanne Arbejder. 
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Kræves der til Udførelsen af disse Arbejder en Sam-
virken af flere, skal en enkelt bestemt Tjenestem and 
lede Arbejdet. 

§ 11. 

Eftersyn af Sporskilter. 

St ationsforstanderen (Stationsmest eren) skal per-
sonlig foretage dagligt Eftersyn af alle 
som ligger i Togvejene, samt alle Sporskifter og Spor-
spærrer, som indgaar i Sikringsanlægget. 

Paa større Stationer kan Eftersynet h elt eller del-· 
vis overdrages til andre Tjenestemænd efter Distrikts-· 
chefens nærmere Bestemmelse. 

Pau Stationer, . der ikke bestyres af en Stationsfor- . 
stander eller en Stationsmester, men hvis Ledelse er· 
overdraget en anden Tjenestemand med Stationsbe-
styreruddannelse, skal denne Tjenestemand 
Eftersynet. 

P aa Holdesteder, som alene betjenes af Stationspas-
ser, samt paa ubetjente Holdesteder træffer Distrikts-
chefen n ærmere Bestemmelse om, hvem Eftersynet 
skal overdrages. Som Hovedregel udføres dette af Tje-
nestemænd under Banetjenesten, der udfører det i 
Forbindelse med det foreskrevne Eftersyn af Sporet.. 
Eftersyn a f Sporskifter og Sporspærrer skal paa her-
omha ndlede Holdest eder foretages saa vidt muligt 
daglig, men mindst 1 Gang hveranden Dag. 

Eftersyn of et Spor skifte foretages paa følgende Maade: 
Sporskiftet aflaases i Normalstilling ved Betjeningsme-

knnismen eller Sporskiftelaasen. Ved haandbetjente Spor-· 
skifter lægges tillige Kontravægten over, saaledes at den 
søger at tvinge Tungen bort fra Sideskinnen. Herefter p rø-
ves med en Mejsel mellem Sideskinne og Tunge, om Tun-
getilslutningen er i Orden, d. v. s . om det Stykke, Tun-
gen kan fjernes fra Sideskinnen, er mindre end 3 mm. 
Samme Prøve anstilles med Spo:i:skiftet i omlagt 

for aflaasede Sporsldfters Vedkomiuende dog kun for 
saa vidt disse ogsaa i den omlagte Stilling indgaar i Af-

Centralbetjente Spor skifter, som er kon-
trolaflaasede, prøves med oplukket 

Det prøves for aflaaselige Sporskifters Vedkommende, 
om Sporskiftet kan aflaases i uri gtig Stilling. 

Ved Eftersynet undersøges det, om Spo rskiftesignalets 
Stilling svarer til Sporskiftets Stilling. 

For Sporspærrers Vedkommende undersøges det , om de 
e1· fastholdt i aflaaset Stilling. 

Paa Holdesteder uden Betjening eller betjent af Sta-
tionspasser, hvor Nøglerne, som giver Adgang til Aflaas-
ningsunlæggct, udelukkende opbevares uden for Holde-
stedets Omraode, og hvor Spor skifterne derfor staar un-
der fast Aflaasning, indskrænkes Prøven til at konstatere, 
at Tungetilslutningen er i Orden i den Stilling af Spor-
skiftet, hvori det er aflaasel , at SporSl)ærrcrne er fas tholdt 
i Stilling , snmt at Spo1skiftesignalet s sva-
rer til Sporskiftets Stilling. 

Hvor Sporskiftccfte.rsynet foretages af Sta tionspersonalet, 
skal Bemærkning om, a t det har fun det Sted, med Angi-
velse af i hvilket Tidsrum indføres i Telegrafjournalen . 
Bc11lærkningen underskrives af den , der har foretaget E f-
tersynet. 

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

og Sikringsanlæg. 

1. Naar der paa en Station skal foretages Arbejdet 
ved Spor-, Signa!- eller Sikringsanlæg, hvorved Dele 
af nævnte Anlæg bliver ubrugbare eller kun kan be-
nyttes med Forsigtighed, paahviler det Banetjenes ten 
(i Reglen Overbanemesteren eller Baneformanden ), 
henholdsvis Signaltjenesten (i Reglen Telegrafmeste-
r en eller Telegrafformanden ) forud i h vert enkelt Til-
fælde a t træffe Afta le med Stationen om Tidspunktet 
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for Arbejdets Udførelse samt efter Fuldendelsen at 
give Melding til Stationsbestyreren. 

Om Fremgangsmaaden, naar Kørehastigheden mid-
lertidig skal nedsættes, se § 25. 

Medfører Arbejdet, at en normalt tilstedeværende 
Sikkerhedsforanstaltning, saasom Kontrolaflaasning, 
Sikring mod utidig Omstilling af Sporskifter eller 
li'gnende, ved hvis Bortfald der ikke udtrykkelig er 
foreskrevet sæ rlige Forholdsregler, midlertidig bort-
falder, men vedkommende Anlæg i øvrigt benyttes 
som tidligere, skal der i Tilslutning til den stedfund-
ne Aftale med Stationsbestyreren indføres Meddelelse 
herom i Stationens Telegrafjournal. Meddelelsen un-
derskrives a f den, der leder Arbejdet, og dette maa 
ikke paabegyndes, forinden Stationsbestyreren har . 
medundcrskrevet Meddelelsen. Meddelelsen føres paa 
Tavlen over Uregelmæssigheder. 

2 . Dækning af en Sporstrækning, der under Arbej-
det er ufarbar eller skal befares med Forsigtighed, sker 
efter Signalreglementets Forskrifter og foranlediges 
a f den, der leder Arbejdet. I Øvrigt paahviler det Sta-
tionen at drage Omsorg for, at de for Sikring af Tog-
og Rangerbevægelser fornødne Foranstaltninger træf-
fes. 

3. Aflevering a f et nyt eller ændret Anlæg fra Bane-
eller Signaltjenesten til Stationen sker saavel ved 
mundtlig Meddelelse til Stationens Leder som ved 
skriftlig Meddelelse i St ationens Telegrafjournal. 
delelsen underskrives af den, der har ledet Arbejdet, 
og medunderskrives af Stationen. 

Ved Forandring i en Stations Signal- eller Sikrings-
a nlæg, ved Ibrugtagning af nye Sikringsanlæg og i øv-
rigt ved s tørre Arbejder af anden Art foranlediger Di-
striktschef en a lle vedkommende instrueret i forn ø-
dent Omfang. 

Sikring af 4. Naar et nyt Sporskifte er indlagt i Stationens Ho-
Sporsklfter. 

• • og er afleveret til Stationen, forsyner denne 

r 
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for aflansede Sporskifters Vecll•.om1nende dog l•un for sna vidt 
uisse ogsaa i den omlagte Stil ling indga ar i 
get. Cent ralbetjente Sporskifter, som er kontrola fla asede, prøves 
med oplul.:ket Kont rollaas. 

Det prøves for aflaaselige Sporskifters Vedkommenuc, om 
Sporskiftet kan aflaascs i urigtig Stilling. 

Ved undersøges det . om Sporskiftesignalets S til-
l ing svarer til Sporskiftets Stilling. 

For SporSptl!rrers Vel)kommende det, om de er 
·fastholdt i aflaaset Stilling. 

Pau Holdesteder ullen Betjening eller betjent af Stations-
1msser, hvor Nøglerne, sorn giver Allgang til Afluasningsanlæg-
get , uuelukkende opbevares uuen for Holde:>te<lets Omraade, og 
hvor Sporskifterne derfor staar under fast Aflaasnlng, inu-
sl, rænl•e;.; Prøven til at konsta tere, a t Tungetilslutningen er i 
Qrden i den Stilling af SporsJ;:iftet, h:vori det er aflnaset, at 
Sporspænel'Oe er f.nstholdt i uflaa set Still ing, samt at Spor· 
sl;:iftesignalets Stilling svarer til Sporskiftets Stilling. 

Hvor Sno1·sl;:ifteeftersynet foretages af Stationspersonalet, 
slrnl Bemærkning om, at det har fnnllet Sted, med Angivelse 
af i hvill.:et T illsrum indføres i Telegrafjournalen. Bemærknin-
gen underskrives uf urn, der ha r fo retaget Eftersynet. 

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

og Sikringsanlæg. 

SR 
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1. Naar der paa en Station skal foretages Arbejder Aftale om Ar-
bejdets Udfp-

ved Spor-, Signal- eller Sikringsanlæg, hvorved Dele relse, 

af nævnte Anlæg bliver ubrugbare elle1• kun kan be-
nyttes med Fors igtighed, paahviler det Banetjeneslen 
(i . Reglen Overbanemesteren eller Baneformanden), 
henholdsvis Signaltjenesten (i -Reglen •relegr afmeste-
ren eller Telegru.fformanden ) forud i hvert enkelt Til-
fælde at træffe Aftale med Stationen om Tidspunktet 
fo1· Arbejdets Udførelse samt efter F uldemlelsen a t give 
Melding til Stationsbestyreren. 
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l\fedfører Arbejdet, at en normalt tilstedeværende 
Sikkerhedsforanstaltning, saasom Kontrolaflaasning, 
Sikring mod utidig Omstilling af Sporr:,l(fter eller lig-
nemle, ved hvis Bortfald der ikke udtrykkelig er fore-
skre,·et srcrlige Forholdsregler, midlertidig bortfalder, 
men vedkommende Auhcg i øvrigt benyttes som tidli-
gere, skal der i Tilslutning til den stedfundne Aftale 
med Stationsbestyreren indføres Medtlelelse herom i 
Stationens Telegrafjom;nal. l\Ied<lelelsen underskrives 
af den, der leder Aruej<let, og dette maa ikke paabegyn-
des, forinden Stationsbestyreren bar me<luuderskrevet 
Meddelelsen. l\Ied<lelelseu føres paa Tavlen oYer Uregel-. 
mrossigheder. 

I 
Om Foranstaltningernes Bekendtgørelse gennem La, 

se § 25. 

2. Dækning af en Sporstrækning, der under Arbej-
det er ufarbar eller skal befares med Forsigtigherl, sker 
efter Signah'eglementets Forshifter og foranle<liges af 
den, der leder Ari.lejdet. I øvrigt paahviler det Statio-
nen at drage Omsorg for, at de for Sikring af og 
Rangerbevægelser fornødne Foranstaltninger træffes. 

8. Aflevering af et nyt eller ændret Anlæg fra Bane· 
eller Signaltjenesten til Stationen sker saavel ved 
mundtlig Meddelelse til Stationens J.,eder som ved 
skriftlig l\Ie<l<.lelelse i Stationens Telegrafjournal. Med-
delelsen af den, der har ledet Arbej<.let, 
og medundersk1·h·es af Stationen. · 

Ved Forandring i en Stations eller S il•rings-
anlæg, ved Ibrugtagning af nye S ikriugRanlrog og i øv-
rigt ved større Arbejder af anden Ål't foranlediger Di-
striktschefen alle vedkommende instrueret i fornødent 
Omfang. 

4- Naar et nyt Sporskifte er inulagt i Stationens Ilo· 
vedspor og er afleveret til Stationen, forsyner <lenne 
Gyldig fra l/s 1938. 13. 
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straks Sporskiftet med Laas og overtager derved An-
.svaret for Sporskiftets rette Stilling. 

Naar et nyindlagt Sporskifte, der senere skal ind-
_gaa i Sikringsanlægget, ikke straks kan inddrages un-
·der dette, forsynes Sporskiftet m ed Laas, hvis Nøgle-
form afviger fra de almindelige Sp9rskiftelaases Nøg-
leform, og Stationen overt ager da for Spor-
·skiftets rette Stilling. Sikringsanlægget skal i saa Fald 
.aflyses helt eller delvist. · 

Nyindlagte Sporskifter, der foreløbig ikke ska l kun-
ne skiftes, skal desuden ved Foranstalt-
ning fas tspigres og fastboltes til Sideskinnen ved 
-Skruebolt. I dette Tilfælde behøver .Aflysning af Sik-
ringsanlægget ikke at finde Sted. 

5. Forandringer og Flytninger af bestaaende Sig-
naler samt Anbringelse af nye Signaler m. v" der har 
eller kan faa Betydning for Toggangen, maa, for saa 
vidt Foranstaltningen ikke er af ganske underordnet 
Betydning, først ske, efter at Sagen har været be-
handlet af en ved Distriktschefens Foranstaltning 
sanunentraadt Signalkommission. Ifommissionen be-
staar foruden af Signalinspektøren, henholdsvis Le-
deren af Signalsektionen, af Trafikinspektøren , Mu-
skiningeniørcn .og en s tedkendt Lokomotivfører samt 
eventuelt, for saa vidt Spørgsmaalet har Betydning 
for Banetjenesten, tillige af Baneingeniøren, og, for 
saa vidt Spørgsmaalct faar Betydning for en Station, 
tillige af Stationens Leder. 

§ 13. 

Forholdsregler, naar en Station lukkes eller overgaar 
til at være ubetjent i T ogtid. 
I. L UKKEDE STATIONER. 

1. Inden en Station lukkes ved Toggangens Ophør 
eller i togfri Tidsrum, skal Stationsbestyreren ( Sta-
tions passeren) h ave skaffet sig Vished for: 

SR 

Forandringer 
og PlytnJnger 
somt Anbrlo-
tclse of Sll?-
naler. 

Eftersyn oic 
h1dstllllog af 
Togvej m. v. 
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Afluas11l11g af 
Sporskifter 
111. V. 

28 - 1. 

at den i Togplanerne foreskrevne Togvej - paa dob-
beltsporet Bane Togveje - er fri, og at samtlige 
Sporskifter i Togvejen med tilhørende Dæk-
ningssporskifter og Sporspærrer er rigtigt stil-
let og aflaaset, eventuelt kontrolaflaaset, og 

at Vogne, hvis Indløb i Togvejen ikke kan hindres 
ved aflaasede Sporskifter eller Sporspærrer, er 
sikret mod at komme i Bevægelse ud imod den 
paagældende Togvej, saalecles at denne uden 
Hindring kan befares af Tog, der eventuelt lø-
ber uanmeldt efter Stationens Lukning, 

at der ikke i Nærheden af Togvejen findes Gen-
stande, som af en eller anden Grund kan blive 
sat i Bevægelse og derved komme ud i Tog-
vejen. 

2. Den foreskrevne Aflaasning af Sporskifter og 
Sporspærrer sker paa centralsikrede Stationer ved 
Hj:clp af Sikringsanlægget, idet Kontrnllaase even-
tuel t ogsaa skal benyttes. 

Sporskifter og Sporspærrer, som ikke er inddraget 
under et Sikringsanlæg, men kun sikres ved Nøgle-
laas eller Hæ ngelaas, skal være aflaaset og Nøglen 
fj ernet fra Sporskiftet, henholdsvis Sporspærren. 

Stationsbcslyrercn ( Stntionspassercn) skal bl. a. 
ved Aflaasning af Signalrum, henholdsvis Aflaasning 
af frils laaen<le sikre sig, nt uvedkommen-
de ikke kan gribe ind i Sikringsanlægget. Stationsbe-
styreren ( Stationspasseren) skal sanledes ogsaa sikre 
sig, a t de af Sporskifter og Sporspærrcr udtagne Nøg-
ler ikke er tilgængelige for uvedkommende. Kan frit-
staacnde Trækbukke ikke aflaases saaledes, at de deri 
anbragle Sporskiftenøgler er ulilgængclige for uved-
kommende, skal Nøglerne udtages og opbevares paa 
Stationskonloret . 

Ved det i § 6 nævnte Notat i Telegrafjournalen ved 
Lukning af Stationen skal det anføres, a t forannævn-
te Krav er opfyldt. 

r 
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II. UBETJENTE STATIONER. 
En Station naar nedennævnte Bestemmelser 

e r opfyldt, være ubetjent i Togtid. 
Ubetjente Stationer betragtes som Holdesteder . 

A. Stationer m ed lndkørselssig_naler. 
1. Stationen skal være forsynet med Centralsik- Sikring. 

ring. 
Paa enkeltsporet Bane rnaa Stationer, der har 

Krydsningsspor, og som paa visse Tider a f Døgnet 
er Togfølgestation, ikke være ubetjent i Tidsrum, i 
hvilke Stationen trafikeres af. Tog i begge l{øreret-
uinger. . 

Fra Kravet om Centralsikring kan der dog ses bort, 
for saa vidt a ngaar Stationer med 
b eliggende paa Baner, hvor største tilladte Hastighed 
ikke overskrider 75 km/T, naar Sikringsanlægget ud-
formes saaledes, at Signalgivningen sættes i Afhængig-
hed af Forbindelsessporskifterne til Læsscsporerie 
med tilhørende Dækningssporskifter og Sporspærrer, 
og de øvrige Sporskifter i den paagældende Togvcj af-
laases ved særlige Nøglelaase eller andet særligl Af-
laas ningsanlæg uderi Afhængighed af Signalgivnin-
gen . 

Saa fremt Sikringsanlæggef kommer i Uorden, maa 
Stationen ikke være ubetjent. 

2. Forinden Stationen overgaar til a t være ubetjent, 
skal Stationsbestyreren (Stationspasseren) med Hen-
syn til Eftersyn og Indstilling af Togvej og Aflaas-
ning af Sporskifter m. v. forholde sig som angivet for 
lukkede Stationer i foranstaaende Afsnit I. 

Signalet (Signalerne) stilles derpaa paa >Kør«, 
henholdsvis :.Kør . igennem«. 

Foruden den i Afsnit I, Punkt 2, paabudte Aflaas-
ning af Signalrum m . v. skal paa Stationer med a l-
mindeligt Centralapparat Sporskiftehaandtagene være 
aflanset i omlagt Stilling ved særlig Nøgle. Denne 

Stntlonsbe-
styrerens (Stn-
tlonspasse-
rens) Forhold. 
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Stationens 
Aabnlng. 

Rangering. 

Sikring. 

Stationsbesty-
rerens (Sta-
tionspasserens) 
Forhold. 

Nøgle samt - ved Nøgleaflaasningsanlæg - Nøgler-
ne til Sporskifterne og Sporspærrerne skal anbringes 
paa et for uvedkommende utilgængeligt Sted. 

Saafremt Linieringning foretages paa den paagæl-
dcnde Bane, skal Anlægget stilles til Gennemringning. 

Stationsbestyreren ( Stationspasseren) maa ikke fra-
træde Tjenesten, forinden den Toggang er afviklet, 
som planmæssig skal have fundet Sted, medens Sta-
tionen endnu er betjent. 

Under Sneforhold, Forstyrrelser i Telegrafforbin-
delserne o. l. maa Togfølgestationer ikke være ube-
tjent, forinden Tilladelse dertil er indhentet hos Tra-. 
fikins pektøren. 

3. Forinden en Station igen overgaar til at være be-
tj ent, skal den skaffe sig Oplysning om Toggangen, 
hvorefter Sikringsanlægget bringes i Normalstilling, 
evenlucll dog først efter, al et undervejs værende Tog 
er passeret. Slationsbestyreren (Stations passeren) 
skal skaffe sig Sikkerhed for, at Indkørselssignaler-
ne staar paa )) Stop«. 

4. Rangering maa ikke finde Sted. 

B. Stationer uden Indkørselssignaler. 
1. Nedenstaaende Bestemmelser kan kun bringes til 

Anvendelse paa Baner, paa hvilke største tilladte Ha-
stighed ikke overskrider 75 krp/T. 

Stationerne skal være sikret som angivet i § 58. 
Afsnit II B. 

Paa Stationer med Centrallaas maa den plombe-
rede Reserve-Togvejsnøgle ( jfr. § 58, Afsnit II B. 
Punkt 4) ikke benyttes. 

Kommer Aflaasningsanlæggct i Uorden, maa Sta-
tionen ikke være ubetjent. 

2. Forinden Stationen overgaar til at væ1·e 
skal Stationsbestyreren (Stationspasseren) have skaf-
fet sig Sikkerhed for, 

( 

29 - II. 

II. UBE1'JENTE STATIONER. 
En Station k;:m, naar nedennævnte Bestemmelser 

er opfyltlt, være ubetjeut i Togti<l. 
Ubetjeute Stationer betragtes som Holdesteder. 

A. Stationer med Indkørselssignaler. 

SR 
§ 13 

1. Stationen skal være forsynet med Centralsik- Sikrlni;-. 

ring. 
Paa enkeltsporet Bane maa Stationer, <ler har 

Krydsningsspor, og som paa visse Tider af Døgnet 
er 'l'ogfØlgestatiou, ikke væ1·e ulJetjeut i 'l'i<lsrum, i 
hvilke Stationen trafikei·es af 'l'og i begge Kø1·eret-
ninger. 

Fra Kravet om Centralsik1·ing kan der dog ses bort, 
for saa vidt angaar Stationer med Krydsningsspor 
beliggende paa Uaner, hvor stø1·ste tillaute Hastighed 
ikke overskrider 75 km/'.r, uaar Sikringsanlægget ud-
fol'tnes sualedes, at Signalgivningen sættes i Afhængig-
hed af l•'oruiutleli;essporskifterne til Læsse.sporene 
med till1Øreude D:ckuiugssporskifter og Spo1·sp<nrrer, 
og de øvrige Sporskifter i den paagrulden<le Togvej af-
laases vetl særlige NØglelaase eller andet særl igt Af-
laasuiugsaulæg uden Afhængighed af Sigualgivnin· 
gen. 

Saafremt Sikringsaulægget kommer i Uorden, maa 
Stat ion en v;ere u betjent. 

2. Fol'in<leu Stationen overgaar til at være nbetjent, 
skal StationslJestyreren (Stationspasseren) med Hen-
syn til Eftersyn og I ndstilling af 'l'ogvej og Aflaas-
ning af Sporskifter 111. v. forholde sig som angivet for 
lukkede Stationer i foraustaaende Afsnit I. 

Signalet (Signalcrue) stilles derpaa paa :->KØr«, 
henholdsvis igennem«. 

Foruden <len i Afsnit I, Punkt 2, paabuclte Aflaas-
n ing af l5ignalrnm m. v. skal paa Stationer med al-
mindeligt Ceut1·a.Iapparat Sporskiftehaaudtageue være 
anaaset i omlagt Stilling ved særlig Nøgle. Denne 

Stattoiisbe-
. styrerens ( Sta-
tionspasse-
rens) Foihold. 
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Stationens 
Aabning. 

Rangeting. 

30 a - II. 

Nøgle samt - ved - Nøgler-
ne til Sporskifterne og Sporspærrerne skal anbringes 
paa et for uvedkommende utilgængeligt Sted. 

Saa.fremt Liniet·ingning foretages paa. den 1n1ugæl-
denlle Hane, skal Anlmgget sti lles til Gennemringnin g. 

Stationsbestyreren (Stationspasseren) maa fra· 
træde 1.'jenesteu, forinden <len 'l'oggang er afviklet, 
som planmæssig skal have fundet mecleus Sta-· 
tionen eudnu er betjent. 

Uude1· S11eforhold, Fo1·styrrelser i 'felegrafforbiu-
<lelsetue o. I. man TogfØlgestationer ikke vrore . ube-
t jent, forinden 'l'illaclelse dertil er indhentet ltos trra· 
fikinspei{tøren. 

3. I!'ot·inden en Station igen ovel'gaar til at vrore be-
tjent, skal den skaffe sig Oplysning om 1.'oggaogen, 
hvorefter Sikringsaul::cgget bringes i Normalstilling, 
eventuelt <log først efte1·, at et undervejs værende 'J'og 
er passe1·et. Stationsbestyreren ( S ta tionspa.sseren) 
ska l skaffe sig S ikkerhed for, at J1H.lkørselssignaler-
uc staul' paa »Stop«. 

fJ. Haugering maa ikke finde Sted. 

S. Rlive1• det af Heusyn til 'l'ill_ysuing af 'l'og eller 
nu<ler uregelmæssig Toggang undtagelsesvis 11øclve11digt 

St:itionen 
betjenes ek-
straordinært 
som Togtøige· af etahle1•e en Station som 'l'ogfØlgestution i et 'l'id:-;1·um, 
station. i hvilket Station.en nonnalt er Ilolclestecl, i-;kal 8tations-

best.rrere11 - efte1· at have siki•et sig, at Stationens l1Hl-
l•ørselssignaler staar paa »Stop« - snarest underrette 

om l•'o1·hol<let, medmind1·e det-
te Ire111gaai· af eu der er uddelt til 
disse S ta tion(?r. 

'l'ogfs§reren for hver t enkelt 'fog, der plammcssigt skal 
standse paa Stationen i den 'l'id, denne ekstraordinært 
funge1·er som TogfØlgestation, skal dernæst gennem en 
foranliggende 'l'ogfØlgestation, llvm- '1'oget e fter sin Kø-
replan skal holde, uncle1·rett<.>s om l!'orholdet ved følgen -
de Telegram: 
Gyldig fra l/a 1939. 43. 

) 

30 b - JI. 

»1.'gf. 'l'og .. .. . .. . . .. . . .... . 
Stationen .fungerer solll TogfØlgesta tion. 

Stationens Navn«. 

Umiddelbart" efter at denne Meddelelse er afgivet til 
Togt>t, giver Underretningsstationen følgende 'l'elegram 
til den nyetablerede Togfølgestation: 

»'fog ....... .. . .. .. . underrettet om, at .............. . 
Station fungerer som TogfØlgestation. 

Stationens Navn«. 

Modtager Stationen ikke rettidigt I.lette Telegram, ta-
ges Toget iod for den Sigualgivning, der er foreslcrevet 
fo1• Standsning af planmæssigt gennemlcørende Tog, og 
untlerrettes stralcs efter Standsuingen om Fot•holdet. 
'l'oget kan c1og tages inc1 paa Stationen paa normal 
Maade, saafremt det i Forvejen e1· underrettet om, at 
det skal krydse, passere (passeres) eller overhales paa 
Stationen (§§ 34,fi, 34,U, 35,7, 35,V, 41,7, 42,3 henholds-
vis 42,4). 

B. Statione1· mlen ltuUGf;rselssignaler. 

SR 
§ 13 

1. Nedeustaaeude 13eslemm<>lser kan knn bringes til Sik1ing. 

Auvendelfle paa Raner, paa hvilke største tilladte Ha-
i;tighed overskrider 75 km/ T. 

Stationerne skal være sikret som angivet i § 58, 
Afsnit II B. 

Paa Stationer med Centrallaas maa den plomhe-
1·ecle Reserve-Togvejsnøgle (jfr. § 58, Afsnit II B, 
Punkt 4) ikke benyttes. 

Kommer Aflaasn ingsanlægget 
t ionen ikke være ubetjent. 

Uorden, man Stu· 

2. Forinden Stationen overgaar til at være ubetjent, 
skal Stationsbestyreren (Stationspasseren) have skaf-
fet sig Sikkerhed for, 
Gyldig fra l/s 1939. 44. 

Stationsbesty-
retens (St:i-
tionspassetens) 
Forhold. 
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al Togvejen er fri, 
at Sporskifter og Sporspærrer er rigtigt stillet og 

aflaaset, samt 
at der i øvrigt intet er til Hinder for Togs Modta-

gelse, og . 
afgiver derefter følgende Melding til tilstødende Na-
bologfølgestationer: 

»Betjeningen portfalder.« 
Ved Meldingens Afgivelse er den paagældende til-

lige ansvarlig for, at alle Sporskiftenøglerne ved An-
læg med Centrallaas er indlaaset i Centrallaasen og 
Togvejsnøglen udtaget . 

Meldingen indføres i Telegrafjournalen. Modtager 
Togfølgestationerne ikke Meldingen, skal den foranle-
dige, at Tog- og Lokomotivføreren for de Tog, der 
skal passere den ubetjente Station, underrettes skrift-
lig. Der skal da udvises særlig Forsigtighed ved To-
gets Indkørsel paa Stationen. 

SR 

3. Rangering maa kun finde Sted, saafremt Spor- Rangering. 
skiftenøglerne normalt er anbragt paa Nabotogfølge-

. sta tionerne. 
Naar Togføreren i Tilfælde af Rangering har fore-

taget Oplaasning af en Sporforbindelse, er han per-
sonlig ansvarlig for, at Stationens Sikringsanlæg ef-
ter endt Rangering bringes i foreskrevcn Stan<l, og at 
Vognene er hensat paa Ladesporet inden for Frispor-
mærkerne og er bremset eller afstoppet. 

Med Hensyn til Sporskiftcn"glcrncs Ud- og Tilba-
gelevering forholdes som angivet i § 58, Afsnit II B, 
Punkt 3. 

§ 14. 
Særlige Bestemmelser for bevogtede Overkørsler. 

Ansvaret for Bevogtningen 
nemes Omraade beliggende 
paahviler Ledpasseren. 

af de inden for Statio- Særlige Be-
atemrnelser bevogtede Overkørsler for bevogtede 
Overkørsler. 
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. . 
Sll<ring af 
Vogne . • 

" : 

32 - 1. 

For de af disse Overkørsler, som betjenes fra Ste-
<let, samt er saaledes beliggende, at Ledpasserens 
Plads kan ses fra Perronen, er det Stationsbestyrerens 
(Stationspasserens) Pligt, inden der gives eller be-
ordres givet Signal til Ind-, Ud- eller Gennemkørsel 
for Tog, at overbevise sig om, at Ledpasseren er til 
Stede ved Overkørslen, hvilket Ledpasseren tiikende.-
giver ved at vise hvidt Flag eller en rektangulær hvid 
Skive - i Mørke hvidt Lys -- imod Perronen fra' et 
mellem Stationen og Ledpasseren for hver enkelt, 
Overkørsel aftalt Sted. 

For saadanne fjernere beliggende Overkørsler, som 
ikke kan ses fra .Perronen, kan der, hvor Forholdene 
kræver det, af · Distriktschefen foreskrives særlig Sig-
naludveksling ved Telefon eller Ringesignal til An-
givelse af, at Ledpasseren er paa sin Plads. 

. § 15. 

Sikring Vogne. 
Henstaaende Vogne skal være sikret mod at komme 

i Bevægelse ud i Togvejen. Vognene skal saa vidt mu-
ligt holdes sammenkoblet, og Bremserne skal i fornø- • 
dent Omfang være fastspændt eller nedpindet. For-
inden Skrubremsen sættes fast paa en hep.stillet Vogn 
(Togsamme), skal Luftbremsen være udlignet. Vog-
ne (Togstammer) rnaa ikke hensættes luftbremsed_e. 
Ved Tjenestens (jfr. § 13), og i øvrigt naar 
Forholdene tillader · det, skal Vogne, som staar nær-
mest ved Indmundingen i Hovedspor, sikres ved 
Hjælp af Sporspærrcr, Stoppebomme el. l. 

Naar det ved Reparation af Vogne, der henstaar 
paa Spor, som hører under Omraade, 

at Arbejderne opholder sig under 
ne; maa dE!tte kun ske med Stationsbest§'rerens Sam- . 

og deQne skal da drage Omsorg for, at Vog-
nene ikke sættes i Bevægelse, bl. a. ved, at Range- • • • 

31 - II. 

at 'fogvejen er fri, 
at Spol'skifter og Sporspæ1·er er rigtigt stillet og 

ailaaset, samt 
u.t der i øvrigt iuiet er til Hiuder for 'rogs Mocl ta-

gelse, og 
:1fgiver de1·cfter fØlgende Melding til tilstØcleude Na-
hotogfØlgestationer: 

»Betjeningen bortfalder«. 
Ved Meldingens Afgivelse er den paagældeude til-

. lige ansvarlig for, at alle SporskiftenØglerne ved An-
hcg Cen trallaas el' indlaaset i Centrallaasen og 
'l'ogvejsuØglen udtaget. 

Meldingen inclføres i 'felegrafjournalen. lVIodtage1· 
'l'ogfØlgesta t.ionerue l'1Celdingen, skal de foranle-
dige, at 'l'og- ·og for de Tog, der 
skal passe1·e (len ubetjente Station, underrettes skrift-
! igt. Der skal da ntlv ises særlig Fo1·sigtighecl ve cl To-
gets Indl;:prsel paa Stationen . 

SR 
§ 13·14 

S. Rangering rnaa kun finQ.e Sted, saafremt Spot'- Rangering. 

skiftenfSglel'llc uormalt er a nbragt paa Nabotogfølge-
stntionerne. 

Naar Togføreren i Tilfælde af Rangering har fore-
taget Oplaasning af en Sporforbindelse, er han per-
soulig ·ansvarlig for, at Stationens Sikringsanlæg ef-
ter endt Rangering bringes i foresk1·even Stand, at 
Yognene er hensat paa Latlesporet inden for 
mmrke1·ue og er bremset eller afstoppet. 

Med Hensyn til Sporskiftenøglernes Ud- og Till>a-
gel evering forholdes som angivet i § 58, Afsnit II B, 
Punkt 3. 

§ 14. 
Særlige Bestemmelser for bevogtede Overkørsler. 

Ansvaret for Bevogtningen af de inden for Statio-
uernes Omraade beliggende bevogtede_ O\·erkørsler for bevogtede 

1 ·1 I d overkørsler. pan iv1 er ,e · pas::ie1·en. 
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§ 14-15 

Sikring af 
Vogne. 

32 - II. 

li'or de af disse Overkørsler, som betjenes fra Ste-
det, samt er saaledes beliggende, at Ledpasserens 
Plads kan ses fra Perronen, er det Stationsbestyrerens 
(Stationspasserens) Pligt, inden der gives eller be-
ordres givet Signal til Ind-, Ufl- elle1• Gennemkørsel 
for Tog, at overbevise sig om, at Ledpasseren er til 
Siede ved hvilket Ledpassereo tilkende-
giver ved at vise hvidt Flag eller en rektangulær hvid 
8kirn - i :Mø1·ke hvidt Lys - imod Perronen fra et 
mellem Stationen og Ledpasseren for hver 
Overkørsel aftalt Sted. 

saadunne fjernere beliggeude Overkørsle1', som 
ikke kan ses fra Perronen, lrnn der, hvor Forholdene 
hæver det, af Distriktschefen foreskrives særlig Sig-
naludveksling ved Telefon eller Ringesignal til An-
givelse af, at Ledpassercn er paa sin P lads. 

§ 15. 
Sikring af Vogne. 

Henstaaende Vogue skal være sil;: ret mod at komme 
i Devrogelsc ud i 'fogvejen. Vognene skal saa vidt mu-
ligt holdes sammenkoblet, og Bremserne skal i fot·nø-
c.lP.nt Omfang vrere fastspændt eller nedpin<let. For-
inden Skruebremsen fast paa en henstillet Vogn 
(Togstamme), der har v:t't•et vakuumbr·cmset, skal Va-
kmunl>remsen rn::re udlignet. Vogne (Togstamwe1·) maa 
ikke hens:ut t.e,., luftbt·emset. Veu 'fjenestens S Iutniug 
(jfr. § rn), og i øvrigt naar tillader det, skal 
Vogue, som staar mermest ved Indmundingen i Hoved-
)oipor, sikres ved Hjælp af Sporsprct'l'er, Stoppebom-
me el. I. 

Naar <let ve1l Reparation af Vog11e, der henstnar 
paa Spor, som hører under Stationens Omraade, er 
nødvendigt, at Arbejderne opholder sig under Vogne-
ne, maa dette kun ske med Stationsbestyrerens Sarn-
tykke, og deunc skal da drage Omsorg for, at Vog-
nene ikke sættes i Bevægelse, bl. a. ved, at Range-

72. 
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ring mod Vognene, saa længe Arbejdet varer, und-
.gaas. Vognene dækkes med Standsignaler i Overens-
.stemmelse med Signalreglementets Forskrifter. 

Arbejdes der under en Vogn, som er indlemmet i 
'Tog, skal Stationsbestyreren paase, at de i Signalreg-
tementet f9reskrevne Sikkerhedsforanstaltninger er 
truffet {Signa l paa Toget og Vagt ved Togstammen), 
·OS at de fornødne Bremser er fastspændt, jfr. § 17, 11. 

Saa snart af den her omhandlede Art er 
·s luttet, skal vedkommende Arbejdere uopholdelig un-
·<ierrette Stationsbestyreren, som derefter sørger for, at 
:Sikringsforanstaltningerne hæves. 

3 

. . 

• SR 
• 

0 

.. 

• 



SR 

Alm. Regle r 
ror Beregning 
ar Togenes 
Større lse. 

Per1011røre11de 
Tog 

• 

34 - 1. 

III. TOGENES STØRRELSE OG SAMMENw 
SÆTNING m. v. 

§ 16. 
Togenes Størrelse. 

1. Togenes Størrelse angives i Antal Aksler og An-:-
tal Vognladninger. I Vognladning (Vgl.) = 10,000 kg, 
(10 Tons). 

De Togene fremførende Motorvogne og Lokomoti-
ver med tilhørende Tenderes Aksler og Vægt med-
regnes ikke ved Beregningen af et Togs Aksel- og 
Vognlaclningsantal, se dog Punkt 2 e vedrørende een-
mandsbetjentc Motortog. 

2. Den tilladte Størrelse for Togene er: 
a. Personf øre nde Tog: (d. e. de i Opslags-· 

opførte Tog og de til Personbefordring an-
meldte Særlog). 

-
Største tllladte Luftbremsede Luft· og s krue- Skruebremsede 

Hastighed (se § 17, 4) bremsede (•e § 17, 6) (se § 17, 5) 

Indtil 4f> km/T 80 Aksl. 80 V gl. 120 Aksl. SOV gl. 120 Aksl . 80 V gl.. 
50- <iO - 80 - 70 - Den luftbrcm- 80 - (i0 -
65-70 - 80 - (50 - i;ede Togdcl 
7t.-90 - fiO - 45 - maa dog høj s t 
95-100 -- (50 40")- IJcstaa - af 80 Aksler. 

.For Tog med større Hastighed end 100 km/T fast-
sættes Togets Størrelse af Generaldirektoratet. 

*) llvis Togstammens Længde, regnet fra forreste til 
()agcstc Puffer, ikke overstiger 215 m, maa Belast-
ningen dog være indtil 45 Vgl. 

, I 

0 33 - IL 

' 

ring mod Vognene, saa længe Arbejdet varer, undgaas. 
Vognene dækkes med Stan<lsignaler i Overensstemmelse 

Signalreglemeutets Forskrifter. 
Arbejdes · der under en Vogn, som er indlemmet i 

Tog, skal Stationsbestyreren paase, at de i Srgnalreg-
. lementet for \ skrevne Sikkerhedsforanstaltninger er 

(Signal paa Toget og Vagt ved Togstammen), 
og ·at de fornødne Bremser er fastspændt, jfr. § 17, 11. 

Saa snart· Arbejder af den her omhandlede Art er 
skal vedkommende Arbejdere uopholdelig un-

derrette Stationsbestyreren, som derefter sørger for, at 
Sikringsforanst altningerne hæves. 
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Abn. Regler 
for Beregning 
af Togenes 
Støuehe. 

Personrørende 
Tog. 

34: - Il, 

III. TOGENES STØRRELSEt SAMMENSÆT-
NING OG HASTIGHED m. v. 

§ 16. 

Togenes Størrelse. 

J. 'l'ogeues 8tØrrelse angives i Antal Aksler og An-
tal Vognladninger. 1 Vognladning (Vgl.) = 10,000 kg 
(10 Ton s) . 

De 'fogene frenrførende og Lokomotiver 
med tilhørende Tenderes Aksler og Vægt wedregnes 
ikke ved Beregningen af et 'fogs Aksel- og Vognladnings-
antnl, se dog Punkt 2 c eenmandsbetjente 
Motortog. 

2. Den tillad te Størrelse for Togene er: 
a. I' e t so 11 f Ø r e n tl e 'r o g ( d. e. de i Upslags-

køreplauen opførte Tog og de til Personbefordring an-
meldte Særtog): 

StPtstc tllladte Luftbremsede I Lu ft- og skrue- Skruebremsede bremsede ll:1$tlghed (se§ 17. 4) (se§ 17, 5) (se§ 11, 6) 

Indtil 45 km /T 80Aksl. 80 Vgl. 120 Aksl. 80Vgl. 120 Aksl.80 Vgl. 
50-60 80 70 - 80 - 60 -
65 - 70 80 60 - Den luftbrem-
75-90 60 45*J- sede Togdel 

rnaa dog højest 
95- 100 - 60 40**J - bestaa 

105- 120 - 32 38 - af 80 Aksler. 

*) Vaku.1tmbremsede Tog, hvis Længde, regnet fra Togstnm· 
mens for reste til bageste Puffer, lklce overstiger 255 m, 
og trykluftbremsede Tog maa dog belastes roecl lndUl 
50 Vgl. 

") Trykluftbremsede Tog maa dog belastes med indtil 50 
Vgl., og vakuumbremsede Tog, hvis Længde, regnet fra 
Togstammens forre!;le til bageste Puffer, llcke overstlger 
215 m, man belastes med indtil 45 Vgl. 

Gyldig fra 1/8 1938. 14. 
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ring mod Vognene, saa længe Arbejdet varer, undgaas. 
Vognene dækkes med Standsignaler i Overensstemmelse 
med Signalreglementets Forskrifter. 

Arbejdes der under en Vogn, ·som er indlemmet i 
'l'og, skal Stationsbestyreren paase, at de i Signalreg-
lementet foreskrevne S ikkerhedsforanstal tninger er 
truffet (Signal paa Toget og Vagt ved Togstammen ), 
og at de fornødne Vogne er bremset, jfr. § 17, D, 5. I 

Saa snart .Arbejdet• af den her omhandlede Art er · 
. ' sluttet, skal vedkommende Arbej dere u opholdelig . un-

derrette S tationsbestyreren, som derefter sørger for, at 
Sikringsforanstaltningerne l..tæves. 

" 

·.• 

• , 

. . • 
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Angl1'clser 
ror Togenes 
størrelse. 

Støl'Ste tilladte 
Togvægt. 

Største 
tilladte 
Akselantal. 

34-m. 

·flt 

IIL TOGENES STØRRELSE, SAMMEN-
SÆTNING OG HASTIGHED m.v. 

§ 16. 
Togenes Størrelse. 

1. 'l'ogeoes Størrelse angives i Antal Tons ('fogvæg-
ten) og i Antal Vognaksler. 

For 'l'og, <ler fremføres af Damplokomotiv eller Mo-
torlokomotiv, medregnes det trækkende Lokomotiv og· 
Tenderen ildce ved Beregning af Togvægten og Aksel-
antallet. Derimod medregnes en Motorvogns Vregt og 
Aksler altid i Togvægten og Akselantallet. 

Om Beregning af en Vogus Vægt (Vognvægten) hen-
vises til 'l'jeuestekøreplanen. 

2. Et g-bremset Tog ( § 17, A, 2 c ) maa, saafremt 
mindst % af den Bremsevægt hidrører fra 
•rrykluftbremsen, have en Togvægt paa indtil 1000 'l'ons. 

I øvrigt maa et Togs 'l'ogvægt ikke overskride 800 
•rous. 

S. Det største t illadte Akselantal i et Tog er : 

Største tilladle 
Hastighed 

indtil 45 km/T 
50-60 
65- 70 -
75 - 80 -
85- 100 -

over 100 -

Trykluftbremsede Tog Vakuum- Skrue-
-- - bremscclc-

•· eller p-bremsel g-bremset bremsede Tog To 
(§ 17, A. og b) ,1§ 17, A, 2c ) 17, Il) (§ 17 gC) 
_ _ ·- _ 

erson- 1 ikke- e ller person- I ikltc- t0rcnde eller 
P person- 1 kke·person-

1 
d person- lkke-person-

fs r<ndc 1 forende I førende øren e førende førende 

60 
60 
60 
60 
60 
60 

80 
80 
80 
80 
80 
80 

140 
120 
100 
80 

60 ! 80 
80 60 

60 
60 
52· ) I 

I 

80 
80 
60 

120 
80 

* ) H vis <ler i kkc er etableret tlobbelt Valrnumkoblin:; gennem 
hele Toget, ronn Akselnntnllet ikk e overstige 44. 

Gyldig fra 15/11 1940. 54. 
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b. I k k e - per so n førend e To g : 

Størst• tllladle Luftbremsede Lofl- og skrue· Skruebremsede•) bremsede •) Hastighed (se § 17, 4) (se § 17, 5) (fie § 17, 6) 

Indtil 4!:, km/T 80 80 V gl. 120 Aks!. 80\'g l. 120 Aks!. 80 V gl. 
50- 60 - · 1:10 - 80 -- Den luflbre m- --- 60 -
65-70 - 80 - 80 - sedc Togdcl 
75-90 - 80 -- f.iO -- lllHH dog høj s t 
!>5- 100 - (iU - 45 bcslaa - uf 80 Aksler. 

c. E e nmandsbetjente :Moto rt o g: (d. e . 
l\fotortog, der alene betjenes a.f Motorføreren)_ 

l\faa foruden af den · fo rreste fremdrivende Motor-
vogn (Motorlokomotiv ) højst bestaa af dobbelt san 
mange Aksler som Antallet af Motorvognens (Motor-
lokomotivels) bremsede Aksl<'r, dog skal ckr i Toget 
væ re saa mange bremsede Aksler som angi\'e t i Brem-
setabellen. 

SR 

Ikke-person-
rørende Toi:; • 

Eenmandsbe-
tjente Motor-
tog. 

.'I. Paa Banestræ kninger, hvor Stignings forholdene Ikke-pen;on-
rørcnde Toa ikke er over 12,5 1/00, kan Tog, som ikke medfører uden Med-

rejsende, og h vis Lokomotiver er forsynet med Luft- glvelse ar Tog-

b 2 personale. remse, fremføres med indtil 1 Vognaksler uden 
Medgivelse af Togpersonale. 

I Tjenestekøreplanen er angivet, pan hvilke Stræk-
ninger saadanne Tog maa fremføres, samt Bruttovæg-
ten af det Antal ubremscde Vogne, der man m edføres 
i s aa dannc Tog. 

") Paa visse i Tjenestekør eplanen a ngivne Stræknin-
ger kan Antallet af Aksler forhøjes til 140, og pat\ 
visse Stræ kninger, der ligeledes er angivet i T jene-
stekøreplanen, kan Antallet af Vognladninger for-
højes til 100, i begge Tilfælde under Forudsætning 
nf, at forskellige, nærmer e angivne Bctingcli;cr er 
opfyldt. 
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• " 
Antal Brem-
ser. 

Beregning af 
Ak.•ler. 

•' 

3() - I. 

§ 17. 

Bremser. 

1. I ncdcnstaaende Bremsetavle er angivet, hvor 
stor en Del af Togets Vognaksler, der skal have be-
tjente Bremser. 

Togføreren er ansvarlig for, a t de fornødne Brem-
ser betj enes. 

·Paa Fald og 
Stigninger 
over 1 km, 

sorn ikke er 
stærkere encl 

5,0 °Jno 
5,7 

10,0 -
J 2,5 -

14 ,3 

Hi,I 

20,0 -

Naar den største tilladte H:Jstighed 
i Timen er 

25·1-3or4o -. 4ri , 5<1· -so-110 1··7r: 1 so-I 90 
km km : km I kil! [. ktn J km km km km klll 

_'11_0 I 'Is 
'I 'I '/ I 'I I 'I " l •l I • I • I G 

' I l • 'I I ., - , ., l il t 10 tt 7 I.i 

·1." .,,. 
1

f1 1
1/o I '/5 I' 

1'7 I 11'0 I ' /• 
1
/, I 'Is 

; Ih .,. ·r. -.,. , ,,, I 
'i, I '/, ''/• I ' Ir. I 

'I I I/ ,. 'I I ., I ., 
f> I s_ s_ 

,I 'I 3/ t/ , • ·' I • ! • • 
' I ' ·;-I I 'I ' I . 3/ o 3 i 12 2 ! • 

'I• 
1 11" 'lo ' Is , ' /, 

11+ I• I/ l .,- 1-;-, -
13 'l I 3 I tl 

1 -1 
'I. ' "I. - I - I 

-: - =I 
Ved H:Jstigheder over 90 km sknl samtlige Vognak sler 
Toget kunne bremses. 
Jkcmscta,·lcn gælder ikke for Tog, der fremføres af 

eennrnndsbctjcntc Dam)llokomotivcr eller af Traktorer. 
For Hjælpetog kan de nedenfor nævnte Bestemmel-

ser fraviges. 

2. Ved Beregningen af det nødvendige Antal brem-
sede Aksler regnes hver Aksel i en tom Godsvogn for 
en halv Aksel. Person-, P6st- og Rejsegodsvognes Aks-
ler regnes altid for hele Aksler . 

Saa fremt der ved Beregning af det Antal Aksler, der 
skal bremses, fremkommer en Brøk, skal denne for-
højes til 1. 

Ved Beregningen af Bremsetallet maa det fremd ri-

33 - Il . 

b. Ikk e-personførende 'l'og: 

t;lladte 1 Luftbremsede ] Luft- 0 ; skr'!c- 1· Skruebremsede *J 
llastiglled (•e § 17 4) bremsede ) (se § 17 6) 

· ' (se § 17, 5) ' 

Indtil 45 km/T 80 Aksl. 80 Vgl. 120 Aksl. 80 Vgl. 120 Aksl. 80 Vgl. 

50-· 60 80 80 Den luftbrem- 80 - 60 ·-
65-/0 - 80 80 -
75 - 90 80 60 -

sede Togdcl 
maa dog højst 

95 - 100 -- 60 45••) -
105 - 120 - - 32 38 -

bes!aa 
af 80 Aks ler. 

. c; . E e 11 Hl an tl:; l> et .i e n t e :u o t o i· to g ( d. e. 
der alene betjenes af l\Iotorfylreren) : 

l\faa foruden af den fol'reste fremdrivende Motorvogn 
(Motorlokomotiv) hØjst bestaa af dobbelt saa mange 
Aksler som Antallet af 1\Iotorvognens (Motor.lokomoti-
vets) l>remsetle Aksler, dog skal cler i Toget vrcre saa 
mange bremsede Aksler som angivet i Bremsetabellen. 

3. Paa hvor Stigningsforholdcne 
ikke er over 12,5 ° / 0 0, kan Tog, som ikke medfører r ej· 
sende, og llvis Lokomotiver er forsynet med Luftbremi::e, 
fremføres med indtil 12 Vognaki:;ler nden Medgivelse 
.af Togpersonale. 

I Tjenestekøreplanen er angivet, paa hvHke Stræk-
ninger saadanne Tog maa fremføres, samt Bruttovæg· 
ten af det Antal ubremsede Vogne, der maa medføres 
i saadanne ·Tog. 

'' ) Pnn Yisse i 'l'jenesteli:øreplanen nnglvne Strækninger k an 
Antallet af Aksler forhøjes til 140, og pua visse Strælc-
n inger, der ligeledes er angivet i Tjenestel;:øreplanen, kan 
Antallet ar Voguln<lningP.r forhøjes t il 100, i begge Til· 
fæl<le unller Forudsætning nf, at forskellige, nærmere an· 
gi\"ne I3etlngelser e1· opfyldt. 
'.I'1·11J.·lu/llll'emsede Tog mau dog belastes meu indtil 50 I 
Vgl. 

, 0 
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Iklte-person-
tørende ·tog . 

Eenmandsbe-
tjente Motor-
tog. 

Il<ke-person-
førende Tog 
uden Med-
givelse af Tog 
personale. 
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36 - II. 

§ 17. 
Br emser. 

1. I nedenstaaende Bremsetavle er angivet, hvor stor 
en Del af Togets Vognaksler, der skal have betjente 
Bremser. 

Togføreren er ansvarlig for, at de fornødne Bremser 
betjenes. 

Naar den største tilladte Hastighed 
i .Timer er 

Paa Fald og 
S1igninger 
o\·er I km, 
sorn ikke er 30! 40 i' 45--1- 50 I 60 i 70 I 75 · 80 90-
stærkere end k k I ' 1 ' m . m km km : km km I km 1 km I km I ktn 

0/oo _ j 
1 

;_ 1110 ! 1/e ! 1is ! 1i:. J 1f4 j_ . · 
5,7 --- j , _11" I l.'r. , I j_lfo ! 2/a 
6,7 - l (1n ! lf'i ' l ·o i lf;, : l i3 I lfo ' S/4 

__ _ 11:2 4h_ 
1· I lir. i tfr._ -1(4 I i 'fa I 1J2_ 1 2/a I 

1(:_ lfo ! '. l R;'r, I - r . - : 
16,7 - 1/ G I l fs l/3 i 'fo • - ' - 1- ! 
20,0 -- - j 121r. I V!. I ah j 21a ! - · ! - j --

Vetl H:wtighe•ler over 90 km sknl smDtlige Vognaksler i 
knnne bre111ses. 

Dremsebn-len p:æl1.ler ild.:e for Tog, der frenlføres af een-
rnancI.;;betjente Dnrnplokomotiver 'ener nf Traktorer. 

For Hjmlpet og kan de nedenfor nævnte Bestemmelser 
fraviges. 

2. Ve<l Beregningen af det nødvendige Antal b1·em-
sede ·Aksler regnes hver Aksel i en tom Godsvogn for 
en halv Aksel. Person-, Post- og Rejsegodsvognes Aks-
ler regnes altid for hele Aksler. . 

Saafrcmt der ve<.l Beregning af det Antal Alrnler, der 
skal bremses, fremko'luner en Brøk, skal denne for-
højes til 1. 

Ved Beregning af Bremsetallet maa det fremdri-

Gyldig fra 11c 1938. 15. 

35 - III. 

Ved personføren<le 'fog forf;taas de i <len offentlig-
gjorte Køreplan opførte 'l'og og de til Personbefordring 
anmeldte Smrtog. 

§ 17. 
Bremser . 

Bremsevirkniugeu frembringes enten ved Luft ('L'ryk-
luft eller Vaknum) eller ved Ifanndkraft (Sk1·uebrerose, 
Vægtstangsbre111se) eller ved en Forening af begge Dele.· 

'l'rykluftl1remsen og Vakuumbremsen betjenes efter 
srerlige Regler. 

Skruel.irem:;erne betjenes af 'l'ogpc1·sonnlet efter 
Signaler fra Lokomotivet. I 'filfrclde af F are skal de 
dog hurtigst. muligt sættes i Vil-ksou1hed ogsaa uden 
saad:m S igualgivning. 

Efter Brernse1·11<•s Art deles 'l'ogene i : 
A. Tog, 
B. Yakmunbrernsccle 'l'og, 
C. Skl'uebremsedc 'fog. 

Alle 'l'og skal saa vidt muligt vit'rc luftbremset (tryk-
luftl>remset eller vuk unmlH'emset) . 

I 8ainme 'l'og maa 09 Yakuumbrem.-
8cw ikke smntirli.g anvendes peta Vognene. 

I Tfl!J, lwis største tillarlte Jla sNghe<l ouenil;;rirler GO 
'km/ 'l', slwl dem j o1·r.skn:mw JJ1·ewsr:vmgt1 hcnholr.lsv is <let 
foresk rni:nc A.nta.l li r emsede :1 k :-1 l cr hir.l?'Øre iulelukkende 

fm lu.f tlwems<!dc l' ogue, og kmlt1J!"C11Men, i.f1·. A fsnit n 1 

P1.1.11kt 1) skal 1jæ1·e lujt brenisc:t. 
Togføreren !ikal euten personlig cllei· ved Melding fra 

andre sik1·e sig, nt de Lnftb1·em-
ser er indkol>let, at de fo1·11$1dnc Skl'nebrem-
ser et• l>ernandet. 

Det skal at de betjente Bremser fordeles 
i 'l'oget, og der mau aldrig vrc1·c . mere end 3() 

Akslei· - belæssede eller uLel:nssccle - melle111 Loko-
motivet og forreste Vogn merl virksom Bremse eller 
mellem Bremsevogucue foc.ll>y1·des. 

nctJeniug af 
Bremser. • 

.• 
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Trykluftbrem-
sede Tog. 
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Luftbremsede 'l'og maa ikke afgaa fra en Statiou m.v., 
fol'inden den foreskrevne Bremfleprøve er foretaget. 

A. TOG. 

1. 'l'rJJklufturemscdc 1'og e1· 'l'og, del' helt eller del vis 
Lremses ve(l Trykluft. 

Trykl u l'tb1·e1nsP.n indefoles efter siu Vfrkemaade i: 

a. Den særlifJ hnrti !JPi1-Jæn<lc l'ersoutogsbrernse ( S-
B1·eu1sen), 0111f'attentle 
Jlilt.le lm1111l-KnoH --- (llik,;) } 111etl Ornstilli11;.r"' haauLl-
K11nz<•-1"11111·r· - 8 (1'1'.k;; ) t:ii-: i S. 

)J_ omfattende 
11 ildPhrnml-KnmT -- :-; ( 1 liks) l 
httnzL•-Km1t'l' - S (Kk.;l 111t!1l 0111>:tilli11;:-sha::uHl-
llil<lt•hrnllll-Knon - I' ( llikp) J l:>l;! i I'. 
KtHirr· (Kl llrPcl c:;f'-Ol11sli I lin;; 
l(IH>t'l' (KJ llLIC'll c:; l'-(ltu,.:tillin;.r. 

c. omfatte11(1P. 
llilcl»hrancl- l.;11on- - S (lliks) ] 

- S (Kl,;;) l ITH'•l 
lli1c.teln·;r11cl-Kn1H-r - I' (l!ikpl J tnf!,' i CL 
Knon- (K) 111t•1l C:/P-01n,.:tilli11i-: 
I lilclt>l 1r;11Hl-Knnrr· - r: ( l lik;.:) 

- U ( Kkg). 

Hertil konuHe1· nndre, i Utllandet auYeudte f.:.yslcrnt>r, 
»'l'l'ykl11ftln·c1uf\e11 ('l'D L)«. 

Det. paa c; otlsvog11<>11e a11])1·agi e Om still i11gshaanutag 
fo1· »Ln"'sset« ng »'l'om« skal i Stil-
liugeu naal' en Vogns Druttovægt 
+ La:>t) e1· saa stor so111 eller• eud den paa 
Vog11e11s Brc•111scv.-egi skil 1: angiv11t' Omst.illing;wrrgt, og 
i Stilliugeu »'l'orn«, uaar B rnt lovirgtc11 er mindre e111l 
Omsti lli Paa Vog11e uden Bremseva.'gtFJkilt 
sknl Lasfrek:>len stua i Shlli1rgeu »Læsst>t«, unai· Yog-

Gyldig fra 1940. 55. 
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nen er læsset med mindst 7 t, og ellei·s i Stillingen 
»Tom«. 

Flest mulige af de efter sidste trykluftbremsede Vogn 
løbende Ledningsvogue skal vmre tilsluttet <.len gennem-
gaacnclc B1·emseleuning. 

SR 
§ 17 

.11 a B $-bremsede 2. a. Trvkluftbremsede i hv1 rn "'- i·emseu au-
J Tog. 

vendes, beuævnes s-urenisede 'l'og. I s-brcmsede 'l'og maa 
it{lrn meclføres Vogne, der bi·emses ved G-Bremsen. Af 
Vogne, der bternses ved P-Bremsen, lrnn medføres indtil 
3; dog skal Au t allet af Vogue, der bremses ved S-Brem-
seu altid være større end Antallet af Vogne, der brem-
ses ved P-Bremsen. 

lJ . 'l'rykl nftbrerusede 'l'og, i hvilke miudst 2 / 3 af den 
anvendte B1·erm;evægt hiclhø1·el' fra P-Uremsen, benævnes 
p-bi-einscde 'l'og. I p-brernsecie 'l'og, hvis l\laksimalhastig-
hecl ikke over;;k1·iuer 80 kui /'l',kan medfØl'es Vogne, der 

ved G-Hremseu. 
c. '1'1·ykl11fthremscde i hvilke mere end 1

/ 3 af den 
anveH<ltc B1·emsevi-cgt hi(h 'flre1· fra G-Ilremsen Pller fra 
G-Hremsen i Forhiudelse med skrueb1·ernsede Vogne, be-
nævnes g-lJrcm sede 'l'o(I. I g-lll'emsede 'l'og maa r-Brem-
sen knn anventles ]lan Vogne, der irnlrangeres nærmest 
Lokomotivet, og- disse Vognes Vægt maa ikke 
overskl'ide 75 t. Kan hele den for 'l'oget foresk1·evne 
Bremsevægt ikke opnaas ve<l G-TI1·emsen, eventuelt i 
Forhindelse mecl P-Bremsen paa de mcvu te Vogne op 
til Lokomotivet , og 'l'oget s H astighed ikke 
(j () lem /'!'; ka 11 <len niauglende Bremsevmgt levc1·e i':i ved 

t'ltebrem se1·. 

:J. 'l' r yl;:luft])rew sede 'l'og skal være s-bremset , p-hrem-
set cllet· g-bremset saalecles : 
'l'og, hvis stØl'ste tilladte Hastighed over skrirler 80 Tcm/ '1', 

skal være 
eller 

p-bt·cmset. 

P -bremscde 
Tog. 

G-brernsede 
Tog. 

Regler for 

brcmscdc 
Togs Frem· 
fprctse som 
s-brcmset, 
p-bremset 
eller 
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Den foi:drede 
Bremsevægt. 

36<: - IH. 

H-H1·eu1sen 111aa clog kun benyttes i Tog, der har en 
:;yu1·en<le til min<lst 100 km/'1'. 

Tog, hvis størs te tillacltc Hastighed ikke overskriclcr 
80 km/'1' .• skal være 
p-ht·Pmset eller 
g-bremset 

saaledes : 
I-lidrt1ter mindst Halnlelen af 'l'ogvægten fra Person-, 

l'ost- og Rejsegodsvogne, skal Toget normalt være p-
bl"e111set. Er det nødvendigt eller ønskeligt af Ilf'usyn 
til 'fog-ets Støri•el:;le, i'C'n1l1·ct Op1·a11g<"ring nnclervejs eller. 
'.L'ogets owr en Strrokning, kan Toget 
dog Ya're g-ln·em ;;;e t . 

1lidt•t11·e1· 111ii1cke end Halvdelen . af fra 
Pe1·son-, Post- ska l 'foget normalt 
va·1·e g-lm•111sct. Er t.l.et nødventligt eller ønskl'ligt af 
Ire11syH til en <r!l1th·ct Oprn ngni n g u111lervej s, 'l'oget s 
K yirsel en f ySlge1i<\e eller for i 'fog, hvis 
stø1·stc 1 illac1te lln stighed O\"(.>l'Hk1·illet• GO k111j'I', at skaffe 
lleu til deu for1•skrt•vue 11Ødvc>111lige Ilrernse-

km1 '1'og<•t dog n cre 

.f. I 'l'og skal de 1· miudst saa 
mange ltretnHt•<.le Vogue, at lle1· faa s deu I31·emsevægt, 
som hc>ti11gc•s ur 'l'oget::; 'l'ogvrcgt og Hru:;tighed, J3rc>mse-

og de paa Str:-ckui11ge11 Fald og Stig· 
ni11ger. 

A11g:.iaendc tle enkelte Vof,rnes Dre1m.;evregt henvises 
til 'l'jeH eHtPky.jr eplnnen. 

Den fonkede Bremse\·a•gt mln:gnes <•f ter følgende 
f:Olll for forskellige i 'l'jenestelqJreplancn 

a11fprte l•'alt.l.tal uug.iver den (J.freinsc11mcentcn) 
Uf 'l'ogv:cgte11 , det• skal være ;lfUJ'('!JlHet. 

l"oL" Tog, iler fre111fj(lre::; af Dnmplokomotiv eller ufotor-
lokomotiv, mechep;ncs det Lokomotiv og 'fen-
deten ikke Yetl Beregning ar 'l'og;vmgt og 
De1·iinod ll1Ptk1•gnes en l\Cotorvogn nitid ved Deregniug 
::tf 1'ogvrugt og B1·erusev:cgt. 

Gyldig fra 1940. 56. 

37 - I. 

vende Køretøjs (og Tenderens ) Aksler og Bremser 
ikke medregnes. For Tog, der fremføres af Motorloko-
motiver (Motorvogne), er det dog tilladt at medregne 
disses Aksler og Bremser, for saa vidt Antallet a f Aks-
ler i den øvrige Del af Toget hverken overskrider det 
dobbelte af Motorkøretøjets Antal Aksler eller det 3-
dobbelte af Motorkøretøjets Antal bremsede Aksler. 

3. Bremsevirkningen frembringes enten ved Luft el-
ler ved Haandkraft (Skruebremse, Vægtstangsbremse) 
eller ved en Forening af begge Dele. 
· Luftbremsen betjenes efter særlige Regler. 

Skruebremserne betjenes af Togpersonalet efter.Sig-
naler fra Lokomotivet; i Tilfælde af Fare s)<al de dog 
hurtigst muligt sættes i Virksomhed ogsaa uden saa-
dan Signalgivning. 

Efter Bremsernes Art deles Togene i: 
Luftbremsede Tog. 
Luft- og skruebremsede Tog. 
Skruebremsede Tog. 

Tog, hvis største tilladte Hastighed overskrider 60 
km / T, slcal være luftbremset. 

Alle a11dre Tog skal, naar der kan skaffes Forbin-
defae med Lokomotivets Ledning, luftbremses i saa 
sto1· Udstrækning som muligt, jfr. Punkterne. 4 a, 5 a 
og 6. 

4. a. Luftbremsede Tog er Tog, i hvilke det fornød-
n e Antal Bremser er Luftbremser, og i hvilke der 
ikke medføres flere ikke-luftbremse.de Aksler bag den 
luftbremsede Togdel end angivet nedenfor. 

Den luftbremsede Togdel regnes for afsluttet med 
den sidste Vogn, der har virksom Luftbremse. 

SR 

af 
Bremser. 

Luftbremsede 
TOA?· 



Konduktørveø-
tll e. t. I luft-
bremsede Tog. 

• Skruebremse 
l luftbremse-
de Tog. 

Luft- Oll: 
slm1ebrcmse-
de TOll:. 

tJI e. 1. I d en 
luftbremsede 
Toidel. 

I Tog, hvis største til-
ladte Hnstighed i Ti-

men er 

80 km og derover 
65-75 km 
50-60 -
indtil 4f1 km 

:rn - r. 

Antal ikke luft-
bremsede Aks-
lc1· 111 ed eller 

uden Lnsl 

Ingen 
6 
8 

l4 

Disse Aks.lers. 
snnil. Vægt maa 
ikke overstirre 
Ant. Vogn·t.acfn. 

4 
(j 

·10 

b. Bestaar den luftbremsede Togdel af mere end 
een Vogn, skal der findes en Vogn med Konduktørven-
til, Bremsehan e eller Luftklap. Denne Vogn skal saa 
vidt muligt være den sidste luftbremsede Vogn. Der 
maa i hvert Fald højst være 4 Aksler af luft-
bremsede Togdel bag bageste Konduktørventil, Brem-
sehane eller Luftklap. 

c. I personførende Tog, som bestaar af mere end 8 
Aksler, eller som medfører Vogne bag den luft-
bremsede Tog del, samt i ikke-personførende Tog, der 
b eslaar af rner end 12 Aksler, skal der være mindst 
1 Skruebremse. 

5_ a. Lnf t- og skruebremsede Tog er Tog', i hvilke 
den forreste Togdel bestaar af flere end 4 Aksler, der 
bremses ved Luft, og som medfører flere ikke-luft-
bremsede Aksler enq tilladt i Punkt 4 a for luftbrem-
sede Tog. Største tilladte Hastighed maa ikke over-
skride 45 km/ T . 

Det er i Tjenestekøreplanen angivet, paa hvilke 
Strækninger luft- og Tog maa frem-
føres. · 

Den luftbremsede Togdel i luft- og skruebremsede 
Tos regnes for afsluttet med den sidste Vogn, der h ar 
virksom Luftbremse. 

b. I den luftbremsede 'Togdel skal der findes een 
Vogn med Konduktørventil, Bremsehane eller Luft-
klap. Denne Vogn skal saa vidt muligt være den sid-
ste luftbremsede Vogn. Der maa i hvert Fald h øjst 

} 

37 - II. 

vende Køretøjs (og 'l'enderens) og B1·emser 
ikke medregnes. For Tog, der fremføres af lUotorloko-
motfrer (Motorvogne), er det dog tilladt at medregne 
<lisses Aksler og Bremser, for saa vidt Antallet af A ks-
ler i den øvrige Del af Toget overskrider <let 
dobbelte af Motorkøretøjets Antal Aksler eller det 3-
dobbelte af .Motorkøretøjets Antal b1·emseue Aksler. 

S. Bremsevirkningen frembringes enten ved Luft el-
ler veu Ilaan<lkraft (Skruebremse, Vægtstangsbremse) 
eller ved en Forening af begge Dele. 

Luftbremsen bet jenes efter særlige Regler. 
Skruebremserne beljenes af Togpersonalet efter Sig-

naler fra Lokomotivet; i 'l'ilfæhle af Fare skal de dog 
lmrtigst muligt sættes i Virksomhed ogsaa uden saa-
dan Signalgivniug. 

Efter Bremsernes Art deles 'fogene i: 
Luftb1·emse<le Tog. 

Luft- og skruebremsede Tog. 
Skruebremsede Tog. 

'l'og, hvis største tilladte Hastighed overskrider 60 
km/ T, skal væ1·e luftbremset. 

Alle andre Tog skal, naar der kan skaffes Forbin-
delse med Lokomotivets Ledning, luftbremses i saa 
stor Udstrækning som muligt, jfr. Punkterne 4 a, 5 a 
og 6. 

4. a. Luftbremsede Tog er Tog, i hvilke det fornød-
ne Antal Bremser er Luftbremser, og i hvilke der 
ikke medføres flere ikke-luftbremseue Aksler bag den 
luftbremsede Togdel end angivet nedenfor. 

Den luftbremsede Togdel regnes for afsluttet med 
den si<lste Vogn, der bar virksorn Luftbremse. 

SR 
§17 

Betjening af 
Bremser. 

Luftbremsede 
Toi;. 
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I Tog. hvis største til-
ladte Hastighed Ti-

men er 

80 km og derover 
65 - 75 km 
50-bO -
indtil 45 km 

38 - II. 

Antal ikke luft-
bremsede Aks-
ler med eller 

uden Last 

Ingen 
6 
8 

14 

Disse Akslers 
saml. Vægt maa 

ikke overstige 
Ani. Vognladn. 

4 
6 

IO 

Skruebremse b. I pel'sonfø1·en(le Tog, som llestaal' af me1·e end 8 
i luftbremsede- eller SOUl 111e<ll'Ø1·er Vo(Tne bag tleu luft-
de Tog. ' ,., 

Luft- og 
skruebremse-
de Tog. 

Beregning af 
Antal bremse-
de Aksler i 
luft- og skrue-
bremsede Tog. 
Skruebremse-

Tog. 

ln·emsecle 'l'og<le1, samt i Tog:, der 
bestaar af mere ernl 12 AksJev, sknl (l<'l' va•re mindst. 
1 Bkruebremse. 

5. a. Luft- og slc1·ucln·ernsedc Tog er 'fog, i hvillrn 
den forreste Togdel l.Jestaar af flere end 4 Aksler, der 
hreJ11ses ve<l Luft, og som medføi·ee i'le1·e ikke-luft-
1.Jremse<le Aksler end tilladt i Punkt 4 a for )uftbrem-
sede Tog. Stø1·ste tilladte Hastighed maa 1kke over-
sk1·ide 45 km/'l'. 

Det er i 'l'jenestekørephmen angivet, paa hvilke 
Str:drninger luft- og skruebremsede Tog maa frem· 
fØres. 

Den luftbremsede Togdel i luft- og s!{ruebremsede 
Tog regnes for afsluttet med den si<lste Vogn, der har 
virksom Luftbremse. 

fJ. I luft- og skruebremsede Tog bel'egnes Antallet_ af 
Aksler, der i.;lrn1 vmi-e betjPnt, for hver 'l'og<lel for sig. 

. 6. Skruebremsede 'l'og er Tog, i hvilke Il1·emserne 
med nedenstaaen<le Undtagelser betjenes ved H aand-
kraft. 

I saada une Tog slml der, saafremt der i Toget er 
Vogne med Luftbremse og Togets Arbejde og Op1·ange-

Gyldig fra 1/3 1939. 45. 

• lf 

. I 

37 - II I. 

B1-emsetavlG for 'l'og af Bnm rneyru ppc I', 
d.v.s. s-1.Jremse<le Tog og p-1.Jremsede 'l'og, der fremfØPes 
af Damplokomotiv eller llotorlokomot iv: 

: "Cl = 
' " • '. :;; --.,,, 

M 
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' I 
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Vakuumbrem-
sede Tog. 

38 C - IH. 

R VA.KUUMBREi\ISEDE TOG. 

Vc1kuwnbrc1nsedc 'l'og er 'l'og, der udelukkende bretn· 
:ses ved Va kuum. 

I vakuumb1·e1nscde 'rog skal mindst en saa sto1· Del 
af Togets Vognakselantal være bremset som augivet i 
fØlgende n1·c!msetavle. 

Yed BeL·c•gningen af <let nødvendige Antal IJrcmsede 
Aksler 1·cgnes hver Aksel i (>li tom Godsvogn for en halv 
Aksel. i\Ioto1·vognes snmt P erso11·, Poi;t- og Rejsegods-
vogu()s Aksle1· regnes altid for hele Alo;:lcr. 

Saafremt de1· ved Be1·eg11ing af det Autal Akslei·, der 
skal fremkommet· eu Il1•j<Sk, skal denne fo1·-
hj&jes til 1. 

Det frækken1le Lokomotivs og 'l'enderens Akr-;lt-r nied-
1·egncs ikke ' 'cd lle1·<>g11i11g af Bl'etn:>etallct. 

--·-
Paa raid og 
Stigninger 
over I km, 

Naar den storste tilladte Hastighed 
i Time;i er 

som ikke er 
stærkere 25 , 3o°"7oj 45 60 110 111s j -,. 90 

end km km km , km I km I km km km km km km 

l / 8 j 110_. I 1
3,8 I 2/ 9 

5, 7-=-- 1i 12 
1
/12 _lfo __ 1 /s ,, 1 / 6 _'. Is_ 1_!!:__ :S/e 1_1/ 2 _I 2/a 

6,7 -- 1
i 10 . 1fs 1i1 1/a 1h 1fa I 1fo 1 3/ 4 1/i 

10,0 - l / 10 ! tfu 11/4 1,r3 

l/s .11:, 1_ '!•_ l/a _--
14,3 - _ 1'7 _: _I lis l/a ,_!J: - --= 1-= -=-1--
16,7 - lfG I l/:, 1/8 ! 2/:, ah _ _ _ I _ _ 
20,0 - 115 114 I -__ ·1 --· 1· -::._ ! - r=-· 

H1·e111sel:n·lcn il'lrn tnr To;.:, tler frcinfø1·ci'l nf een-
1 >amplokumoti mr. 

Gyldig Ira 11>!11 1940. ,58. 

\ , 
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-være 4 Aksle1· af dcu luflbremsede Togdel bag 
KonduJdørventil, Bremsehan e eller Luftklap. 

c. I luft- og skruebremsede Tog beregnes Antallet 
.a f Aksler, der skal være betj ent, for hver Togdel 
.for sig. 

6. Skruebremsede Tog er Tog, i hvilke Bremserne 
med ncdenstaaendc Undtagelser betjenes ved Haand-
kraft. 

I saadanne Tog bør der umiddelbart op lil Loko-
motivet være 2 luftbremsede Aksler, b elæssede eller 
ubelæssede, dc1· ikke medregnes i det for Toget i Hen-
11old til Bremsetavlen foretagne Antal 'Bremser. Der 
.s kal saa vidt muligt yderligere være 2 luftbremsede 
Aksler, belæssede eller ubelæsscdc, der maa medreg-
nes i det foreskrevne Antal bremsede Aksler. 

7. I luft- og skruebremsede Tog og i skruebremse-
-de Tog skal der altid være mindst ecn Skruebremse, 
-der skal være betjent, bortset fra det i § 16, 3 nævnte 
'Tilfælde. 

Bag den bageste betjente Skruebremse (Slutbrem-
·sen) maa der i Tog, hvis største tilladte Hastighed 
ikke overskrider 45 km/ T, høj st være 14 Aksler -
belæssede eller ubelæssedc - og en samlet Vægt af 
10 Vgl. , og i Tog, h vis største tilladte Hastighed er fra 
.50 km/T til 60 km/ T, højst 8 Aksler - belæssede 
.eller ubelæssede --- og en samlet Vægt af 6 Vgl. 

De Skruebremser, der skal betjenes, skal fortrins-
vis udtages blandt Vogne, som efter deres Konstruk-
tion (Bremseforhold ) giver den st ørste Bremsevirk-
ning, jfr. Tjenestekøreplanen. 

Der ska l dog ogsaa tilstræb es en ligelig Fordeling 
af betjente Bremser, og der maa a ldrig væ re mere end 
36 Aksler - belæssede eller ubelæssede - mellem 
Lokomotivet og den forreste betjente Bremse samt 
mellem de øvrige betjente Bremser indbyrdes. 
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8. Eenmandsbetjente Motortog (d . e. Motortog, der 
alene betjenes af Motorføreren) maa foruden af den 
fremdrivende Motorvogn (Motorlokomotiv) højst be-
staa af dobbelt saa mange Aksler som Antallet af for-
reste Motorvogns (Motorlokomotivs) bremsede Aks-
ler; dog skal der i Toget være saa mange bremsede 
Aksler, som angivet Bremsetavlen. 

Vogne med rejsende skal være luftbremset. 

9. Efter den bageste med Luft eller Haandkraft be-
tj ente Bremse maa der ikke befordres Vogne, der 
medfører rej sende. 

10. Under Rangering skal den Del af Toget, hvortil_ 
der rangeres, være bremset, og i hvert Fald skal · den 
bageste Bremse være fastspændt. 

11. Naar der arbejdes under Vognene i et holdende 
Tog, skal i det mindste de 2 nærmest Arbejdsstedet 
værende Skruebremser være fasttipændt. 

12. I Tog, der medfører Vogne med eksplosive Gen-
stande, skal den sidste Vogn i Toget have betjent 
Skruebremse. 

Paa Vogne, der er læsset med disse Genstande, maa 
Bremserne ikke betjenes; det samme gælder den umid-
delbart foran og den umiddelbart efter dem løbende 
Vogn; suafrem l disse Vogne har Luftbremse, maa de 
kun anvendes som Ledningsvogne. 

§ 18. 
Togenes Sammensætning og Sammenkobling. 

1. Intet Tog maa fremføres af mere end 2 Loko-
motiver. (Om Forspand se § 22). 

Yderligere kan der bag paa Toget anvendes et Sky-
delokomotiv (se § 23). 

Enkeltkørende Lokomotiver betragtes som Tog. 

\ 
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være 4 Aksler af den luftbremsede 'fogdel bag bageste 
Konduktørventil, Bremsehane eller Luftklap. 

• 
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c. I luft· ObrT skruebremsede Tog bererrnes Antallet af ·nercgn.lng a f 
"- Antal brem.se-

Aksler, der skal være betjent, for hver Togdel for sig. de Aksler 1 
luft- or skrue-

6. Skruebremsede Tog er Tog, i hvilke Bremserne. bremsede Tog. 
Skruebremse-

med nedenstaaende Undtagelse1· betjenes ved Haand- de Tor. 

kraft. 
I saadanne Tog skal der, saafremt der i Toget er 

Vogne med Luftbremse og Togets Arbejde og Oprange· 
ring i øvi-igt ti llader det, umiddelbart op til Lokomo-
tivet vinre 2 luftbremsede Aksler, belæssede eller ube· 
lmssede, der ikke medregnes som bremsede i det for 
Toget i Henhol d til Bremsetavlen foreskrevne Antal 
!;>remsede Aksler og ej heller medregnes i 'fogets Stør· 
relse ved Beregning af Antallet af Aksler, der skal være 
bremsede. Der skal saa v-idt muligt yderligere være 2 
luftbremsede Al{S!er, belæssede eller· ubelmssede, der 
maa medregnes i det foreskrevne Antal bremsede Aks-
ler, henholdsvis som hele eller halve Aksler, jfr. Punkt 

"/. I luft· og skruebremsede Tog og i skruebremsede 
'Pog skal der altid være mindst een Skruebremse, der 
skul være betjent, bortset fra det i § 16, 3 nævnte Til-
fælde. 

Bag den bageste bet jente Skruebremse (Slutbrem-
sen) man der i Tog, hvis største t illadte Hastighed iklrn 
overskrider 45 km/'f , højst være 14 Aksler - belæssede 
eller ubelæssede - og en samlet Vægt af 10 Vgl., og i 
Tog, hvi.s støl'ste tilladte Hastighed er fra 50 km/ T til 
GO krn/T, højst 8 Aksler - belæssede eller ubelæssede 
- og en samlet Vægt af 6 

De Skruebremser, der skal betjenes, skal fortrinsvis 
udtages blandt Vogne, som efter deres Konstruktion 
(Bremseforhold) giver den største Bremsevirkning, jfr. 
Tjenestekøreplanen. 

Der skal dog ogsaa tilstræbes en ligelig Fordeling 
af betjente Bremser, og der maa aldrig være mere end 

Skruebremse 
I luft· og 
skruebremse-
de Tog og i 
skruebrem-
sede To1. 

: 
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36 Aksler - belæssede eller ubelrossede mellem Lo-
komotivet og den forreste betjente Bremse samt mellem 
de øvrige betjente Bremser indbyrdes. 

8. Eenmandsbetjente Motot-tog (d. e. Motortog, der 
alene betjenes af Motorføreren) maa foruden af den 
fremdrivende Motorvogn (Motorlokomotiv) højst be-
staa af dobbelt saa mange Aksler som Antallet af for-
reste Motorvogns (Motorlokomotivs) bremsede Aksler; 
dog skal der i Toget være saa mange bremsede Aksler, 
som angivet i Bl"emsetavlen. 

Vogne med rejsende skal være luftbremset. 

Ikke Vogne 9. Efter den bageste med Luft eller Haandkraft be· · 
med Tejsende f d V d ] 
bag den sidste tjente Bremse maa der ikke be ·or res ogne, er mec. · 
betJente • fører rejsende. . 

I Tog, hvis største tilladte Hastighed overskrider 60 
bremsede km/ T, maa der ikke befordres Vogne med rejsende efter 
Togdel. 

Betjente 
Bremser 1 
den Togdel, 
hvortU der 
rangeTes. 
BrcmsebetJe-
nlnr Vild Ar• 
beJde under 
Toget • . 

Bremseregler 
for Tog, der 
medfører Vog· 
n e med eks-
plosive Gen-
stande. 

Lokomotiver-
nes Antal. 

<len luftbremsede Togdel. 
10. Under Rangering skal den Del af Toget, hvortil 

der rangeres, være bremset, og i hvert Fald skal den 
bageste B1·emse være fastspændt. 

11. Naar der a1·bej<les under Vognene i et holdende 
Tog, skal i det mindste de 2 nærmest Arbejd::istedet 
værende Skruebremser være fastspændt. 

12. I Tog, der medfører Vogne med eksplosive Gen-
stande, skal ·den sidste Vogn i Toget have betjent 
Skruebremse. 

Paa Vogne, der er 1æsset med disse Genstande, maa 
B remserne ikke betjenes ; det samme gælder den umid· 
delbart foran og den umiddelbart efter dem løbcmde 
Vogn; saafremt disse Vogne har Luftbremse, maa de 
kun anvendes som Ledningsvogne. 

§ 18. 
Togenes Sammensætning og Sammenkobling. 

1. Intet Tog maa fremføres 'af mere end 2 Lokomo-
tiver. (Om Forspand se § 22) . 
Gyldig fra t/a 1938. 16. 

r 
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ring i øvrigt tiJ!acler det, umiddelbart op til Lokomo· 
tivet være 2 luftbremsede Aksler, belæssede eller ube-
hl':o:l':ede, de1· ikke medregnes som bremsede i det for 
'foget i Henhold til RremsetaYlen foreskrevne Antal 
bremsede Aksler og ej heller medregnes i Togets S tør-
rel:-;e Ye<l Re1·egn ing af An tallet af Aksler, <ler skal være 
bremsede. Der skal saa vidt muligt yderligere vrore 2 
luftbremsede Aksler, belæssede eller ubel:cssede, der 
mua me<.11·(•gnes i det foreskrevne An ta l bremsede Aks· 
ler, henholdsvis som hele eller halve Aksler, jfr. Punkt 2. 

7. I luft- og skruebrernse<le Tog og i skrttcurenisede 
'1.'og skal der altid være mindst een Skruebremse, der 
skal være betjent, bortset fra det i § 16, 3 nævn te Til-
fælde. 

Bag den bageste betjente Skruebremse (Slutbrem-
sen) man der i Tog, hvis største tilladte Hastighed ikke 
overskrider 45 km/ T, højst være 14 Aksler - belæssede 
elli>r - og en samlet af 10 Vgl., og i 
Tog, hvis største ti11adte Hastiglied er fra 50 km/ 'l' til 
60 km/ T, højst 8 Aksler - belæssede eller ubelrossede 
- og en samlet Vægt af 6 Vgl. 

De Skruebremser, der skal betjenes, skal fortr insvis 
udtages blandt Vogne, som efter deres Konstruktion 
(Br·emsefo1•hol<l) giver den største Bremsevirkning, jfr. 
Tjenestekøreplanen. 

Der skal dog ogsaa tilstræbes en ligelig Fordeling 
af betjente Bremset', og der maa aldrig være me1•e end 
36 Aksler - eller uhehcssede - mellem Lo-
komotivet og den forr-este betjente Rremse samt mellem 
<le øvrige betjente Rremser indbyrdes. 

8. E enmandsbetjente Motortog (d. e. Motortog, der 
alene betjenes af i\Iotorføreren) maa foruden af den 
fremdrivende Motorvogn (::\Iotorlokomotiv) hØjst be· 
s taa af dobbelt s:ia mange Aksler som Antall et af for· 
:reste Motorvogns (Motorlokomotivs) bremsede Aksler ; 
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dog skal dt!l' i '.L'oget v;ure saa mange bremsede Aksle1·, 
som angivet i Bremsetavlen. 

Vogn.e med rejsende skal vtcre luftbremset. 

9. Efter den l)ageste med Luft eller llaandkraft be-
tjente Bremse maa der ikke befordres Vogne, der med· 
fører r ejsende. 

I Tog, hvis størs te tilladte .Hastighed overskrider 60 
km/ T, maa der ikke befordres Vogne med rejl"encle efter 

luftbremsede 'l'ogdc>l. 

10. Under Rangering skal den Del 'Uf Toget, hvortil 
der rangeres, yrcre b1·emset, og i hvert Fald skal den 
bageste Bremse være fastspændt. 

11. Naa1· der al'bejdes under Vognene i et hol!lcnde 
Tog, skal i det mindste de 2 nærmest Arbejdf;stedet 
v;crende Rkruebremser være f:u;tspænclt. 

12. I 'l'og, der medfører Vogne med eksplosive Gen-
stande, skal den sidste Vogn i Toget have betjent 
Sktuebrcmse. 

Paa Vogne, der er læsset med disse Geus tande, man 
Bremserne ikke betjenes; det samme groJder den u.rnid-
deJha1·t foran og den mniddell.>art efter uem løbende 
Vogn; saafre1nt disse Vogne har Lnftbremse, maa de 
kun auvendei> som Ledn.ingsvogue. 

§ 18. 
Togenes Sammensætning og Sammenkobling. 

1. Intet 'l'og maa fremføres af mere end 2 Lokomo· 
tiver. (Om Forspand se § 22). 
Ovldiir fra 11R 1939. 46. 

r 

) 
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C. SKllUEBREl\ISEDE TOG. 
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1. Slvruebreinsede 'l'og er 'rog, i hvilke Vogueue med Skruebrem-
sede Tog. 

den i Punkt 2 nævnte Undtagelse udelukkeude breml'les · · 
ved Skruebremser. 

De Skruebremser, der skal 1.Jetjeues, skul fo1·trinsvis 
udtages blaudt Vogne, som eftel' deres Konf;truktion 
(Bremseforhold) giver den i;tør s te BremseYirkning, jfr. 
'l'jenestekøreplanen, 

I skruebrem:::;e,le '.l'og skal mindst en san s tol' Del af 
'rogets VognakseJantal være b1·ernset som angivet i fØl· 
gende Bl'emsetavle. 

Ved Beregning af det Antal bremsede 
Aksler regnes hver Aksel i en tom Godsvogn for en 
halv Aksel. Motorvognes samt Person·, Po!'lt- og Rejse-
godsvognes Aksler regnes altid for hele Aksler. 

Saafremt del' ved Beregning af det Antal Aksler, der 
skal bremses, frc•rnkommer t>n Brøk, ·skal denne forhøj es 
til 1. 

Det trrokkeude Køretøjs og 1'enderens Aksler medreg-
nes· ikke ved Beregning af Bremsetallct. 

- -· .. - -
Paa Pald og Naar den største tilladte Hastighed 

Stigninger over i Timen er 
I km, som 

-: km 130 km ] 40 k=-1 45 km I SO km l 60 kn: 
ikke er stær· 

kere end 

I 
l I 

5,0 O/oo 1/i2 1/12 1/10 I 1/s l /ø 1/6 
5,7 - 1/i2 1112 1i9 I 1/s lfø 1/ 6 

6,7 11i2 1/ 10 1/s I 117 

I 
1/ø 1/6 -

I I 10,0 - 1/io 1/g 117 1/e l /4 
12,5 - 1/s 1{1 I 1/ 6 I l / 4 1/4 
14,3 - 117 1/e 1/6 1fa i 1/a 1/2 
16,7 '/ø lf& 1/a 

I 
215 

I lfo S/s - I 

20,0 - l h 1/. 2/r, 1(! i Sh 2/a 
I I 

Bremsetnvlen gælde1· Ikke for Tog, de1· fremfø1·es af een-
mandsbetjente Dnmplokomotive1· eller af eenmandsbetjente 
Traktoret'. 
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2. I skruebremsede 'l'og skal der, saafremt der i Toget 
er Yognc med Vakuumbremse og Togets Arbejde og Op-
raugering i øvrigt tillader det, umiddelbart op til Loko-
motivet være 2· vakuumbremsede Aksler, belæssede eller 

der ikke medregnes som bremsede i det for 
Toget i Henhold til Bremsetavlen foreskrevne Antal 
bremsede Aksler og ej heller medregnes i Togets Stør-
relse yed neregning af Antallet af Aksler, der skal være 

Der skal saa vidt muligt yderligere vier e 2 
vakuumbremsede Aksler, belæssede eller ubelmssede, der 
·maa medregnes i tlt>t foresk1·evne Antal bremsede Aksler, 
henhuldsd fl som hele eller hnh·e Aksler, jfr. Punkt 1. 

D. F' .-m.J ,EsBESTE.Ml\JELSER. 

1. Den sidste Vogn, <ler er forsynet med vil"l;som Luft-
bremse eller med betjent Hkruel.>remse, Lemcvnes SZ.Ut-
brcmsen. 

Efter Slutbremsen kau rne11føres ikkc-bremsed·e Vogue 
:maledes, jfr. dog Punld G: 

l Tog, hvis s tørste 
tilla dte Hastighed 

i Timen er 

indtil 45 km 
50- 60 -
65-75 -
80 -- 90 -

over 90 

Disse Aks lers samlede 
Højeste Antal Aksler Vægt maa ikke 

efter Slutbremsen overskride 

14 100 t 
8 80 t 
6 60 t 
4 40 t 

ingen 

2. Efter Blulb1·emseu maa der ikke befordres Vogne, 
iler me<.lfører rejsende. 

I hds i:.;tØl'))le tilladte Hastighed overskrider 60 
kmj'.r, 11111.a dc1· ikke Leforclres r ejsende i Vogne, cler ikke 
er forsynet rned brugbar K S<)<lbre1use. 
Gyldig fra 1'•/11 1940. 59. 

• 

• 
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· ·3. Paa Strækuinger, hvor Faldtallet ikke er større 
en<l 10, lmn 'l'og, der ikke medfører i·ejsende, fremføre 
indtil 12 uden andeo Bremse eucl Lokomoti-
ve?s, nanr 'fogvægteu ikke oHrskrider 

ved en Hastig-
hed af • 

Indtil 30 km/T 
35-40 
45-50 
55-60 

over 60 

Toget f remføres uf 

et Lokoniotiv Litra C, D, E, f 
H . K, P, R, MT eller MX I 

100 t 

• 60 t 
40 t 
20 t 

I 0 t 

andre L1!fomolivcr 

44 t 
25 t • 
18 t 

• 0 t 
0 t 

q. Under Rangering skal ·den Del af 'foget, hvortil der 
rangeres, være bremset - for i hvilke Slutbrem-
sen er en Skruebremse, <lerve<l, at i hvel.'t F altl denne 
Bremse er fastspændt. 

5. Naar tler arbejdes uuder Vognene i et holdende 
Tog, skal Vognene paa begge Sider af Arbejdsstedet 
vml'e hrems<>t - i 'l'ogdele, der er luftbremset, ved at 
aclskille Bremsekoblingerne, i 'l'ogdele, der bremses ved 
Skruebremser, ved at trække disse fast an - saaledes 
at i hvert Fald <le 2 nærmest Al'hejdsstedet værende 
Bremsevogne er bremset. 

6. I '.l'og, der befordrer Vogue me<l eksplosive Geuslan-
de, maa der ikke medføres· Vogne efter Slutbremsen. 

Paa Vogne, der er lmsset med disse Genstan<le, maa 
Bremserne ill:.ke betjenes; det samme gælder den umid-
delhatt forau og den umiddelbart efter dem løbende 
Vogn; saafremt disse Vogne har Lufthrernse, maa de 
knu nnvendes som J"cdningsvogue. 

0 
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§ 18 
Togenes Sammensætning og Sammenkobling. 

1. Intet Tog maa Jremf'ø1·es af mere rnd 2 Lokomo-
ther. (Om rl !;C § 22). · 

Yclel'ligerc knn der bng pna Togd anvendes et Sk,_r-
<.lelokomotiv (se§ 23). 

E11keltkØ1·e111le Lokomotiver brtragtes som 

2. Lok01notin:1· og lCoton·ognc, der fremfø1·er Toget, 
!';kal mult·i· pan fri nane i Heglen 
i 'l'oget. Saafretnt 'l'ogd el' for:-;yuet u1ctl ge1rnerngaaende 
Lnflhreru se, og l\fanØn-P.1·i11gen nf 'l'oget (f. Eks. Yel1 
Sigunler) kan foretages fra eu i Forenc.Je1" 
kan Lokomotivc1·11c og 1\fotonoi,::m•ue uog anbeinges an-
detsteds i Toget. 

Damplokomotiver skal - ua:u a1iclen 
OL'lfre ikke fon•ligger - befordres op til det fr:ckkentle 
Loko111utiv; 11tjcnst<lygtige l\Iotorlokomo ti.Ycr og .Moto1·-

lH1en gennemgaaen«le Trrrkstang skal beforckes 
bagest i 'l'oget. Denne Til'stemmcl::;Cl J?:tclder dog ikke H!<l 
F1·emfsfrclse af et neclbrudt Motortog. 

Om Ad1pjdstog og Tog, soni pan Grund af 
kan tr:-rkkes vi <lne og <.lel'for rnaa sk y<kR frem, se § 3!'1, 
Punkt 1l a, og § 52, Plmkt j, 

B. a. l'erl-lonftlr emlc '!'og, hvis største tilladte Hastig-
heri oi;c:rsf.:..ritlcr fiO kmfl', skal }'ammcuRidtei> mkluk-
kendr af de1· fol' r er so11vogneues Vedkom-
mende skal vær<! uf elle1· ?IIifltgangstypen, jfr. 

Gyldig Ira 1/10 J 9n. 83. 
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3. Paa Stræknin.,.er , hvor Faldtallet ikke er større Tor uden 
c a nden Bremse 

40b - Vl. 

end 10, kan 'l'og, der ikke medfører rejsende, fremføre end Lokomo-
indtil 12 Vogna]isler uden anden Bremse end Lokomoti- Uvets. 
vets, naar Togvægten overskrider 

ved en Hastig· Toget fremføres af 
---·---hed af et Lokomotiv af Li tro C, D, andre Lokom(Jlver B, H, K. P , PR, R eller MX 

indtil 30 km;T 100 t 44 t 
35-40 60 t 25 t 
45-50 40 t 18 t 
55-60 20 t 0 t 

over 00 0 t 0 t 

4. Under Rangering den Del af Toget, hvortil der 
rangeres, være bremset - for Tog, i hvilke Slutbrem-
sen er en Skruebremse, derved, at i hvert F ald denn e 
Bremse er fastspændt. 

l1 

Bremsning af 
den Togdel, 
hvortil der 
rangeres. 

S. Naar der arbeJ'des under Vognene i et holdende BremsebetJe-
nlng ved Ar-

'l'og, skal Vognene paa begge Sider af Arbejdsstedet beJde under 
være bremset - i Togdele, der er luftbremset, ved at Toiet. 
adskille Bremsekoblingerne, i Togdele, der bremses ved 
Skl'u ebremser, ved at trække disse fast an - saaledes 
at i hvert Fald de 2 nærmest · Arbejdsstedet værende 
Bremsevogne er bremset. 

6. I der beforclrer Vogne med eksplosive Genstan-
de, maa der ikke medføres Vogne efter Slutbremsen. 

P .aa der er læsset med disse Genstande, maa 
Bremserne ikke betjenes ; det samme gælder den umid-
delbart foran og den umiddelbart efter dem løbende 
Vogn; saafremt disse Vogne har Luftbremse, maa de 
kun a nvendes som Ledningsvogne. 

Bremser l 
Tog. der med-
fører Vogne 
med eksplo-
sive Gen-
stande. 

,J 
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LokomotiveT· 
nes Antal. 

Lokomotivers 
og Motorvog-
nes Plads i 
Toget. 

Personførende 
Togs Sam-
mensætning. 
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§ 18. 
Togenes Sammensætning og Sammenkobling. 

1. Intet Tog maa fremføres af me1·e end 2 lJokonio-
tiver. (Om Forspand se § 22). 

Yderligere kan del" bag paa Toget anvendes et Sky-
delokomotiv (se § 23). 

Enkeltkørende Lokomotiver hetl'agtes som 'l'og. 

2. Lokomotiver og Motorvogne, der fremfører 'roget, 
skal under KØl"sel paa fri Bane i Reglen sættes forrest 
i 'l'oget. Saafremt Toget er forsynet uie<l gennemgaaende 
Luftbremse, og Manøvreringen af Toget (f. Eks. ved 
Signaler) kan foretages fra en Førerplads i Forenden, 
kan Lokomotiverne og Motorvognene dog anbringes an-
detsteds i Toget. 

Utjenstdygtige Damplokomotiver skal - naar anden 
Ordre ikke foreligger - befordres op til det trækkende 
Lokomotiv; utjenstdygtige Motorlokomotiver og Moto1·-
vogne uden gennemgaaende Trækstang skal befordres 
bagest i Toget. Denne Bestemmelse grolder dog ikke ved 
Fremførelse (Videt·eførelse) af et nedbrudt Motortog. 

Om Arbejdstog og Tog, som paa Grund af Uheld ikke 
kan trækkes videre og derfor maa skydes frem, se § 35, 
Punkt 11 a, og § 52, Punkt 5. 

3. a. Personførende Tog, hvis største tilladte H astig-
hed overskrider 80 krn/ T, skal sammensættes udeluk· 
kende af 'fruckvogue, der for Personvognenes Vedkom-
mende skal være af Sidegangs- eller Midtgangstypen, jfr. 

Gyldig Ira 1944. 95 . 
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2. Lokomotiver . og Motorvogne, der fremfører To- Lokomotivers 
og MQ.!orvog-

get, skal under Kørsel paa fri Bane i Reglen sættes nes Plads 1 

forrest i Toget. Saafremt Toget er forsynet meå gen- Toget. 

n emgaaendc Luftbremse, og Manøvreringen af Toget 
(f_ Eks. ved Signaler) kan foretages fra en Fører-
plads i Forenden, kan Lokomotiverne og Motorvog-
nene dog anbringes andetsteds i Toget. 

Utjenstdygtige Damplokomotiver skal - naar an-
den Ordre ikke foreligger - befordres op til det 
trækkende Lokomotiv; utj enstdygtige Motor lo komu-
tiver og Motorvogne uden gerinemgaaende Trækstang 
skal befordres · bagest i Toget. Denne Bestemmelse 
gælder dog ikke ved Fremførelse (Videreførelse) af et 
nedbrudt Motortog. 

Om Arbejdstog og Tog, som paa Grund af Uheld 
ikke k an trækkes videre, og derfor maa skydes frem, 
se § 35 , Punkt 11 a og § 52, Punkt 5. 

3. a. Personførende Tog, hvis største tilladte Ha· 
stighed overskridel' 80 km/ T, skal sammensættes ude· 
lukkende af Truckvogne, der 'for Personvognenes 
Vedkommende skal være af eller Midt-

Person!prende 
Togs Sammen-
sætning. 

. gangstypen. Udenlandske Personvogne, der ikke fal-
der ind under disse Typer, maa kun indlemmes i de 
omhandlede Tog, naar de skønnes at være af lige-

sikker Konstruktion som det danske Sidegangs-
materiel, hvorom Distriktschefen træffer Afgørelse. 

b. Naar Personvogne af Litra FF og ' CSM benyttes 
i personførende Tog, hvis ·største tilladte Hastighed 
overskrider 80 l{m / T, maa Vægten af den bagved den 
forreste FF, henl1oldsvis CSM Vogn løbende T·ogdel • 
ikke' overstige 12 VgL · 

c. •) :Personførende Tog, hvis s tørste tilladte Hastig-
hed er 75- 80 km / '1', skal for Ved-
kommende saa vidt muligt form eres udelukkende af 
Truck-Sidegangsvogne og Truck-Midtgangsvogne, ude-

•) Se Fodnoten næste Side. 



SR 

Post- og Rel-
sei:ødsvognc J 
h11rtlgkjlrcode 
Tog. 

lukkende af Truck-Kupevogne eller udelukkende af 
to- eller treakslcdc Side- og Midtgangsvogne, med 
mindst 6 m Akselafstand. Truck-Kupevosne maa paa 
Grund af deres svagere Konstruktion ikke anvendes i 
de omhandlede Tog sammen med Truck-Sidegangs-
vogne (Midtgangsvogne), medmindre de kan indsæt-
tes bagved disse i Togc ls Pcrson<lcl; to- ell er t reaks-
lede Sidegangsvogne (Midtgangsvogne), der anvendes 
sammen med Truckvogne, skal løbe bagest i Person-
delen. To- og tre-akslede Post- og Rejsegodsvogne kan 
anvendes i de nævnte Tog, saafremt Akselafstanden 
er over 5 m; er Akselafstanden 5 m ell er derunder, 
kun med Distriktschfcns Tilladelse. 

d. •) Personførende Tqg, h vis størs le tilladte Hastig-
hed er 70 km / T, skal søges formeret ensartet og for-
trinsvis af Truck-Kupevogne eller .af to- eller tre-
aks ledc Side- og Midtgangsvogne. Anvendes Truck-
Sidegangsvogne (Midtgangsvogne ), skal disse Vogne, 
saafremt de udgør en væsentlig Del af Stammen, løbe 
forrest i Persondelen. 

e. I personførende Tog, hvis s lørste tilladte Hastig-
hed overskrider 75 lcm / T , mna ikke fremføres Gods-
vogne. I personførende Tog, hvis till adte Ha-
stighed overskrider 70, men ikke 75 km! T, maa frem-
føres lukkede Godsvogne, h\'i s Aksela fstand er 4,G m 
eller derover. Saadanne Vogne skal dog b efordres ba-
gest i Toget. 

f. Elektriske Tog maa. kun af det 
til Brug i disse ·Tog konstruerede Materiel. 

4. I Tog, hvis største tilladte Hastighed overskri-
der 75 km/ T, maa to- og tre-akslede Post- og Rej se-
godsvogne kun læsses med indtil '/, af den paamalc-
dc Last. 

-
•) Fra de i Punkt c og d nævnte Regler kan der indtil 

videre efter Behov dispenseres for saa vidt angaar 
Nord- og Kystbanens Persontog. 

(J 

,--.. . 
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2. Lokomotiver og Motorvogne, der fremfører Toget, 
skal under Kørsel paa fri Bane i Reglen sættes forrest 
i Toget. Saafremt Toget er forsyuet med gennerugaaende 
Luftbremse, og Manøvrer i ugen af 'l'oget ( f. Eks. ve<l 
Signaler) lmn foretages fra eu l!'Øl'erplatls i Forenden, 
kan Lokomotiverne og Motorvognene dog anbringes an· 
detsteds i 'foget. 

Utjenstdygtige Damplokomotiver 8kal -- naar• anden 
Ord.re ikke foreligger - hefo1·uret> op til det trækkende 
Lokomotiv; utjenstdygtige Motorlolrnmotiver og Motor · 
vogne udeu gennemgaaende '.l'1·ækstang skal befordres 
bagest i 'l'oget. Denne Bestemmelse gælder dog ikke ved 
Fremførelse (Vic.lerefø1·else) af et nedbrudt Motortog. 

Om Arbejdstog og Tog, som paa Grund af Uheld ikke 
kan trækkes videre, og derfor maa skydes frem, se § 35, 
l'nukt 11 a, og § 52, runld 5. 

J. a. l'er sonførenue 'l'og, hvis stø1·ste tilladte llastig-
he<l ove1·.gkrider 80 km/'!', skal sammensa.:ttes udeluk-
kende af '.l'ruckvogne, <ler for Personvoguene:s Vedkom-
menue skal være af Bidega ngs- eller 1\Iidt.gangstypen, jfr. 
<log Undtagelsen i efterfølgende l'unkt IJ. U<lenlanuske 
Personvogne, der ikke falder ind uu<ler disse Typer, maa 
kun indlemmes i de omha11dlede '!'og, uuur de slq61111cf; 
at være af ligesaa sikker Konstruktion som det danske 
Sidegangsmateriel, hvorom l > istriktschefen træffer Af-
gørelse. 

b. Personvogne af Litl"a FF, C101 oy CSJIJ samt 
1'nick-J(upevognc kan anventles i persouførenue Tog, 
hvis største tilladte Hastighed er 85-lUO km/T, naar 
V ægten af den bagved den forreste FF, CKM, CSl\:1 eller 
Truck-Kupevogn løbende 'l'ogdel ikke overstiger 12 Vgl. 

c.*) Personførende Tog, hvis s tørste tilladte Hastig-
hed er 75-80 km/T, skal for Personvognenes Vedkom· 
menrle saa viut muligt forme1·eR udelnkken<le af 'l'n1ek· 

• ) Se Fodnoten næste Side. 
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Po•t· og Rei•e-
gods voqne i 

h u<tiglr.etend& 
Tog. 
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Hidega ngsvogne og 'l'r uck-::\lidtganµ;svogue, udel ukkende 
af 'l'rn<.:k-K npevogne eller u<lelnkken<.le af t o- eller tre-
nksleile Kide- og Mi<ltgu11gsyogne, med mindst G m Aksel-
afstand. T rucldCuph ogue 1n:1u paa Grund af deres sva-
gere Konstruktion ikke anvendei:; i de omhandlede 'ro·g 
sammen rne<l Trnck-S i pr i <11 ga11g1:;rngue), 
111edmind1·e de kun in<lsmttei:; bagYed disse i Togets Per-
i:;on<lel ; to- eller freak:slede ( 
vogne). <ler am·entles sammen med 'l'ruckvogne, :;ikal 
løbe bagei:;t i P e1·sondelen. To- og tre-a lrnlede P oRt- og 
RejRego1lsvogne krin n11vmHlei:! i de 1Hcvute T og, saa fremt 
Akl'!elafi.;t: rnden e1· over 5 m ; er Akselafstanden 5 Hl Piler 
derunder, k 11 11 med Dis triktschefens 'l'illa uelse. 

d .* J Person rørende 'J'oi:?:, hv ii:; største 1illadte l fas rig-
he<l er 10 km,/'1', skal formeret. ensa r tet. og fm·-
trius\·is af 'l' ruck-Kupevogne elle1· af to· eller 
f:-l ide- og Anvendes 'l'rnek-S idegangs-
YOg11e. (:\l idtgangsvogne ) , disHe suafremt de 
udgØr en Del af 8tnnuueu, lØIJe forn•st i l'er-
son<lelen . 

c. I personføren de Tog, hvis største t illa dte Ilastig-
hed overskrider 1.S km./'I', tnna ikke Gous-

1 '!'og, hvis s t1·i1·ste t ill :-i d t.e Ha-
st ighed overskrider 70, men ikke '";':) kw /'!'. 111nn frem-
røres lnkkecle G·o1hwogne. hvis t>l' 4,5 rn 
eller derover. Saa<lunne Yogne skal . 1log bt> fo1·<1 res .kt-

i Toget. 

· f. Elt>kt.l'iske. 'l'og rnna ku11 siuumeHs:l'ttes af (let til 
i tlis:;:e 'l'og konstruer ede ::\fateriel. 

I 'f og, hvis s t ørs t e ti lladte Ha s t ig hed oversh i<ler 
7ti km/ 'f, maa to- og tre-akslede l'ost-
knn med indt il '/, .a f den puama h•d :! J,as t. 

*) Fm de l l'unl;:t c og u 11w,·ute Regler knn Iler iildtil videre 
efter Uehov for sna vidt. 1101rnn1· ·og; 
Kystbanens Per sootog. 

Gy1·<iig rra 36. 1. 
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Yderligere ka n der bag paa Toget anvendes et Sky-
delokomotiv (se § 23) . 

Enkeltkørende Lokomotiver betragtes som Tog. 

Lokomotiver og Motorvogne, der fremfører Toget,: 
skal under Kørsel paa fri Bane i R eglen sættes forresf 
i Toget. Saafremt 'J'oget er forsynet med gennemgaaende 
Luftbremse, og Manøvreringen a f Toget (f. Eks. ved 
Signaler) kan foretages fra en F ørerplads i Forenden, 
kan Lokomotiverne og Motorvognene dog anbringes a n-
detsteds i Toget. 

Ut jenstdygtige Damplokomotiver skal - naar anden 
Ordre ikke foreligger - befordres op t il det trækkende 
Lokomotiv; utjenst-dygtige l\Iotor lokomotiver og .Motor -
vogne uden gennemgaaeude Trækstang skal befordres 
bagest i Toget. Denne Bestemmelse gælder dog ikke ved 
Fremførelse (Viderefør el se) a.f et nedbrudt 

D iesel-'l'raktorer kan befordl'es bag paa Godstog, hvis 
Hastighed -ikke overskrider 45 km/T, efter nærmere af 
Generaldirektorate t fastsa tte Bestemmelser. 

Om Arbejdstog og Tog, som paa Grund af Uheld ikke 
kan t rækkes videre og derfor maa skydes frem, se § 35, 
Punkt 11 a, og § 52, Punkt 5. 

3. a. P ersonførende Tog, hvis stør ste tilla dte Hastig-
hed overskrider 80 lcm/'I', skal sammensrot tes udeluk-
kende af Truckvogne, der for Personvognenes Vedkom-
mende i;;kal ncre af S idegangs- eller Midtgangstypen, jfr. 
dog Undtagelsen i efterfølgende P unkt b. Udenlandske 
P ersonvogne, der ikke fal der ind under disse Typer , ma a 
kun intl lemmes i de omha ndlede Tog, naar de skønnes 
at være af l igesaa sikker Konstruktion som det danske 
S idegangsmateriel, hvorom D istrilctschefen træffer Af-
gør else. 

b. Personvogne af Litra FF , 01(, ao, OP og as (alJe I 
med el;er u de? Underlitr_a) kan anvendes i personfø-
r ende Tog, hvis størst e tilladte Hastighed er 85- 100 
km/ T, naai• Vægten af den bagved den forreste Vogn I 
af n ævnte Litra løbende Togde_l ikke overstiger 12 Vgl. 

SR 
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c. *) Personførende Tog, hvis største tilladte Hastighed 
er 75---80 km/ T, skal for Personvognenes Vedkommende 
saa vidt muligt formeres udelukkende af Truck-Side-
gangsvogne og Truck-Mitltgangsvogne, udeluklcende I af 'l'ruck-Kupevogne (med eller uden Sidegang) elle1• 
udelukkende af to- eller tre-akslede Side- og Midt-
gangsvogne, med mindst 6 m Akselafstand. Truck-

1 Kupevogne (med eller uden Sidegang) maa paa Grund 
af deres svagere Konstruktion ikke anvendes i de om-
handlede Tog sammen med 'l'ruck-Sidegangsvogne 
(Midtgangsvogne), medmindre de kan indsættes bagved 
disse i Togets Persondel; to- eller treakslede Sidegangs-
vogne (Midtgangsvogne), der anvendes sammen med 
'l'ruckvogne, skal løbe bagest i Persondelen. To- og tre: 
akslede Post- og Rejsegodsvogne kan anvendes i de 
nævnte 'l'og, saafremt Akselafstanden er over 5 m; er 
Akselafstanden 5 m eller derunder, lrnn med Distrikt s· 
chefens Tillade\se. 

d.*) Personførende Tog, hvis største tilladte Hastig-
hed er "10 km/ '1.', skal søges formeret ensartet og for-
trinsvis af 'l'ruck-Kupevogne eller af to- eller tre-akslede 
Side- og Midtgangsvogne. Anvendes Truck-Sidegangs-
vogne (Midtgangsvogne), skal disse Vogne, saafremt de 

I udgør en vmsentlig Del nf Stammen, saa vidt muligt 
lØbe forrest i Persondelen. 

e. I personførende Tog, hvis største tilladte Hastig-
hed overskrider "15 km/ T, maa ikke fremføres Gods-
vogne. I personførende Tog, hvis største tilladte Ha-
stighed overskrider "10, me11, ilcke "15 ktn/ T, maa frem-
føres lukkede Godsvogne, hvis Akselafstand er 4,5 m 
eller derover. Saadanne Vogne skal dog befordres ba-
gest i 'roget. 

f. Elektriske Tog maa kun sammensættes af det til 
Brug i disse Tog konstruerede Materiel. 

*) Fra de i Punkt c og d nævnte Regler kan der indtll videre 
efter Behov dispenseres for saa vidt angaar Nord· og 
Kystbanens Persontog. 

Gyldig fra 1/8 1938. 17. 
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dog Undtagelsen i efterfølgende Punkt b og e. Uden· I 
landske Personvogne, der ikke falder ind under disse 
'rJper, maa kun indlemmes i de omhandlede Tog, naar 
de skønnes at være af ligesaa sikker Konstruktion som 
det danske Sidegangsmateriel, hvorom Distriktschefen 
træffer Afgørelse. 

11. P ersonvogne af Litra FF, OK, CO, OP og OS (alle 
med eller uden Underlitra) kan anvendes i personfø-
rende Tog, hvis største tilladte Hastighed er 85-100 
km/ '1', naar Vægten af den bagved den forreste Vogn 
af nævnte Litra løbende Togdel ikke overstiger 120 Tons. 
.r 'rog, hvis Hastighed er 85'--100 km/ T, kan endvidere 
anvendes to· eller treakslede Rejsegodsvogne, hvis Al{Sel-
afstund er mindst 6 m (herunder· dog ikke EA· Vogne). 

c. *) Personførende Tog, hvis største tilladte Hastighed 
er 75---80 km/ T, skal for Personvognenes Vedkommende 
saa vidt muligt formeres udelukkende nf Truck-Side-

. gangsvogne og 1.'ruclr-Midtgangsvogne, udelukkende 
af 'l'ruck-Kupevogne (med eller uden Sidegnng) eller 
udelukkende af to- eller tre-akslede Side- og Midt-
gangsvogne, med mindst G m Akselafstand. Truck-
Kupevogne (med eller uden Sidegang) maa paa Grund 
af (Jeres svagere Konstruktion ikke anvendes i de om-
han<llede Tog sammen med Truck-Sidegangsvogne 
(l\fidtgangsvogne), medmindre de kan indsættes bagved 
disse i Togets Persondel; to- eller treakslede Sidegangs-
vogne (M:idtgangsvogne), der anvendes sammen med 
Truckvogne, skal lØbe bagest i Persondelen. 'fo- og tre-
nkslede Post- og Rejsevogne kan anvendes i de 
nrcvnte Tog, saafremt Akselafstanden er over 5 m; er 
Akselafstanden 5 m eller derunder, kun med Distrikts-
r.hefens Tilladelse. 

•) Fra rle i Punkt c og d nævnte Regler kan der iorttil virtere 
efter Behov dispenseres for saa vidt angaur Nord- og 
Kystb:mens Persontog". 

SR 
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cl.*) Personføren<le 'l'og, hvis største tilladte Hastig· 
hed er 10 km/ 1', skal søges formeret ensartet og for· 
t riusvis af 1.'ruck-Kupevogne eller af to- eller tre-akslede 
1:Htle- og Milltgaugsvogne. Anvendes Truck-Si<legangs-

(Mi<ltganp;svog11e), skal disse Vogne, saafremt de 
ndgØL' en wesentlig Del af Stammen, saa vidt muligt 
løbe forres t i l'ersoudelen. 

e. I personfø1·e11<le Tog, hvis stø1·ste tilladte Has tighc<l 
100 km/'1', rnaa fremføres Godsvogne. 

I Ønigt inaa 

i pcrsonftlrentle 
T o;::, 

1 las ti;.:h ed et· 

8:;- 1110 km/ '!' 

liG-'ill k111/ T 

fJO- k111/ T 

!niti il -t:1 k111/ T 

fremføres 

lukkrnle tlo1!S\'O:\"DP. med e n paa 
G m (lternntlul' Jukketlc T1·u<:k-Gods-

vo;.!IH !), (lr.r kons1 l'lleret til Løb i 
hnrl i;.:kørcntl1! '1'11;.:. u;.: i;;om llcrfor er J'en1le-
le:,,'llet we1l 1lC't i11t1!l"natio11ak 1\ l ;i:1·ke [SJ . 
Vo:;uene 111aa rloi; kun 1..,hc eftct· tjcusti:;ørr.n-
dc Pcn;ou-, l'ost- o;.: lte;isegotlsvogmi, 

lukkc!lc 41otl,;vo;;ne me!l en AksP.laf::<l•in1l pna 
1t1inclst 4,fi Ill. Et· .\kselnfslantlen tuintlrc enu 
G m, sk:1! Vogocnc 1lng tjc11 sti,;-ørc11-

11er;:;on-, 1 

I Gocls\·oi;:ne mell t>n Al•selafsl·nnd paa 
3,5 m, 

Uo1l:ffog-ne rucll <?Il Ak::<elafstnnd paa mintlst 
m, 

CJmlsvn;c:nP. med en Akselnf.-tnnd pnn min1lst 
2 1!'i Ul. 

" J l •'ra lle i 1'1111kt t: og d na!vnlc Reg ler J;:m1 tie r iHtltil videre 
t>ftet· Behov fo1· saa virlt 11n;.;nnr· Nortl- og 
K yi;th;1111m1-1 l't•rsoul ng. 

Gyldig fra 1s111 1940. 61. 
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dog Un<ltagelscu i eftel'følgeude l'uukt b og e. Uden-
lanuske Personvogne, der ikke falder inu under <lisse 
'l'yper, maa kun indlemmes i de omhand lede 1'og, uaar 
de skønnes at være af ligesa.a sikker Kow;tl'Uktion som 
det danske Sidegangsmateriel, liYorou1 l>istriktschefen 
træffer Afgørelse. 

b. Personvogne af l.1itra CQ, CR, CS og G'l' (alle 
me<l eller uden Underlitru) kuu am·en<les i personfø-
rende Tog, hvis stØl'ste tillrultc Has tighed er 85-100 
km/ T, naar Vægten af den l.x1.gYcd den forreste Vogn 
af nævnte Liti-a løbende 'fogdel ikke 120 'fons. 
I Tog, hvis J-T:u;tighcd er 83-100 kin/ T, knn endvidci·e 
anYendes t.o- eller treakslede Rejf;egousrngne1 lLYis Akscl-
a fatand er mirn.lst G m (lierunder. dog ikke El•'-Vogne). 

c.*) Pertio11fy\1·ende Tog, hvis tillatlte Hastigheil 
er 15-80 km/ '1', skal for rersonvoguene;-> Vetll;:ommen<le 
saa vidt muligt formeres u<lclukkeude :i f 
gaugsvogne og 'fruck-Mid tgangsvo:,,•ue, u1kl 11kkende 
af TL·11ck-Kupe\·ogue (u1e<.l eller uden Sidegang) cllct· 
udelukkende af to· clle1· tre-akslede Side- Midt· 
gangsvogue, med u1 i1iclst 6 rn 'frnck· 
Kupevogne (med eller uden Sidegang) mn.a paa Grund 
af deres svagct·e .Konstruktion ikke anvendes i de om-
hu ndle<le Tog sammen me<l 'l'ruck-S i<1egn.ngsvognc 
( Mi<ltgangsvoguc), medmindre de kan bagve<l 
disse i. Togets P crsondel ; to- ellel' treaksle(le Bidegangs. 
vogne (MidtgangsYogne), <ler am·e111les sunnnt' n me1.l 
Truckvoguc, skal lsHH' bagest i Pcrsondl•leu. 'l'o· og h'C· 
akslede Post- og Hejsevoguc kan anvendes i 4le 
nævnte 'rog-, saafremt Akselaf::;tarnlen er oYer ri m; er 
Akselafstandeu 5 m eller <krnnder, kun uwll Distrikts-
chefens 'J'illadelse. 

*) l<'rll de i I'tml;:t c og 11 n:uvnte Regler Jmn <kr indtil videre 
eftet• llehov dispenseres for saa vitlt nn;;nnt· Nord- og 
K ystbanens P ersontog. 

SR 
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d*) Personførende Tog, hvis største tilladte Hastig-
her er 10 km/T, skal søges formeret ensartet og for-
trinsvis af Truck-Kupevogne eller af to- eller tre-akslede 
Side- og Midtgangsvogne. Anvendes Truck-Sidegangs-
vogne (Midtgangsvogne), skal disse Vogne, saafremt de 
udgør en væsentlig Del af Stammen, saa vidt muligt 
løbe forrest i Persondelen. 

c. I personførende 'rog, hvis største tilladte Hastighed 
overskrider 100 km/T, rnaa ikke fremføres Godsvogne. 
I Øvrigt maa 

i personførende 
•rog, hvis 

Hastighed er 

85-100 lml/'l' 

7::->-80 km/ T 

!"iO-- GO km/ T 

indtil 45 lan/T 

fremføres 

lukkede Godsvogne med en Akselnfstund paa 
mindst 6 m (herunder lukkede Truck-Gods-
vogne), cl er er særlig konstrueret til J,øb i 

Tog-, og som derfor er kende-
tegnet med det internationale Mærke [!] . 
Vognene man 'log knn løl>e efter tjenstgøren-
de Person-, Post- og Rejsegodsvogne, 

lukkede Godsvo;ne med en Al<selnfstand pao. 
ruinclst 4,5 m. Er Akselafstanden mindre end 
G m, skal Vognene dog løl>e efter tjenstgøren-
de Person-, Post- og Rejsegodsvogne, 

h1l;:keclc Got.lsvogne med en Akselafstand paa 
min1lst 3,G m, 

Gollsrngne med en Akselufstanc.I paa mindst 
3 ro, 

Godsvogne me1l en Al;:selafstund pan mindst 
2,5 rn. 

*) F 1·a cle i Pnnkt c og tl Heg!Pr l;:nn tier indtil videre 
efte1· nehov dispensert>s for Yiut anganr Nord- og 
Kystbanens Persontog. 

Gyldig fra 2 11h 1941. 

• 

J 
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• f. Elektriske Tog maa lrnu sammensættes af det til 
Brug i disse Tog konstruel'ede Materiel. 
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lt - I Tog, hvis Hastighed over- · Ikke-person-
rørende Togs 

sk1·ider 100 km/ r , maa kun fremføres de samme Vogne, sammen-
som er tilladt i personførende Tog med samme Hastig- sætning. 

hed. I øvrigt maa 

iklrn-person-
førende Tog. 
hvis Hastig-

hed er 

Ofl-100 km/ T 

85-!lO l;:mjT 

75- 80 km/ T 

fremføres 

vaa Strækninger, 
hvor største t illaute 
Kørehastighed er 100 
kro/ T e1ler derover 

Trucl;:vogne, dog ikl;:e 
nabne Tr11cl;:-Gods-

vogne, samt saadan-
ne to- og treakslcdc 
Person-, Post- og 

Rejsegodsvogne 
lul;:kec.le Godsvogne, 

hvis Akselnfstnnt.l er 
mindst 6 m, 
Person-, !'ost - og 
Rcjsegodsvo1,'1lc samt 
luk J,cdt! Godsvogne 
mel] en AkselafstnncJ 
pna min<hit 4,!"i m, 

Person-, Post· og 
lh!jsegotlsvogne sa mt 
lukkede 

en Akselafstanrl 
pnn 1ninust 3,r> m, 

vaa øv1:ige 
Strækninger 

rruckvogne, dog ikke 
i aabne Tn1ck-Gods-
I vogne, samt snadan-

1

1 ne t o- og treakslede 
Person-, Post - og 

1

1 Rejsegodsvogne og 
l11 ldæ de Godsvogne, 

[ hvis Akselafstand er 
J tniniJst 6 m, 

I 
'I Person-, Pos t- og 

ltt!j segotlsvo;::nc sa mt 
I lukkede Gollsvogne 

I 
metl en Altsc lafstr111cl 
pnn mintlst 4,ri m, 

G5-70 k1n(I' med en Ak selafstand paa mindst 3 ,G m, 

50-GO km/ T VognP. merl en Akselafstnnd pan mindst 3 m , 

indtil 45 l;;w/ T Vogne med en Alrnelafstnnd pan mindst 2,5 m. 
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5. I Tog, hvis sltJr:-;te tillmlte Hastighed overskrider 
7r- J· / 'l' G 1 u , mna. O< svogne samt to- og tt-eakslede Post-
og Hejsegodsvogne Irnu læsses med indtil 2 / 3 af den paa-
malede Last. 

Denne Begrrcn::miug gælder <log ikk:e fo1• Godsvogne, 
dPl' er forsynet mecl nfa·rket [:!J E J.' llp;· paa saaclnnne 
Vo.gne ved af .Mmrket GJ paamalet en speciel 
Last, maa Yogneue ved Befordring i 'l'og, hvis største 
tilladtt> Hastighed overskri<ler SO k111 / T, kun lms!SeS ind-
til <len til denne Last svarende Bæ1·eevne. 

G. Vogue, del' e1· sammenkoblet ved Koblingsstang 
eller ved selve Læsset, maa ikke i11cllcmmes i '.L'og uden 
med Distriktschefens Ti1Iatlelse. 

Sammeolæsse<le Vogne, <ler er samuicnkoblet llled 
Skruckol.Jli11g, skul fortl'irn;vis beforch'E's i ikke-peri:;on-
l'Øren<le 'l'og 01lmaa ikke n1edfØ1'es i 1'og, hvis Hastighed 
overskl'itlet• GO l{m / 'l'. Yognene maa ikke Jphe umi<ld1,l-
llart op til Pe1·sonvogue med rejsen<lc. Er Vognene l rns-
set nlC'd Skinner ellc>1· I3eton1·u111Jjel'n af over 20 m 
Læng<le, skal de Jøbe 1.Jagest i Tog. 

7. kan befordres bag paa Tog, h\·is 
Hastighe<l ikke overshide1· 45 km/ T, naar fØlgeu<le Be-
tiugelsee opfy!Ues : 

Ti·aktoren skal kobles stramt til Togets bageste Vogn. 
Kæderne til Drift af 'l'raktorens Hjuls;t't skal vi"t?1·e 

aftaget, og Ilaandhjulet for Bremsen skal under Ti·ans-
porten være fastbundet, for at Bremsen ikke skal spicnde 
sig til. 

Rangel'ing med 'l'rakloreu ::!kul fore"aa me<l l•'orsi"ti••-
" h .., 

hed. Rangering med Stød med eller mod Traktoren er 
forbudt. 

Tog- og Lokoniotivføre1·en skal underrettes skl'iftligt 
• om, at der bag pna 'l'oget beford1·es en Diescl-'l'rakt01.-. 

Sammcn-
kobli• g.,. 

I Øvrigt skal Stationerne forud hos 'l'rafikinspektøreu, 
heJ1l1. Dist.rild1>chcfeu indhente Oplysning om, med hvil-

. •. ke '.L'og- Trakto1·en man. befordres. 
8. ·For nf Skruekoblinger 'l'og· 

Gyldig 11i0 1942. 84 . 
• 
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5. Om Godsvognes Befordring i hurtigkørende, per-
·sonførende Tog se Punkt 3 c. 

I ikke-personførende Tog, hvis største tilladte Ha-
stighed overskrider 75 km/T, maa ikke medføres 
-Godsvogne, der er læsset med mere end 2/s af den 
paamalede Last. 

I Tog, hvis største tilladte Hastighed overskrider 
60 km/ T, maa ikke medføres aabne Vogne eller Vog-
ne, hvis Akselafstand er under 3,5 m. 

I Tog, hvis største tilladte }iastighed overskrider 
45 km/T, man ikke medføres Vogne, hvis Akselaf-
stand er under 3 m. 

Sammenlæsscde Vogne skal - hvad enten de er 
sammenkoblet med Skruekobling, med Koblingsstang 
eller ved selve Læsset - fortrinsvis i ikke-
personførende Tog og maa ikke medføres i Tog, hvis 
største tilladte Hastighed overskrider 45 km/T. De 
nævnte Vogne maa ikke løbe umiddelbart op til Per-
sonvogne m ed 

Tomme Vogne og sammenlæssede Vogne. hvis Last 
er under Halvdelen af Vognenes panmalede Last, nrna 
ikke fremføres i Tog, naar de er forbundne med Kob-
lingsstang eller ved selve Læsset, (dog kan der for 
Arbejdstog under særlige Forhold tillades Afvigelser 
herfra). 

Om Befordring af Vogne med Sprængstoffer og Am-
munition samt af Beholdervogne indrettet til Befor-
dring af brandfu,rlige Vædsker se § 19. 

6. Lokomotiv og Vogne samt Vognene indbyrdes skal 
sammenkobles ved Dobbeltkobling. 

Ikke benyttede Koblinger og Sikkerhedskæder skal 
være anbragt paa Plads. 

Sammenkoblingen af Lokomotivet og forreste Vogn 
skal foretages saaledes. at der ved strakt Kobling un-
der Kørsel fremkommer et Mellemrum af ca. 30 mm 
mellem Lokomotivets og forreste Vogns Pufferpla-
der .. 

SR 
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Sammenkoblingen. af Vognene indbyrdes skal fore-
tages saaledes: 

a. Rene Godstog, huis største tilladte Hastighed 
ikke overskrider 60 kmlT: 

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

b. Rene Persontog samt Godstog, huis største til-
ladte Hastighed overskrider 60 /cm/ T: 

Samtlige Træ k- og Pufferfjedre skal spændte. 
naar Toget holder s tille pan. lige Spor. 

c. Blandede Tog: 
Godsvognsdelen sammenkobles som angivet under 

a og P e1·sonvogn sdelen som angivet under b. 

Om Sammenkobling af Vogne, læssede· med visse 
Arter Sprængstoffer eller Ammunition, se § 19. 

For cleklriskc Togs Sammenkobling gælder særlige 
Bestemmelser. 

§ 19. 

Befordrfug af Vogne med Sprængstofler og Ammunition 
samf af Beholdervogne indrettet til Befordring af brandfarlige 

Vædsker. 

1. Ved Befordring a f Vogne, læssede med visse i 
Godsbefordringsreglcmentets Bilag A nævnte Spræng-
stoffer og Ammunition, skal folgende Forholdsregler 
iagltages: 

Naar de paagældende Forsend'elser anmeldes til Be-
fordring, s kal Afsendelsesstationen s traks underrette 
Trafikinspektøren, som foranlediger det videre for-
nødne. 

Samtlige Stationer, som berøres a f Transporten, 
skal rettidig underrettes om Forsendelsen med Angi-
velse af det paagæ ldendc T ogs Nummer . Ligeledes 
skal Tog- og Lokomotivpersonalet paa k rydsende, mø-

43 -

.5. Om Godsvognes Befordring i hurtigkØrende, per-
sonførende Tog, se Punkt 3 e. 

1 'l'og, hvis største t illadte Hastig-
hed overskri<ler 75 km/ 'l', maa ikke medføres God::;vogne, 
de1· er læsset metl mere end "Is af den paamalcue Last. 

I 'I'og, hvis største tilladte Hastighed overtiikrider 
()O km/ 'l', rnaa falm 111cdføres aabne Vogne eller Vnqne, 
hvis Akselafstand er uuder 3,5 m. 

l 'l'og, hvis største tilladte Hastighed overskrider· 
4;; krn/ 'r, man ikke \'ogne, hvis Aksela.fstaud 
er unde1· 3 m. 

Vogne skal - - hvad enten de ei· sam-
menkol>let med Skrnekohling, med Koblingsstang eller 
veu selve L:csset -- fot• lrinsvis medføres i ikke-person· 
førende '!'og maa ikke medføres i Tog, hvi s største 
tilladte Hastighed oversln·ider 45 km/'f. De nævnte 
Vogne maa ikJ.:e løbe umiddelbart op t il Personvogue 
rued rej :-;ende. 

'romme Vogne og sammenlæssede Vogne, hvis Last er 
under Halvdelen af Vognenes paamalede Last, maa ikl<e 
fremføres i Tog, naar de er forbun<lne med Koblings· 
stang eller ved selve Lros::;et, (dog kan der for Arbejds· 
tog under særlige F orhold tillades Afvigelser herfra) . 

Om B efordring af Vogne med Sprængstoffer og Am-
munition samt af Beholdervogne indrettet til Befor-
dring af l>randfarlige Vmdsker, se § 19. 

li. Lokomotiv og Vogne samt Vognene indbyrdes skal 
::1a11unenkobles ved Dobbeltkobling. 

2 Lyntog kan dog sammenkobles indbyrdes ved gn-
keltlrnlJling, naar de 2 'l'ogs Luftbremseledning e1· sam-
menkol>let. Resel'Vekohling skal medføres i 'J'oget. 

I kke benyttede Koblinger og skal 
v:l!re anbragt paa Plads. 

Sammenkoblingen af Lokomotivet og forreste Vogn 
skal foretages saaledes, at. cler ved strakt Kobling under 
Kørsel fremkommer et Mellemrum af ca. 30 mm mellem 
Lokomotivets og forreste Vogns 

• 
• 
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af Vognene indbyrdes skal fore· 
tnges snaledes: 

a. Rene Go<lstog, hvis største tilladte J[astighecl il;,ke 
Ol>erskrfrl.<W 60 lcm/ T: 

Pufferne skal berøre hinanden, naa1: 'roget holder 
stille pn.a lige Spor. 

b. Rene l'ersontor1 samt Godstog, h'l:i.s .. 
uversk d<ler 60 Tcm/T: 

Samtlige 'l'r:'t'k· og Pufferfjed1·e skal Y<.L'l'C spitmdte, 
nanr 'l'oget holder stille paa lige Rpor. 

c. Blandede 1'n!J: 
Go11svogni::<lclen sammenkobles sou1 under u 

og :mm angivet unJer b. 
Om Sammenkobling af Vogne, læssede med visse Ar· 

t er 8p1·ængstoffer eller Ammunition , se § 19. 
For elektriske 'l'ogs Rammenkobling grolder s..-crlige 

Bestemmelser . 

§ 19. 
Befordring af Vogne med Sprængstoffer og Ammunition 

samt af Beholdervogne indrettet til Befordring af brandfarlige 
Vædsker. 

1. Ved Defordl'ing af Vogne, lmssede med Yisse i Gous-
be.for<lringsreglementets Bilag A nævnte Spl';l"ngstoffer 
og Ammunition , skal følgemle Forholdsregler ingttages : 

Naar de Forsendel ser aumelde:-: til Be-
fordring, skul Afseudelsesstutionen straks under rette 
'1'1·afikinspektør eu, som foranledigel' flet videre for-
nødne. 

Hamtlige Statjoner, som berøres af '1' L·auspo1·ten, 
ska l rettidig underrettes om I!'orsendelsen med Angi-
velse af <let paagældende 'fogs Nummer. Ligeledes 

'l'og- og Lokomotivpel'sonalet paa krydsende, mØ· 
Gyldig fra 1936. 2. 

I 
r 

43 - III. 

4- I Tog, hvis største tilladte Hastighed overs\{rider 
75 km/ T , maa to- og tre-akslede Post- og Rejsegodsvogne 
kun læsses med indtil 2 I 3 af den paamalede Last. 

SR 
§ 18 

Post- og ReJ-
scgodsvogne l 
h urtigkørend e 
Tog. 

5. Om God!5vognes Befordring i hurtigkørende, per- God.SYogtie. 

sonføreude Tog, se Punkt 3 e. 
I ikke-personførende Tog, hvis største tilladte Hastig-

hed overskrider 75 km/ '1', maa ikke uicdfj<ires Godsvogne, 
der er læsset med mere end 2 / 3 af den paamalede Last. 

I Tog, hvis største tilladte Hastighed overskrider 
60 ·km/ T, maa ikke medføres aabne Vogne eller 
hvis Akselafstand er under 3,G m. 

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

Sammenlæssede Vogne skal - hvad enten de er sam-
menkoblet med Skruekobling, med Koblingsstang eller 
ved selve Læsset - fortrinsvis medføres i ikke-person-
førende 1'og og maa ikke medføres i 'rog, hvis største 
tilladte Hastighed overskrider 45 km/ T. De nævnte 

rnaa ikke lØbe umiddelbart op til Personvogne 
med rejsende. 

Tomme Vogne og sammenlæssede Vogne, hvis Last er 
under lialvdelen af Vognenes paamalede Last, maa ikke 
fremføres i Tog, naar de er forbundne med Koblings-

eller ved selve Læl>set ( clog kan der for A1·bejds-
tog under srorlige Forhold tillades Afvigelser herfra) . 

Om Befordring af Vogne med Sprængstoffer og Am-
munition samt af Beholdervogne indrettet til Befor-
dring af brandfarlige Vædsker, se § i!). 

6. Lokomotiv og Vogne samt Vognene indbyrdes skal 
sammenlrnbles ved Dobbeltkobling. 

2 Lyntog kan dog sammenkobles indbyrdes ved En-
keltkobling, naar de 2 Togs Luftbremseledniug er sam-
menkoblet. R eserYekobliug skal medføres i 'l'oget 

Ikke benyttede Koblinger og Sikkerhedskæder skal 
være anbragt paa Plads. 

Sammenkoblingen af Lokomotiv (herunder i/dr,e Mo- 1 

Sammen-
kobling. 
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torrngn) · og forreste Vogn skal foretages saaletles, at· 
der ved strakt Kobling under Kø1·sel fremkommer et 
Mellemrum af ca. 30 mm mellem Lokomotivets og forre-
ste Vogns Pufferpla<ler. 

I Sammenkoblingen af l\Iot01•vogne og Bivogne og Sam-
menkobling af Vogne in<lbyr<les skal foretages saalecles: 

a. Rene Godstog, hvis største tilladte Hastighed il.:ke 
overskride1· 60 lmi/T: 

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

b. Rene Persontog samt Godstog, hvis største tilladte 
IIastiyhed oi·erskrider 60 km/1': 

Samtlige Tr;l'k· og rufferfjeclre skal være spændte, 
naar 'l'oget holder stille paa lige Spor. 

c. Blandede Tog: 
Godsvognsdelen sammenkobles som angivet under a 

og Personvogns<lelen som angi\·et un<ler b. 
Om Sammenkobling af Vogue, læssede med visse Ar-

ter Sprængstoffer eller Ammunition, se § 19. 
For elektriske Togs Sammenkobling gælder særlige 

Bestemmelser. 
§ 19. 

Befordring af Vol!Jle med Sprængstoffer og Ammunition samt 
Beholdervogne indrettet til Befordring af brandfarlige Vædsker. 
1. Ved Befordring af Vogne, læssede med de i Gods· 

befor<lringsreglemen tets Bilag A, AWeling B, Klasse 
[ a, omhandlede Sprmngmidler i 2. Gruppe og Skyde-
midler i 2. Gruppe samt de i Klnsse Ib under Nr. 13 
omhancllede Ammunitionsgenstande, ska.l følgende For-
bohlsregl er iagttages: 

Naar de paagældende Forsendelser anmeldes til Be-
fordring, skal Afsendelsesstationen straks underrette 
Trafikinspektøren, -som foranlediger det videre for-
nødne. 

Samtlige Stationer, som berøres af Transporten, 
skal rettidig underrettes om Forsendelsen med Angi-
velse af det paagmldende Togs Nummer. Ligeledes 
skal Tog- og Lokomotivpersonalet paa krydsende, mø-

Gyldig fra l/a 1938. 18. 
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I skl'Uehremsede Tog skal Lokomotiv og Vogne samt I 
Vognene indbyrdes sammenkobles ved Dobbeltkobling. 

Ikke benyttede Koblinger og S_ikkerhcdskæder skal 
være anbragt paa Plads. 

Sammenkoblingen af Lokomotiv (herunder ikke Mo· 
torvogn) og forreste Vogn skal foretages saaledes, at 
der ved strakt Kobling under Kørsel fremkommer et 
Mellemrum af en; 30 mm mellem Lokomotivets og forre-
ste Vogns Pufferplader. 

Sammenkoblingen af Motorvogne og Bivogne og Sam-
menkobling af Vogne indbyrdes skal foretages s.aaledes: 

a. Rene Godstog, hvis største tilladte llasti.qhcd ikke 
overskrider 60 11,m/ T: 

Pufferne slrnl berøre hinanden.. naar Toget holder 
stille paa lige Spor. 

b. Rena samt Godstog, hvis tilladte 
overskrider 60 km/'1': 

Samtlige Træk· og Pufferfjedre slrnl spændte, 
naar 'l'oget holder s tille paa lige Spor. 

c. Blandede Tog: 
Godsvognsdelen sammenkobles som angivet under a 

og Persouvognsdelcu som angivet under b. 

Om Sammenkobling af Vogne, lrcssede med visse A1'-
te1· Sp1·æugstoffer eller Ammunition, se § Hl. 

I•'or elektriske 'l'ogs Sammenkobling g:clder særlige 
Bestemmelser. 
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§ 19. 
Befordring af Vogne med Sprængstoffer og Ammunition samt 
af Beholdervogne indrettet til Befordring af brandfarlige Vædsker. 

1. Ve<l Befordring af Vogne, lmssede med de i Gods-
befordringsreglemen tets Bilag A, Afdeling B, Klasse 
I a, omhan<lle<le Sprængmidler i 2. Gruppe og Skyde-
midle1· i 2. Gruppe samt de i Klasse Ib under Nr. rn 
omhandlede Arnmunitionsgenstande, skal følgende For-
holdsregler iagttages: 

Naar <le paag-ældende I<'orsendelser anmeldes til Re· 
fordring, skal Afsendelsesstationen straks underrette 
'l'rafikin spelctøreu, som fornnlediger det videre for-
nøduc. 

Stationer, som bel'øres af 'l'ransporten, 
skal rettid ig undenettes om Forsendelsen med Angi-
velse af det paagældende 'rogs Nummer. Ligeledes 
skal '!'og- og Lokomotivpersonalet paa krydsende, mø-
den<le og overhalcn<le Tog saa vidt muligt have Un-
derretning'. 

LokomotivfØrPren paa forbikøren<le Damplokomo-
tiver, herun<let· lfangel'lolrnmotiver, og Kedelpasse· 
re i opfyreue, i Togeue væren<le Kedelvogne skal sln·ift-
ligt un<lenettes i betimelig 'rid. Bliver 'foget, hvol'i For-
sendelsen foregaar, overhalet af et Tog uden for Pla· 
nen, i:;kal det ovel'11alende Tog underrettes. Førere paa 
Hangerlokomotiver underl'ettes skriftligt af den paa-
g<ul<len<le Station. 

Tobaks1·ygning eller Brng af Ilu eller utilclmkket 
Lys man ikke foregaa i Nærheden af nævnte Vogue. 
Paa forbikørende Damplokomotiver skal l•'yr<lØl'e og 
Asl(ekl upper holdes lukkede. 

Ve<l Beforuriug a f dis:-;e Hprrongstoffcr m. v. i saa 
store i\Imugder, at der ki'a:vef; mere encl S Vognaksler, 
skal P.dorul'ingeu ske i :>ærlige i clen ..-\..11l C'1l11ing til-

Gyldig fra IS/11 1940. 63. 
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I luftbremsede 1'og skal der til og med bageste Vogn 
med virksom Luftbremse anvendes Enkeltkobling saavel 
mellem Lokomotiv og forreste Vogu som mellem Vog-
nene iudbyrdes. (Dobheltkobling kan dog anvendes, saa-
fremt denne Koblingsmaade har været auven<lt paa en 
foranliggen<le eller skal anveudes paa en eftel'fØlgende 
Strc.ckning). l\Iellem bageste Vogn med vfrksom Luft-
bremse og eu efterfølgende Vogn slwl anvendes Dohbclt-
kohliug, og Vogne c:fter bageste ·vogn me<l virk:::om 
Luftbremse sknl indbyr1h>s sammenkobles ved Dohbelt-
kobliup;. 

I skrnebre1use<le Tog skal Lokomotiv og samt 
Vognt>ne indbyrdPs snmmenkollles vetl Dohheltkobling. 

Ikke 1.Je11.)d te<le Koblinge1· og SikkerhcclskrC'<ler i;kul 
v;t•re anh1·ngt paa l'latls-

Ham111e11kollliugen af Lokomotiv (hernn<le1· ikke Mo-
ton'og'n) og Vogn skul foretages at 
<lel' Ye<l s trakt Kobling t111tler Kørsel fremkon11ne1· et 
1Iell,•111rm11 af ca. 30 mm mellem Lokomoth·ets og 
ste \ • og11s Pufferplacle1·. 

Hamint!11kobli11gen af Motol'vogne og P.ivog1w og 8;1111-
menkobling af indbyrdes ska 1 foretages saalecles: 
a. Rc1tc (}odstou, h1As tilladte Jfast·ighed ilcla: 
overs!.: ri der 60 km/T: 

Pnfferne skal berth'e hinnnllen, naar '1'oget hohlcl' 
stille paa lige Spor. 

b. Rene I'c1·sonto!I sa·nit Godstog, hvis st(Jrstc tilla1ltc 
Hastighed o'terskrider 60 k1n/ 'l': 

Sum tlige 'l'ræk- og Puffei-fjedl'e skal være spændte, 
naar Toget holder stille paa lige S1Jor. 

c. Blandede Tog: 
Go<lsvognsdclen sammenkobles som angivet unde1· n 

og Personvognsdelen i::om angivet nnde1· b. 
Om Sammenkobling af Vogne, læssede m<.>d visse A.1·-

ter Sprængstoffe1· eller Ammunition, se § rn. 
Fo1· elektriske 1'ogs Sammenkobling g<'C'ltfor særlige 

Bestemmelser. 
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. § 19 
Befordring af Vogne med· Spi;ængsto.ff er og Ammunition samt 

; ·. af ·Behold.ervogne indrettet til .Befordring af brandfarlige Vædsker. 
Sprængstoffer 
og Ammunt- . 
tion. 

1. Ved Befordring af Vogne læssede med de i Gods-
befordringsreglementet!-l Bilag A, A.fcleling B, Klasse 
I a, omhandlede Sp1·mngmidler i "2. Gruppe og Skyde-
midler i '.?. Gruppe samt de i Klasse I b under Nr. 13 
omhanalede Ammunitionsgenstaude, skal følgende For· 
holdsregler iagttng.es : 

Xnar de pangældende For:-;endelser anmeldes til Re-
sku l Afsenclelsesstationeu straks underrette 

'1'1·nfiki11:-;pcktøi-en , ' som fo1·a11lediger det Yide1·e for-
nødne. 

Samtlige ::5tatiouer, som berøres af T1·ansporte11, 
skal u111lerrettes om Fo1'seuclelsen med Angi-
,·else nf ilet pnngi-eltlt'ucle Togos Nummer. LigeledPs 

'l'og- og Lokomothperso11alet paa In·ydsende, mø-
dende og overhnlende 'l'og saa vidt muligt have U11-
de1·retui ug. 

Lokomotivføreren paa forbikørende Damplokomo-
tiYe1·, herunder RaugerlokouiotiYel', Kedelpas::;e-
re i opf:yrede, i Togene værende Kedelvogne skal skrift-
ligt underrettes i betimelig Tid. Blivet· 1'oget, hvol'i For-
sendelsen foregaar, overhalet af et 'l'og uuen for Pla-
nen, skal det overhalende Tog l!'Ørere pn.a 
Rangerlokomotiver underi-ettes skriftligt Hf den pua-
gældende Station. . 

Tobaksrygning elle1· Brug af Ild eller utiltlækket 
Lp-i maa ikke foregaa i Næ1·heden af nævnte Vogne. 
Paa forbikørende Damplokoniotive1· skal U'yrdØl'e ·og 
Askeklapper holdes lukkede. 

Ved Beforcll'iug af disse Sprængstoffer m. v. i ::;aa 
i\fæug<ler, at der kræws mere end 8 Vognaksler, 

skal Tiefo1·dringen ske i 8æ1·iige i den Anledning til-

Gyldig fra tf10 t942. 85, 
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dende og overhalende Tog saa vidt muligt have Un-
derretning . 

Lokomotivføreren paa forbikørende Damplokomo-
tiver, herunder Rangerlokomotiver, og Kedeipasse-
re i opfyrede, i Togene værende Kedelvogne skal skrift-
lig underrettes i betimelig Tid. Bliver Toget, hvori For-
sendelsen foregaar, overhalet af et Tog uden for Pla-
nen, skal det overhalende Tog underrettes. Førere paa 
Rangerlokomotiver underrettes skriftligt af den paa-
gældende Station. 

Tobaksrygning eller Brug af Ild eller utildækket 
Lys maa ikke foregaa i Nærheden af nævnte Vogne. 
Paa forbikørende Dall1plokomoliver skal Fyrdøre og 
Askeklapper holdes ·lukkede. 

Ved Befordring af disse Sprængstoffer m. v. i saa 
store Mængder, nt der kræves mere end 8 Vognaksler, 
skal Befordringen ske i særlige i den Anledning til-
lyste Tog. Mindre Mængder skal befordres med Gods- . 
tog, og hvor saadanne ikke findes, med blandede Tog. 

Skydelokomotiv maa ikke anvendes, naar der i et 
1'og er Vogne m ed eksplosive Stoffer. 

Mellem Lokomotivet og de læssede Vogne skal der 
findes mindst 4 andre Vogne, der ikke er læssede med 
let an tændelige Genstande (herunder henregnes ikke 
l{ul , l{oks og Træ). 

Vogne, der er læssede med saadanne Sprængstoffer 
Ammunition, skal holdes saa langt fjernet fra Lo-

komotivet som muligt, men det skal dog iagttages, 
.at den bageste Togdel bestaar af mindst 3 Vogne, der 
ikke er læssede med !elantændelige Genstande. 

De med Spræ ngstoffer eller Ammunition læssede 
Vogne skal kobles fast baade indbyrdes og til de for-
a ngaaende og efterfølgende Vogne; Koblingen skal 
nøje . efterses paa Mellemstationer, h vor Tiden tillader 
det. 

Pna Vogne, der er læssede med eksplosive Genstan-

SR 



SR 

Bchotdervoioe, 
Indrettet til 
Befordring af 
brandfarlige 

Omfanget af 
BcslcytteJ5es-
l'tlm. 

..j.() - J. 

de, maa Bremserne ikke betjenes; det samme gælder 
den umiddelbart foran og den umiddelbart efter 
dem løbende Vogn; saafremt disse Vogne har Luft-
bremse, maa de kun anvendes som Ledningsvogne. 
Den sidste Vogn i Toget skal have betjent Skrue-
bremse. 

Vognene skal rangeres med særlig Forsigtighed; 
navnlig maa der ikke rangeres med Stød med eller 
imod dem, og det skal paases, at andre løsladte eller 
ved Stod igangsatte Vogne ikke tørner imod dem. 

Under længere Ophold paa Mellemstationer skal 
Vognene køres hen paa et saa fjernt som muligt be-
liggende Sidespor. 

2. Tobaksrygning eller Brug af aaben Ild maa ikke 
finde Sted i Nærheden af læssede eller tomme Behol-
dervogne. 

Tændte Signallygter maa ikke anbringes paa saa-
dannc Vogne eller i disses Brcmserum. 

Vognene maa aldrig løbe som bageste Vogn i To-
gene. 

Paa Vogne, der er læsset med brandfarlige Væd-
sker af Klasse I (Benzin o. 1. ), maa Bremserne ikke be-
nyttes. 

§ 20. 

Beskyttelsesrum. 

1. I de til Personbefordring bestcmle Tog, hvortil 
i denne Forbindelse ogsaa henregnes rene Godstog, 
der medfører rejsende, skal, naar Bela stningen over-
stiger 15 Vgl. og Hastigheden 60 km/T, den forreste 
Vogn eller en Del nf denne holclt•s uhcsat af rejsende 
som Beskyttelsesrum i følgende Omfang: 

45 - II. 

lyste Tog. Mindre Mængder skal befordres med Gods-
tog, og hvor saadanne ikke findes, med blandede 1'og. 

Skydelolwmotiv maa ikke anvendes, naar der i et 
'l'og er Vogne med eksplosive Stoffer. 

Mellem Lokomotivet og de lrossede Vogne skal der 
findes mindst 4 andre Vogne, der ikke er læssede med 
letantændelige Gensta nde (herunder henregnes ikke 
Kul, Koks og Træ). 

Vogne, der er læssede med saadanne Sprængstoffer 
eller Ammunition, skal h:oldes saa langt fjernet fra Lo-
komotivet som muligt, men det skal dog iagttages, 
at den bageste Togdel bestaar af mindst 3 Vogne, der 
ikke er læssede med letantrondelige Genstande. 

De med Sprængstoffer eller Ammunition læssede 
Vogne skal kobles fast baade indbyrdes og til de for-
angaaende og efterfølgende Vogne; Koblingen skal 
nøje efterses paa :Mellemstationer, hvor 'riden tillader 
det. 

Paa Vogne, der e1· læssede med eksplosive Genstan-
de, maa Bremserne ikke betjenes ; det samme gælder 
den umiddelbart foran og den umiddelbart efter 
dem løbende Vogn; saafremt disse Vogne har Luft-
bremse, maa de kun anvendes som Ledningsvogne. 
Den sidste Vogn i Toget skal have betjent Skrue-
bremse. 

Vognene skal l'angeres med særlig Forsigtighed; 
navnlig maa der ikke rangeres med Stød med eller 
imod dem, og det skal paases, at andre løsladte eller 
ved Stød igangsatte Vogne ikke tørner imod dem. 

Under længere Ophold paa Mellemstationerne skal 
Vognene køres hen paa et saa fjernt som muligt be-
liggende Sidespor. 
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:z. 'fobuksrygning eller Brng uf auben Ild maa ikke 
fi}l(le Steu i Nmrheden af I:essede eller tomme Behol-
de1·vogne. 

'!'rendte Signallygter rnaa ikke anbringes paa saa-
<lanne Vogne eller i cli.sses Bremserum. 

Vognene mau altll'ig lØbt-:: som bageste Vogn i 'fo· 
geuP. 

§ 20. 
Beskyttelsesrum. 

J. I cle til Pel'sonbefo1·dring bestemte 'l'og, brnrtil 
i denne Fo1·hin<lelse ogsaa henregnes rene Godstog, 
di>r me<lførcr rejs<-"nde, i:;kal den forreste Vogn en 
Del af <le1rne, saafreru t 'fogets IIastighe<l og 'l'ogvmgt 
er :-;0111 anfø1·t, holtleR ubesat af som Rei;kyt· 
telse:>rum, saaledes : 

Gyldig fra 15/11 1940. 64. 
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lyste Tog. Mindre Mængder slml befordres med Gods· 
to"' og hvor saadaune ikke findes, med blandede Tog. b) 

Skydelokomotiv maa ikke anvendes, naar der i et 
'l'og er med eksplosive Stoffer. 

Mellem Lokomotivet og de læssede Vogne skal der 
findes mindst 4 andre Vogne, der ikke e1· læsset med 
letantændelige Genstande (herunder henregnes ikke 
Kul, Koks og Træ) . 

Vogne, der er læsset med saadanne Sprængstoffer 
' eller Ammunition, skal hol.des saa langt fjernet fra Lo· J 

• 

"'· komotivet som muligt, men det skal dog iagttages, 
at den bageste Togdel bestaar af mindst 3 Vogne, der 
ikke er læsset med letantændelige Genstande. 

De med Sprængstoffer eller Ammunition læssede 
Vogne skal kobles fast baade indbyrdes og til de for-
angaaende og efterfølgende Vogne; Koblingen skal 
nøje efterses paa Mellemstationer, hvor Tiden tillader 
det. 

Om Betjening af Bremser i Tog, der medfører Vogne 
med eksplosive Genstande, se § 17, D, 6. 

Vognene skal l'angeres med særlig Forsigtighed; 
navnlig maa der ikke rangeres med Stød med eller 
imod dem, og det skal paases, at andre løsladte eller 
ved Stød igangsatte Vogne ikke tørner imod dem. 

Under længer e Ophold paa Mellemstationerne skal 
Vognene køres hen paa et saa fjernt som muligt be-
liggende Sidespor . 

" 
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2. Tobaksrygning eller Brug af aaben Ild maa ikke 
finde Sted i Nærheden af læssede eller tomme Behol-
dervogne. 

'l'rondte Signallygter maa ikke anbringes paa saa-
danne Vogne elle1· i disses Bremserum. 

Vognene roaa aldrig løbe som bageste Vogn i 'fo-
gene. 

§ 20. 
Beskyttelsesrum. 

1. I de til P ersonbefordring bestemte 'l'og, hvortil 
i denne Forbindelse ogsaa henregnes rene Godstog, 
der medfører rejsende, skal den forreste Vogn eller en 
Del af denne, saafremt 'fogets Hastighed og •rogv;cgt 
er som anført, holdes u.besat af rejsende som Beskyt:-
tel$esrum i det i det fØlgen<le Angivne Omfang. 

Der indrettes dog ikke Beskyttelsesrum, saufremt To-
gets fol'reste Vogn er en Personvogn eller Motorvogn af 
Litra AC, ACM, AU, AV, AVM, AX, CA, CB, CL, CLE, 
Mn, l\U<-FK, MO, l\IP, l\IQ eller· MS og heller ikke, saa· 
fremt Toget er elektrisk Tog. · 

Gyldig fm t/2 1944. 96. 
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Naar Togets 
største for sm1 vidt Toge ts Vognvregt udgør tilladte Has-

lighed er 

over 80 km/T 15,1- 40,0 Vgl. OVCl' 40,0 V gL 
80 --· 20,1- 50.0 - - 50,0 -

Su-- 75 25,1- GO,O - - uo,o -
skal Deskyttclscsrummet udgøre 

en halv 2- eller :.i-aks- en hel 2- elle1· 3-aks-
!cl Vogn eller 2 \'ugn- let \'ogn eller 3 Vogn· 
afdelingc1· af en 4- cl- 11fdc lingc1· af en 4- el-

fi-Hkslct \' ogn. Er ler ti-akslet Vogn. 
den forreste \'ugn en 
2·akslct Kupevog n, 

skal hele Vognen hol-
des ufspærrct. 

En 2-ak slct l<upevogn , der løber som forreste Vogn i 
'J\1(!d , 11 .;w u;insd Jlaslighcci ikke henyttes til Be-
fordring af rejsende, naar Togets Belastning overstiger 
25,U Vgl. 

Forpcnon, :\lidterperron, Toiletrum, Motorførerrum, Ke-
delnun, Akkumulalorrum, Uremsekupc e ller lignende reg-
nes som en Vognafdeling. 

I elektriske Tog indrettes ikke Beskyttelsesrum. 

2. Er forreste Vogn i Toget en Personvogn eller 
Motorvogn, foretages Afspærringen af Beskyttelses-
rummet paa følgende Maade: 

a. J(upevogn. 

Det fornødne Antal Kupeer aflaases. Henhører en Ku-
pe's Toiletrum til Deskyttelsesrmnmet, medens 
ikke skal afspa:nes, kan Toiletrurnmet dos benyttes af de 
rejsende os aflaases ikke. 

b. Sidega11gsuogn. 
Skal hele Vognen afspærres, aflaases samtlige udvendige 

Døre og Laagcr. 
Skal kun en Del af Vognen afspærres, sker dette ved 

SR 
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Aflaasning af et af de i Vognene anbragte Afspærrings-
tove eller for nogle Vognes Vedkommende ved Aflaasning 
af Sidegangens Endedør eller Mellemdør. I Vogne med 
Toiletrum midt i Vognen sker Afspærringen saaledes, at 
Toiletrummet kan benyttes af de rejsende. 

I Loftet over Afspærringstovet, henholdsvis paa den i 
Sidegangen aflaasede Dør, anbringes e t Skilt med Paa-
skrift: >Adgang forbudt«. 

Et lignende Skilt anbdnges paa de udvendige Døre til 
forreste Endeperron. Disse Døre samt Laagcrne til for-
reste Endeperron aflaascs. 

c. Micltuangsvogn, 

Skal hele Vognen eller kun en Del af den afspærres, for-
holdes som angivet for Sidegangsvogne. 

d. Motorvogn. 

I Motorvogne med kun Førerrum foran Personafdelin-
gen i Køreretningen afspærres 2 Vognafdelinger ved Af-
laasning af det mellem forreste Ryglæn anbrngtc Afspær-
ringstov. 

§ 21. 

Eftersyn al Toget. 
Inden et Tog forlader sin Udgangsstation, skal det 

nøje efterses, at Lokomotiver og Vogne er tilbørligt 
sammenkoblet, at Vognene er forsvarligt læsset, at 
det foreskrevne Antal Bremser er til Stede og rigtigt 
fordelt og betjent, at den gennemgaaende Bremseind-
retning - for saa vidt en saadan findes - og de for-
skrif tsmæss1ge Varme-, Belysnings- og Signalindret-
ninger er i Orden. • 

Det paahviler almin9,eligvjs Togføreren at foretage 
dette Eftersyn. Distriktschefen eller Trafikinspektø-
ren kan dog for visse Tog og for visse Stationer be-
stemi:ne •. at Eftersynet skal forelages af en anden Tog-
tjenestemand, eventuelt af Stationen. 

•· 

Nnnr Togets 
største 

ttllnute Hastig-
hed et· 

ovet· 80 km/ T 
so -

65-7fi -

47 - m. 

151-400 t 
201-500 t 
2;il -GOO t 

over 400 t 
- 500 t 
- 600 t 

sknl_ Besl;:yttelsesrummet udgøre 

en halv 2- eller 3-
nkslet Vogn ellet· 2 
Vognnfdeling-cr 11f en 
4- eller 6-akslet Vogn. 
E1· den forreste Vogn 
en 2-nkslet K11pe-

.• skal hele Vog-
nen bollles afspærret. 

en hel 2· eller 
let Vogn eller 3 Vogn-
afdelinger af en 4-
ellel' 6-nkslet Vogn. 

En 2-ukslet K11pevogn (fo1· Statsbanevo:;mes Yeukotnmcndc alt- 1 
snu T,!t rn CZJ, der lober soru fon·este Vo:;n i 'foget, mnu \mnset 
'fogets Hasllghetl il;:ke hcnyttes tll Befordring nf rcjsentlc, nnar 
Togwegtcu overstiger 2;;0 Tons. 

l•'nrperron, :\Iitlterperl'On, Toilelrum, i\ lolorfø1·enum, Kectel· 
mm, Aklrn rmilntorrnm, Rremsekupe eller lignemle regnes som 
een Voi.:nnftleliug. i en Cl\lE-Vogn r egnes for I 
2 Vognnfflel!nger, og Rejseg-odsrnmlllPt i en CLE- eller en CPF.-
Vogn rei;nes for 3 Vo:mafdelinger. 

1 .ctektrisl>e ·.rog intlrettes ikke 

SR 
§ 20 

2. Er forreste Yogn i Toget en 
)fotorvogn, foretages Afspærringen 
rumm.et paa fØlgencle. Maade: 

Persouvogn eller Afspærr ingens 
Udfpr clsc. 

af 

a.. ICupcJvoon. 
Det fornødne Antal afli[lsc;;. Henhører en Kupe's 

Toiletrum til Beskyttelsesrummet, medens Kupeen ikke sknl nf-
spæt·res, kan Toilet rummet dog benyttes af cle rejsen1le og af· 
ln:1ses ikke. 



,_ 

• 

SR 
§ 20-21 

Eftersyn at 
Toget. 

48 - m. 

b. Sidcoanosv?on. 
Slrnl hele Vognen nfspænes, aflaases samtlige uuvendlge Døre 

og Laager. 
Sl•al lmo en Del af Vognen afspærres, sker ilette ved Aflans· 

nlng af af de I nnhrngte Afspærringstove eller for 
nogle Vognes Vedkommende ved Aflaasning af Sidegangens 
Endedør eller hfellemcl0r. I med Tolletrum midt i Vognen 
sker Afspreningen snaledes, at 'l'oiletrummet lrno benyttes at 
de rejsende. 

I Loftet over Afspærringstovet, henli'oldsvis paa cl.en i Side-
gangen aflaasede Dør anbringes et Sl;:ilt med Paasln·ift: :i.Ad-
gang forbudt«. 

Et lignen(}e Sldlt anbringes pan de udvendige Døre til forreste 
Endeperron. Disse Døre samt Lungerne til forreste I!:ndcpcrron 
aflnases. 

c. Midtoanosvoon. 
Skal hele Vognen eller kun en Del af den afspærres, forholdes 

som angivet for Sidegangsvogne. 

d. Motorvogn. 
I Motorvogne med lrno Førerrum foran Personafdelio"en I 

Køreretningen afspærres 2 ved Aflaasni:g af 
det mellem forreste Ryglæn anbragte Afspærringstov. 

§ 21 
Eftersyn af Toget. 

In<len et 'l'og forlader sin U dgangssta tion, skal det 
nøje efte1·ses, at Lokomotive1• og Vogne el' forskriftsmros-
s"igt sammenkoblet, at Vognene er forsvarligt læsset, at 
den foresk1·evne Bremsevægt, henholdsvis det foreskrev-
ne Antal betjente Bremser forefindes og er rigtigt for-
delt, og at Va rme-, Belysnings- og Signalindretninger er 
i Orden. 

Det paahviler Togføreren at foreta ge 
dette Eftersyn. Dis triktf;chefeu eller Trafikinspelrtø-
rcn knn dog for vi sse 'fog og for visse Statione1· be-
s temme, at Eftersynet skal foretages af en anden 'l'og-
tjenestemand, eventuelt af Stationen. 
Gyldig fra t/10 1942. 86. 

l 

I 

47 - 1'". 

- - - -
Nanr Togets 

største og Togvægten udgør 
tilladte Hastig-

hed er 

over 80 km/T lGl--400 t over 400 t 
80 - 201--500 t - 500 t 

65-75 - 251-600 t - 600 t 

skal Beskyttelsesrummet udgøre 

en halv 2- ener 3- en bel 2- eller 3-aks-
al.: slet Vogn eller 2 let Vogn eller 3 Vogn-
Vo;,'llafdelinger af en afdelinger af en 4-
4- eller 6-akslet Vogn. eller 6-akslet Vogn. 
Er den forreste Vogn 
en 2-nl;:slet Kupe-
vogn, skal hele Vog-
nen holdes afspærret. 

En 2-akslet Kupe\'Ogn (for Statsbanevognes Vedlrnmmende alt-
saa Litra CZ), der løber som forreste Vogn ! Toget, maa uanset 
•.rogets Hastighed ikke benyttes til Befordring af rejsende, ouur 
'l'ogvægten overstiger 250 Tons. 

Forperron, l\Ildteri1erron, Toiletrum, Motorførerrum, Kedel-
rum, AJ;:kumulutorrum, Bremsekupe eller lignende regnes son1 
een Vognafdeling. Rejsegodsrummet i _ en CME-Vogn regnes for 
2 Vognafdelinger, og Rejsegodsrummet i en CPE-Vogn regnes for I 
3 Vognafdelinger. 

SR 
§ 20 

Z. Er forreste Vogn i Toget en 
Motorvogn, foretages Afspærringen 
r ummet paa følgende Mande: 

Personvogn eller Afspærringens 
UcUørclse. af Beskyttelses· 

a. J(upevoon. 
Det fornødne Antal Kupeer aflanses. Henhører en K11pe's 

Tolletruro til Beslcyttelsesrummet, medens Kupeen ikl;:e sknl af-
spærres, kan Toiletrummet dog benyttes af de rejsende og af-
taases Ikke. 



SR 
§ 20-21 

Eftersyn af 
Toget. 

JS - IV. 

b. Sidcganosvogn. 
Skal. hele Vognen nfspærres, aflaases samtlige udvendige Døre 

og Lunger . 
.Skal kun en Del af Vognen afspærres, !!ker dette ved Aflnns-

ning af et nf de i Vognene anbragte Afspæn-ingstove eller for 
nogle Vognes Vedkomn1ende ved Aflaasnlng af Sidegangens 
Endetlør eller Mellemdør. I Vogne med Toiletrum mlllt 1 Vognen 
sker Afspærringen saaledes, at Toiletrummet lcan benyttes af 
de rejsende. 

I Loftet over Afspærringstovet, henholdsvis vaa den i 
gangen aftnasede Dør anbringes et Skllt med Paaskrift : )Ad-
gang forbudt«. 

Et lignende Skilt anbringes paa de udvendige Døre til forreste 
Endeperron. Disse Døre samt Laageroe til forreste Enueperron 
aflaases. 

c. Mi<ltuanosvogn. 
Skal hele Vog'tlen eller kun en Del af den afspærres, forholdet; 

som angivet for Sidegangsvogne. 

d. Motorvogn. 
I Motorvogn med kun Førerrum foran Personafdelingen I 

Køreretningen afspærres 2 Vognafdelinger ved Aflaasnlng af 
det mellem forreste Ryglæn anbragte Afspærringstov. 

§ 21. 
Eftersyn af Toget. 

luden et 'fog forlader sin Udgangsstation, skal det 
nøje efterses, at Lokomotiver og Vogne er ·forskriftsmæs-
sigt sammenkoblet, at Vognene er forsvarligt lrosset, at 
den foreskrevne Bremsevægt, henholdsvis det fol'e skrev-
ne Antal betjente Bremser forefindes og er rigtigt for-
delt, og at Varme-, Belysnings- og Signalindretninger er 
i Orden. 

Det paahviler almindeligvis at foretage 
dette Eftersyn. Distriktschefen eller Trafikinspektø-
ren kan dog for visse Tog og for visse Stationer be-
stemme, at Eftersynet skal foretages af en anden •rog·. 
tjenestemand, eventuelt af Stationen. 

Gyldig fra 1{2 1944. 97. 

" 

. 
} 
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49 -1. 

" Pen forannævnte Undersøgelse af Togets rette Sam-
'lnensætning skal i fornødent Omfang gentages, naar 
Lokomotivet eller Vogne er blevet til- eller frakoblet. 

§ 22. 

Forspand. 
1. Afgørelse af, om der skal medgives et Tog For-

træffes af Distriktschefen, henholdsvis Tra-
fikinspektøren eller af -den paagældende Station ef-
t er sæ rlig Bemyndigelse. Naar Forholdene tillader det, 
·skal Afgør elsen træffes efter Samraa d m ed Masl{in-
ingeniøren. 

Lokomotiver af Litra H, P, H., S og MX maa kun 
n ærmere af Generaldirektoratet for bestemte 

Strækninger m eddelt Tilladelse anvendes i Forspands-
kørsel. · 

2. Fremføres Tog af 2 Lokomotiver, skal Person-
togslokomotiver altid køre forrest ved Hastigheder 
over 60 km/ T . Er begge Lokomotiverne Persontogs-
lokomotivcr, skal som Regel Togets ordinæ re Loko-
motiv køre forrest. Fremføres Toget af 2 Motorloko-
motiver (Motorvogne) skal de tungeste køre forrest. 

§ 23. 

Skydelokomotiv. 

SR 

Regler for 
llledglvelse 
af Forspand. 

Regter for, 
hvilket Loko-
motiv der 
skal Irøre for-
rest. 

1. For at overvinde stærke Stigninger eller for at Anvendelse at 
Skydctokomo-sætle Tog i Gang er det tilladt a t lade et Lokomo- tlv. 

liv eller en Motorvogn - i det følgende benævnt Sky-
delokomotiv - skyde bag paa Toget. I Togplanerne 
fastsættes, paa hvilke Stationer og til hvilke Tog der 
r egelmæssigt benyttes Skydelokomotiv. I øvrigt kan 
Skydelokomotiv medgives i Forsinkelsestilfæ lde, eller 
naar Lokomotivføreren i betimelig Tid forud frem-
fremsætter Anmodning derom. 

Skydelokomotiv maa ikke anvendes, naar der i To-

4 



SR . 

Anvendelse af 
Skydelokomo-
tiv ved Tog, 
der ran,eres 
ad. 

Kobllflt til 
To.ø:et. 

Skydelokomo-
tivets Vlrkcn 
paa To.ø:ct. 

Befordring af 
Vogue med 
Skydelokomo-
tiv. 

Anvendelse af 
Skydelokomo-
tiv paa Baner 
111ed Llnlebtok. 

Underretning 
.t 

Ol! 
Skydelokomo-

-:1.lvet. 

50 - l. 

get findes Vogne· med eksplosive Stoffer eller Vogneir-
der er sammenkoblede ved Koblingsstang eller ved. 
selve Læsset. 

2. Naar et Tog s kal rangeres -ud, maa Skydeloko-
motiv ikke anvendes, før Toget har passeret yderste 
modgan.ende Sporskifte og er standset for at lade 
Skydelokomotivet køre til. 

3. Skydelokomotiv maa kun tilkobles Toget, naar 
det følger m ed til Nabotogfølgestationen. 

4. Skydelokomotiv skal i Almindelighed virke di-
rekte paa Togets bageste Vogn, hvorfor Signalplanke-
ikke maa anvendes. Det kan dog i enkelte Tilfælde 
tillades at h ave indtil 4 Aksler mellem Togets bage-
ste Vogn og Skyclelokomotivet. Vognene skal være 
koblet til Skydelokomotivet, der i dette Tilfælde ikke-
maa medgives udover Rangergrænsemærket. 

5. Det er tilladt at medføre indtil 12 Aksler bag. 
paa Skydelokomotivet, der i <lette Tilfælde ikke maa 
maa medgives ud over Rangergrænsemærket. 

6. Paa Baner med Linieblok maa Skydelokomot\v 
kun medgives ud over Rangergrænsemæ rket, naar det 
skal følge Toget til Nabotogfølgestationen. 

7. :Naar der medgives et Tog Skydelokomotiv ud 
over Rangergræ nsemrerket, betragtes et saadant Lo-
komotiv som hørende til Toget. 

Inden Afsendelsen underrettes den paagældende 
Nabotogfølgestation ved følgende Telegram: 

»Tog . " ... har Skydelokomotiv«. 
Hvis det ikke er fastsat i Togpla nerne, at 

kornotivet skal gaa til}?age fra den fri Bane eller 
følge Toget til Nabotogfølgestationen, ·'f 
grammet enten Ordene:. »som gaar 
Station ..... " " ... «. . ·: . .. •: ·r 

Skydelokomotivet Afskrift af· 
- - ".l•\ •• I 

\ 

Ml -Il. 

Den forannævnte Undersøgelse af 'fogets l.'ette Sam· 
mensætniug skal i fomØdent Omfang gentages, naar 
Lokomotin>t eller \ 'ogne er IJ lc.>vet til· ellec· frnkoblet. 

§ 22. 
l<'otspand. 

1. at, mu <ler skal medgives et Tog l!'or· 
spand, tr<.(•ffe::-: af ·n isfriktschefeu, henholdsvis Trafik· 

ell er uf {len paugældende Sta tiou efter sær· 
lig Bemyndigelse. :N uu1· Forholdene tilladel' det , skul 
Afgørelsen tr:effe::; efte1· Sam1·aa c1 med MaskiningeniØ· 
ren. 

li'or An vendeh;e af Lokomotiver af Litra H, l', R, S 
og l\JX i [i'orspandskøri:;el gælder følgende Bestemmelser: 
A. Lokomotiver a.f Lifra II, P, R og ,C:J maa. anvendes 

saaledes : 
a. Sammen med et Lokomofi1J af Litra li, P, R 

eller S. 
Kun efter we1·mere af Generaldirektoratet for 

bestemte Strækninger meddelt Tilladelse.*) 
11. Sa.rmnen med et Damplolcomoti-v cif andet Litra 

mu.l IT, P _. R elle1· S . 
Uden 

B. Lokomotiver af L ifnt J/ X mua a nvendes 
a. Sammen med at mulet l.okumutiv af Li-fra MX. 

Knu efte1· u;urme1·e uf Geuetaldirektoratet for 
Hti·rckninger llle<l<lelt 'filla<lclse.**) 

b. Sammen mecl et dieselelektrisk Lokomotiv af an · 
det Litra end i.lJX eller sammen niecl diesclclclc-
friske 111 otorvoyne. 

Uden Beg-1·arnsning. 

*) Denne Tllla!lP.lse er for Ti<len 111eddelt for St nl'kn!ngerne 
J(øbe11lta1:n Nyborg-f<'redcri<.:ia-
Aai·/mx Il o;; Rosl.;ildu-Kalundbory. 

**) Denne Tillnclelsu er for Tiden meddelt for Strrel•ningeo 
"Nybor11-F't'edur-iciu-Aurhus H. 

SR 

Reqler for Med-
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opond . 
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Regler for. 

hvilket Loko-
motiv der 
.1c"1 kø .... 

!orreel. 

50 a - II. 

• 
I.. l•'rernftkes 1'og af 2 skal l'ersontogs-

lokomotiver altid køre f01·rest ved Hastigheder over 
60 km/ T . Er begge Lokomotiverne Persont.ogslokoruoti-
ver, skal som Regel •rogets ordinære Lokomotiv køre 
forrest. Dog skal et Lokomotiv nf an<.let Litni end H, 
P, R eller S ved ForspaHd:-:kørsel sammen me<l et Loko· 
motiv af Litra II, P, R eller S altid køre forrest. F1·em-
føres 'J'oget af 2 Motorlokomotiver (Motorvogne) skal 
det tuugeRte lq6re forrest. 

§ 23. 
Skydelokomotiv. 

Anvøodeloe al 1. l•'tH' al ()yervindc st.1.:rke Stign iuge1· eller for at 
Slcydølolcmo- I' 

tiv. sictt.e ' og i Gang er <let tilladt at lade et Lokomotiv 

Anvendelse af 
Skydelokomo-

tiv ved Tog, d er 
1auqeres. ud. 

Koblinq til 
Toq<1t. 

Skydelokomoh-
Tets Virke n paa 

· Toqet. 

eller e11 - i (]et følgende beurovut Slcyde-
lokornotfo - skyde bag paa Toget. I 'l'ogplanerne fast-
sættes, paa lwilke Stationer og til hvilke 'fog <ler regel-
Ill<l'Ssigt benyltes Skydelokomotiv. I Øvi-igt kan Skyde· 
lokomotiv medgives i l•'orsiukelsestilfæl<le, eller naar 
LokomotidØrcren i betimelig Tid forud fremsætter An-
modning <leroa1. 

Skydelokomotiv maa ikke anvendes, naa1· der i 'l'o· 
get findes Vogne med eksplosive Stoffer eller Vogne, 
del' er snm1nenkoblede ved Koblingsstang eller ved selve 
Ltcsset. 

Naar et Tog skal rangeres ud, niaa. Skydelokomotiv 
ikke anvendes, før 'l'ogct har passeret yderste modgaa· 
ende Sporskifte og er stand11et for at lade Skydeloko-
motivet køre _til. 

.J. Rky1lelokomotiv roaa kun tilkobles 'l'oget, naar det : 
fØlger med til Nabotogftllgeslationen. 

J,. Skydelokomotiv skal i Almindelighed virke direkte 
paa 'l'ogets bageste Vogn, hvorfor Signalplanke ikke 
man. anvendes. Det kan dog i enkelte Tilfælde tillades 
at have in<ltil 4 Aksler meljem Togets bageste Vogn og · 
Skydelokomotivet. Vognene skal vmre koblet til Skyde· 
lokomotivet, der i dette Tilfælde ikke maa medgives ud-
over 
Gyldig fra 1936. 3. 

I 

4!J - Y. 

Den forann:cn1te l.Iutlersøgelse at •rogets rette Sam-
111eus;.etni11g 1 i fornødent Omfang gentagei.;, 1ia:n· 
Lokomoth·ct elle1· Vogne er blevet til- eller fral;ohld. 

§ 22. 
Forspand. 

1. Afgørelse af, 0111 der :,kal medgives d Tog 1"01·-
spuud, ti-rr-fft>s nf Distrildschefeu, henhol<lsvi::; 'l'1·afik-
inspektØten, elle1· uf d<'n paag-rcldende Station efter 
Jig Kaar Forholdene tillader dPt, skul 
Afgflrel:>eu it';dfe:-: efter 8nm1·aau med i.\IaskiningeniØ-
ren. 

1•'01·::;1nuulxlqJ1·sel t>1· tilladt med Kombiuatio11 e1· af de 
Litra af Lokmnotin.·1· ug JI oto1·vogne, som i lienholtl til 
Tabel C i 'l'je11PRlelqh·epla11en maa anvendes i Forspallll 
paa puagæl<.lenrle <log maa 

n. t•t Damploko111otiv ikke n.nven<le» i l•'orsp:u1<ls:k1-H·· 
:-;el me1l en i\fotorvogn, 

71. et af Lilra B, TT, P, R ellel' R ikke 
ann'utles .i med et rirotor1Qko1110-
ti'· af Litl'a (I Ønigt hØr et Damplokomotiv 
kuu u11dti1f!t' lses,·is no,·endes i Fori:;pnnclxkørsel 
ID<'<l et l\lotol'lokomotiv), 

c. l\[olorvogue af Litra 1\1A, lHC, ::UE og !\H' ·lkke an -
vendes i med andre Arte1· :t I' fr<l'k-
ken<le KfS!·etøje1·, 

cT. Lyntog (Lil1·a i\lH og :'.[S) ikke am·endes j For-
we<l an<lrc 1\.1-ter af frække1Hle Køre-

tti jcr, 
c. l\[otorYogne ar Litra l\L\I ikke :mvemles i 

kj61·xel med andre Arte1· af trækkende Køret5;je1·. 
Ved Forspandi::ktirfiel tnaa det iagttages, a.t den fast-

satte Makslm::i.1 hni::1 ighed fo1· hvert enkelt ar tlc i Fol'-
spaud anvendte KØl'ctøjer ikke overskrides. Ved lfai:;tig-
heder paa 45 km/ T og derover skal Kø1·etf;jer k1111-

ne luftbremses fra den forreste betjente l"ø1·erplacls. 
2. Fremføres et Tog af 2 Damplokomotive1·, skal PP.l'-

sontogslokomotiver altid køre fol'l'est ved Ilast.igheder 
over· 60 km/ T. Er begge Lokomotiverne Persontogsloko-

SR 
§ 21-22 

Regler for 
Mcdgivelse a f 
Forspand. 

Regler for, 
h VUl{Ct Loko-
motiv der 
sltal lt pre 
forrest. 
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§ 22-23 

Anvendelse af 
SJ..-ydelolsomo-
ti v. 

A1n·cndelse af 
Skydelolrnmo-
tiv ved Tog, 
der rangeres 
ud. 

Kobling til 
Toget. 

Skydelokomoti-
vets Vlrkc n 
paa Toget'. 

• 
50 a - V. 

rno th-er, skal som J{egel 1'ogets orcliu:rre LokomotiY 
køre forrest. Dog skal et Lokoinotiv af andet L itra end 
E, II, P, R eller S ved Forspandslqfrsel sammen med et 
Lokomotiv af Litra E , H, P , R eller S altid kØt'C fonest . 

Om Snerydning med 2 Lokomotiver se § 31. 
Fremføres et Tog af et Damplokomotiv og et Motor-

lokomotiv, skal J>a mpJokomotiYet ]q)l'e forrest. 
Frcmfø1·es et Tog af 2 :\Iotol'l;:øretøje1·, ska'I. <let tun-

geste køre forrest plotonogne af Litra }IO og i\IP reg-
n es i den IIenseen<le at lige tunge) ; dog skal en 
Motorvogu, dPr i Forspan<lskørscl sarnmeu 
med et 1\Iotol'lokomotiY af Litra :\IV eller :\[X, for-
r est, nnar Togets Yægt (ekskl. Vægt) 

det do!Jbeltc af i\Iot·o1·1:ngnen.s )faksimal-Be-
lnstning. 

§ 23. 
Skydelokomotiv. 

1. Fo1· nt <ffervi!llle sta•i·ke S tigniuge>r eller for at 
:<:l'ttc 'l'og i Ga11 g l'l' det t illnclt at lade et Lokomotiv 
ell cl' en 1Ioto1·rngu - i det fØlgcnue l>enrcvnt 81.']JdC-
lol.;omotiu - :-:kydc IJag paa 'foget. I Top.:plnueme fo::;t-

pna hYilkc og til hvilke '.l'og 1h'1· rcg;cl-
mæs:::igt Bkydelokomot·h". I ønigt kan Sky<le-
lokornoliv rncllg-ives i eller JHun· 
Lokumotivføre1·en i hdirnelig Tid foriul fre111:·wtle1· A11-
mo<l11i11g Lkroni. 

Skyllelt>komot.iv JUtHt ikke n nventles, un:n· ckr i 'l'o-
get fo1 d<.>s Yognc me<l eksplosh·c StofJ'er cllct• Yognc, 
der er sa1J1rue11koulet Koblingsstang elle1· ve<l seh·e 
L:m;set. 

:!. Naal' et 1'og skal 1w1.ycl"<"s wl, uw.n Skydelokomotiv 
ikke nnvrndt>s, 1l'oget har pas<:e1·et yde1·ste rnodg-aa-
cnde Rporskiflc og er standset fol' ni" hule Skyut'loko-
lll(lti\-et kt!re til. 

J. Skydelokomotiv man lrnn 1i1kol>les Toget, na:tr det 
u1e1l til Xabotop;ftllgestationen. 

SkydelokomotiY skal i AlminclclighrHl Yirkf' (lil-ekte 
pua Togets bageste \"ogn, hrnrfor ikke 
Gyldig fra 2Gj;, 194 1. 75. 

( 

49 - VI, 

• Den f9l'aunævnte Undersøgelse af 'fogets rette Sam-
rnensrotning skal i fornødent Omfang gentages, naar 
Lokomotivet eller l.ilevet til- eller frakoblet. 

§ 22. 
Forspand. 

1 . .Afgørelse af, om <ler :;k ul medgives et 'l'og For-
·spanu, træffes af Di:>h-iktschd'eu, henhol<lsvis Tl'afik-
i111:;pe ld ell«'l' nf den paaga·ltleude l:5tatiou dte1· 
l ig Naar ForholueuP. tillude1· det, skul 
Afgørehwn 1l'reffrs !:'fte1· 8a1m·nad med l\laiskiu i11ge11iØ-
reu. 

F'ol·spand,;kØrsel e1· tilladt !!le(\ Ko111binatione1· af de 
Lit.m af Lokoruotivt.n· ) lotorrngne, som i Henhold til · 
'J'ahcl C i man al\\·e111les i l<'o1·span<1 
paa paagæl<lende Stra•k11i11g, dog maa 

a. et Damplokou101iv ikke aiwe1ules i l!'on;paJ1dslqJ1·-
scl 111e<l en l\folot·,·ogn, 

b. et Da mplokomot iv af Lilrn E, 11; P , U. ellel' S ikke 
a1n•e11de::1 i Fon;pu111Jskp1·sel mc<l et Motol"lokomo-
t iv nr Liti·a i\l'l'. ( l btsr et Damplokomotiv 
kun nm·e111les i 
mctl et l\fotol'lokomotiv ), 

c. l\fotorvogue af L ilrn MA, MC, ::\IE og MF ikke an-
vendes i Forspaudskf)1·s('l metl au<l1•e Arter af h-.t'k-
keude Køretøjer, 

d. Lyntog (Litra MB og l\TS) ikke anveialt•s i F o1·-
spandslq!rsel mc>d a11dl'c Al't e1· af t rrckkende Køl'e-
t1·ljt'r, 

e. J\foto1•vog11e af Litra i\E\I ikke i F'o1·spands-
kØl'sel med ant.lr e Artc>l' af fræklw 11rle Køretøje1•. 

• Ve<l ForspandskØl'sel muu det i_agttages, at den fast-
satte "J\folYsimall;ai;tighe<l for hYet·t enkelt af de i For-

_ spand :mveudle Køretøjer ikke over:>krid«'s. Ved 
heder paa over 4:0 km/ 'l' skal K øretøjer -.og saa-
fremt 'foget el' lnftlwemset, da dette - kunne 
luf tbremses fra den .forreste bet jente 
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Regler ror 
llledl:'ivel se af 
Forspand. 

• 

:2. Fremføres et 1l'og a f 2 Damplokomotiver, sknl l'<'r- Rel:'lcr Ior, 
. hvilket Lolto-
. sontogslokomotiver nlti<l lqh·e forrest ved Hastigheder 

4 over GO km/'l'. 11:r lwgge Lokoniotherne Perr:mutogsloko-
motiv der 
ska l køre 
forrest . ... 
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motiver, skal som l{egel Togets ordinære Lokomotiv 
køre forrest. Dog skal et Lokomotiv af andet Li,tra end 

E, H, P, R eller S ved I•'o1·span1lskørsel sammen med et 
Lokomotiv af Litra E, H, P, R elle1· S altid køre forrest. 

Om Snerydning med 2 Lokomotiver se § 37. 
l!'remføi·es et Tog af et Damplokomotiv og et Motor-

lokomotiv, skal køre forrest. 
Fremføres et Tog uf 2 skal det tun-

geste køre forrest (:Motorvogne af Litra MO og l\IP reg-
nes i <len lienseende at være lige tunge); dog skal en 
liotorvogn, der am·cncles i l•'orspandskørsel sammen 
me<l et l\Iotorlokomotiv af Litra MV eller MX, køre for-
rest, naar Togets Vægt (ekskl. Motorkøretøjernes Vægt) 
overstiger det dobbelte af MotorVO[!rWns l\faksimal-Be-
lastning. 

§ 23. 
Skydelokomotiv. 

1. For at oyerviucle stærke Stigninger eller for at 
sætte Tog i Gang er det tilladt at lade et Lokomotiv 
eller en :Motorvogn - i det følgende benævnt Skyde-

lokomotiv - skyde l>ag paa 'l'oget. I Togplanerne fast-
srettes, paa hvilke Stationer og til hvilke Tog der regel-
1qicf:sigt benyttes I øvrigt kan Skyde-
lokomotiv medgives i Fors inkelsestilfælde, eller naar 
Lokomotivfø1·eren i betimelig 'l'id forud fremsætter An-
lJlodning derom. 

Sk:y<lelokomotiv maa ikke anvendes, naar der i To-
get findes Vogne med eksplosive Stoffer eller Vogne, 
der er sammcnkohlet ved Koblingsstang C'ller yecl selve 
J.m"set. 
• 2. Naar et 1'og skal mnge1·es ml, maa Skydelokomotiv 

ikke anvendes, før Toget har passeret yderste modgaa-
enile S.porskifte og er sta!1ds"et for at la<le Skydeloko-
motivet køre til. 

.'J. Skydelokomotiv maa kun tilkobles Toget, naar det 
følger mel! til NabotogfØlgestationen. 

Skydelol<omoti- ·"· SkJ•tlelol{Omotiv skal i Almindelighed virke direkte 
vets Virken 
pa.a Toget. paa Togets Vogn, hvorfor Signalpla.nke ikke .. 
'" • Gyldig fra 1110 1942. 

;. . 

. . 

49 - Vir. 

Den forannævnte Undersøgelse af Togets i·ette Sam-
mensætning skal i fomødent Omfang. gentages, naar 
·Lokomotivet eller Vogne er blevet til- eller frakoblet. 

§ 22. 
Forspand. 

1. af, om der -skål medgives et Tog For· 
spand, træffes af Distriktschefen, henholdsvis 1'rafik-
inspektøren, eller af den paagælclende Station efter sær-
lig Bemyndigelse. Naar Forholdene tillader det, skal 
Afgørelsen træffes efter Samraad med MaskiningeniØ· 
ren. 

Forspandskørsel er tilladt med Kombinationer af de 
Litra af Lokomotiver og JHotorvogne, som i Henhold til 
Tabel C i Tjenestekøreplanen maa anvendes i Forspand 
paa paagælclende Strækning, dog maa 

a. et Damplokomotiv ikke anvendes i Forspandskør· 
se! med en MotorYogn og bør kun undtagelsesvis 
anvendes i Fors1)andskørsel med et Motorlokomo-
tiv, 
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Regler for 
Mcdpvclse •at 
Forspand. 

b. Motorvogne af Litra MA, MC, ME og MF ikke an-
vendes i Forspandskørsel med andre Arter af træk- ' 
kende Køretøjer, 

c. Lyntog (Litra MB og MS) ikke anveudes i For· 
spandskørsel med andre Arter af trækkende Køre-
tøjer, 

d. af Litra MM ikke anvendes i Forspands-
. kørsel med andre Arter af trækkende Køretøjer. 

Ved Forspandskørsel maa det iagttages, at den fast-
satte Maksimalhastighed fo1• bYert enkelt af de i For· 
spand am·en<lte Køretøjer ikke overskrides. Ved llastig-
heder paa over 40 km/T skal begge Køretøjer - og saa· 
fremt Toi;et er luftbremset, da ogi;;aa dette - kunne 
luftbremses fra den fo1•reste bE'tjente Førerplads. 

2. Fremføres et Tog af 2 Damplokomotive1•, skal Per-
sontog:•dokomotiver altid køre forrest ved Hastigheder 
over 60 km/T. Er begge Lokomotiverne Persontogi;;loko-
motiver, skål som Regel Togets ordinære Lokomotiv 

Regler for, 
hvilket Loko-
motiv der 
skal køre 
forrest. 
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køre fol'rest. Dog skal et J,okomotiv af an.det Litra end 

I E H P PR R eller S ved Forspandskørsel sammeu ' ' ' ' med et Lokomotiv af Litra E, H, P, PR, R eller S alticl 
køre forrest. 

Om Snerydning med 2 L-Okomotiver se § 37. 
Fremføres et 1'og af et Damplokomotiv og et Motor· 

Jokomotiv, skal Damplokomotivet kØl'e forrest. 
Fremføres et Tog af 2 l\fotorl{øretøjer, skal det tun-

geste køre forrest (Motorvogne af Litra MO og MP t•eg-
nes i <len Henseende at være lige tunge) ; dog skal en 
Motol'vogn, <ler anvendes i Foi·spandskøi-sel sammen 
I med et Motorlokomotiv, køre forrest, naar Togets Vægt 

(ekskl. Motorkøretøjernes Vægt) overstiger det dob-
belte af l\lotorvogncns Maksimal-Belastning. 

§ 23. 
Skydelokomotiv. 

1. For at overvinde stærke Stigninger eller for at 
sætte Tog i Gang e1· det tilladt at lade et Lokomotiv 
eller en Motot·vogn - i det fØlgende benævnt Sklljde-
lokomotiv - skyde bag paa Toget. I Togplanerne fa8t· 
sættes, paa hvilke Statione1• og til hvilke 'fog der regel-
mæssigt benyttes Skydelokomotiv. I øvrigt kan Skyde-
lokomotiv medgives i ll'orsinkelsestilfælcle, eJler naar 
Lokomotivføreren i betimelig Tid forud fremr:;mtter An-
modning derom. 

Skydelokomotiv maa ikke anvendes, naar ller i To· 
get findes Vogne med eksplosive Stoffer elle1· Vogne, 
der er sammenkoblet \'ed Kobliugsstang eller ved seJve 
IAcsset. 

2. Naar et Tog skal rangeres ud, maa Skydelokomotiv 
ikke anvendes, før Toget har passeret yderste modgaa-
entle Sporskifte og er standset for at lade Skydeloko-
motivet køre til. 

3. Skydelokomotiv maa kun tilkobles Toget, naar det 
følget· med til Nabotogfølgestationen. 

Skydelokomo- . 
tlvets Vlrken 
paa Toget. 

4. Skydelokomotiv skal i Alminclelighe<l virke direkte 
paa Togets bageste Vogn, hvo1·for Signalplanke ikke 
Gyldig fra t/2 1944. 98. 

,r 

} 

50 b - rr. 

•" Det er tilladt at medføre indtil 12 Aksler bag llO.a 
l::ikytlelokomotivet, de1· i <lette 'l'ilfmlde ikke ma:a med-
gives ud ove1· Hangerb'Tron seuaa•rket. 

6. l'aa Daner 111etl Li11iehlok maa Bkydelokomotiv kuu 
meugives ntl o\·er Raugeq,:ra·11semærket, naar det i:;kal 
fØlge t il Xabotogfølgestntioue11. 

i. Naar der medgives et 11<l over 
Rangergrronsemmrket, betraJ,!te;; et .-;au1ln11t t,okou1oti\· 
som hø1·ende til Toget . 

Inden Afaeudelsen unuerreltes den p1rnga'lde11de :'\a -
botogfØlgestation ved fØlgende Telegram: 

»Tog .. "" har Skydelokomotiv«. 
Hvi s det iklce er fast:->at i Togplaneme, at Rkydeloku · 

rootivet slml gaa tilbage fra den fri Bane eller skal 
fØlge 'foget til XalJotogfØlgestationen, tilføjes i Tele-
grammet en ten Or<lene: »som gaar tilbage« eller : »til 
Station " .... " .... <<. 

Skydelokomotivet un1ler1·ettes ved Afskl'ift af 'l'ele· 
grammet. 

Gyldig Ira 1936. 4. 

SR 
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maa anvendes. Det kan dog i enkelte Tilfælde tillades 
at have indtil 4 Aksler mellem Togets bageste Vogn og 

Vognene skal være koblet til Skyde-
lokomotivet, der i dette Tilfælde ikke maa medgives ud 
over Rangergrænsemærket. 

SR 
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5. Det er tilladt at medføre indtil 12 Aksler bag paa Befordring at 
Vogne med 

Skydelokomotfret, der i dette Tilfæhle il,ke maa med- Skydelokomo-

gives ud over Rangergrænsemærket. tiv. 

6. Paa Baner med Linieblok maa Skydelokomotiv kun Anvendelse af 
Skydelokomo-

med gi ves ud over Raugergrænsemmrket, naar det skal uv -paa naner 

fØlge Toget til N abotogfØlgestationen. med Llnlcblok. 

7. Naar der medgives et Tog Skydelokomotiv ud over 
Rangergrænsemærket, betragtes et saadant Lokomotiv 
som hørende til Toget. 

Inden Afsendelsen underrettes den paagældeode Na-
botogfØlgestation ved følgende Telegram : 

»Tog ..... . 11ar Skydelokomotiv«. 
Hvil; det ikke er fastsat i Togplanerne, at Skydeloko-

motivet skal gaa tilbage fra den fri Bane eller skal 
følge Toget til NabotogfØlgestationen, tilføjes i Tele-
grammet enten Ordene: »s01n gaar tilbage« eller »til 
Station ............ «. 

Skydelokomotivet underrettes ved Afskrift af Tele-
grammet. 

Undenctnlng 
af NabotogfØl-
gcstationen og 
Skydelokon10-
tlvet. 

8. Skal de·t Tog, der medgh·es Skydelokomotiv, føre Afglvelse af 
Undcrret-

Underretniugssigualer, maa Skydelokomotivet ikke ningssl;;naler. 

medgives ud over Rangergrmnsemærket, medmindre 
det følger med til en 'l'ogfØlgesta tion, i Til-
fælde Underretniugssignalerne anbringes paa Skyde-
lokomotivet. Stanuser Toget ikke paa den TogfØlge-
station, hvortil Skydelokomotivet medfølger, anbrin-
ges Un derretningssignalerne tillige paa Togets bage-
ste Vogn. 

9. Det Spor, ad hvilket Skydelokomotivet er med-
maa ikke befares af andre Tog, fØr Skydeloko-

Spærring at 
Banestykket . 
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motivet el' uaaet tilbage fra den fri Bane eller er an· 
kommet til næste TogfØlgestation, og den Station, 
hvort il Skydelokomotivet er vendt tilbage, henholds-
vis ankommet, har underrettet deu anden TogfØlge· 
station. 

Skydelokomotiv, der følger med til en TogfØlgesta-
tion, sendes eventuelt tilbage som Forspandsrnaskine, 
som Skydelokomotiv eller som anmeldt 'l'og. 

10. Naar en eenmandsbetjent Rangermaskine anven-
des som Skydelokomotiv ud over Rangergrænsemær-
ket, skal den foruden at være betjent af Rangerføre-
ren tillige være ledsaget af en Rangerleder, som slrnl 
tage Plads i Lokomotivets Førerhus, og som i det 
mindste er saa fortrolig med Lokomotivets Betjening, 
at han kan bringe det t il at standse og gaa tilbage. 

11. Lokomotivføreren og Togføreren for det Tog, der 
medgives Skydelokomotiv, skal under.rettes om Med· 
givelsen. For de 'l'og, for hvilke Medgivelse a.f Skyde-
lokomotiv er foreskrevet i Togplanerne, bortfalder Un· 
derretningen, naar Skydelokomotivet ikke medgh-es ud 
over Rangergrænsemærket. 

§ 24. 
Togenes Hastighed. 

1. I 'rjenestekøreplauen er for hver Bane angivet 
den største Hastighed, hvormed den paagroldende Bane 
maa befares, samt alle forekommende faste Hastig· 
hedsnedsro ttelser. 

Denne Hastighed maa kun overskrides, hvis Kørslen 
foretages for at rn·øve visse Dele a f Banen eller Materiel-
let, og der maa da ikke medtages rejsende. Distriktsche-
fens Samtykke skal indhentes til Oyerskridelsen af 
Hastigheden. 

2. l•'or hvert enkelt Plati- eller Sæ1·tog skal i Tjeneste-
kØreplanen, henholdsvis Særtogsanmeldelsen, fastsættes 
Gyldig fra 1/a 1938. 20. 

I . 
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8. Skal det Tog, der medgives føre 
Underretningssignaler, maa Skydelokomotivet ikke 
medgives ud over Rangergrænsemærket, medmindre 
det følger med til en Togfølgestation, i hvilket Til-
fælde Underretningssignalerne anbringes paa Skyde-
lokomotive t. Standser Toget ikke paa den Togfølge-
station, h·vortil Skydelokomotivet medfølger, anbrin-
ges Underretningssigna lerne ·tillige paa Togets bage-
ste Vogn. 

9. Det Spor, ad hvilket Skydelokomotivet er med-
givet, maa ikke befa res af andre Tog, før Skydeloko-
motivet er naaet tilbage fra den fri Bane eller er a n-
kommet Lil næste Togfølgestation, og den Station, 
hvortil Skydelokomotivet er vendt tilbage, henholds-
vis ankommet, har underrettet den anden Togfølge-
station. 

Skydelokomoth-, der følger med til en Togfølgesta-
tion, sendes eventuelt tilbage som Forspandsmaskine, 
som Skydelokomo tiv eller som anmeldt Tog. 

10. Naa r en cenmandsbeljcnt Rangermaskine anven-
des som Skydclokomoliv ud over Rangergrænscmær-
ket, skal den foruden al være betj ent af Rungerføre-
ren tillige være ledsaget af en Rangcrledcr, som skal 
tage Plads i Lokomotivets Førerhus, og som i det 
mindste er saa for trolig med Lokomotivets Betjening, 
at han kan bringe det til at st:mdse og gaa tilbage. 

SR 

Afgivelse af 

ningssignaler. 

Spærring ar 
Banestyl1ket, 

Ecnmandsbe-
tjcnt Ranger-
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tiv. 

11. Lokomotivfø reren og Togføreren for det Tog, Underretnlllg 
til Lokomotiv-der medgives Skydelokomotiv, skal underrettes om og Togføreren 

Medgiveisen. For de Tog, for hvilke Mcdgivelse af tor det To:r, 

SI d l f der mede;lves <Y e okomotiv er oreskrevet i Togplanerne, bort- Skydelokomo-

falder Underretningen, naar Skydelokomotivet ikke tiv. 

m edgives ud over Rangergrænsemærket. 
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§ 24. 
Togenes Hastighed. 

1. I Tjenestekøreplanen er for h ver Bane angive{ 
den største Hastighed, hvormed den paagældende 
Ba ne maa befares, samt alle forekommende faste Ha-
stighcdsneds<cttc Iser. 

Denne Hastighed man kun overskrides, hvis Kørs-
len foretages for at prøve visse Dele af Banen eller 
Materiellet, og der maa da ikke m edtages rejsende. 
Di!;lriktschcfen s skal indhentes til Over-
skridelsen nf Hastigheden. 

2. For hvcrl enkelt Plan- elle1· Særtog ska l i 
Tjenestekøreplanen, henholdsvis Særtogsanmeldelsen, 
fastsættes den største Hastighed, hvormed det sæd-
vanligt er tilladt at fremføre Toget, naar de for den 
paagreldendc Hastighed i øvrigt gældende Betingelser 
er opfyldte, saasom Beskyttelsesvogn e, Bremsernes 
Art, Antal og Fordeling, Lokomotivernes største til-
ladte Hastighed m. m. Naar Togets Sammensætning 
m . m . tillader en Forhøjelse af den største tilladte 
Hastigh ed inden for den i Punkt 1 fastsatte Grænse, 
skal Togføreren underrette Lokomotivføreren om, 
m ed hvilken største tilladte Hastighed Toget kan frem-
føres. 

Ved Fastsættelsen af Kørehastigh eden maa kun 
anvendes Hastigheder, der er delelige med 5. 

:t . For Særtog, der ikke er signaliseret, uagtet 
dette er foreskrevet, er den største tilladte Hastighed 
25 km/ T. 

Hjælpetog, der er anmeldt for Strækningen, maa 
køre med større Hastighed end 25 km/T uden at 
\'ære signaliseret ved forudgaaende Tog, jfr. i øvrigt 

38, 4 om Førsel af ua nmeldte Hjælpetog. 

4. For Arbejdstog er den st ørs te tilladte Hastig-
.. Jwi 25 km/ T . 

( 
' 

J 

• 
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den største Hastighed, hvormed det sædvanligt er til-
ladt at ·fremføre 'foget, naar de for den paagældende 
Hastighed i øvrigt gældende ·Betingelser er opfyldte, 
saasom Beskyttelsesvogne, Bremsernes Art, Antal og 
Fordeling, Lokomotivernes største t illadte Ilastighed 
m. m. Naar Togets Sammensætning ro. m. kræver en I 
Nedsættelse eller tillader en Forhøjelse af den største 
tilladte Haf\tighed inden for den i Punkt 1 fastsatte 
Gramse, skul 'l'ogfØL'ereu underrette Lokomotivføreren 
om, med hvilken stør ste tilladte Hastighed Toget kan 

Ved Fastsættelsen af Kørehastigheden maa kun 
anvendes Hastigheder, der er delelige med 5. 

3. For Sæ-rtog, der ikke er signaliseret, uagtet 
dette er foreskrevet, er den største tilladte Hastighed 
25 km/ 'l'. 

Hjælpetog, der er anmeldt for Strækningen, maa 
køre med stør1·e Hastighed end 25 km/ T u den at 
være signaliseret ved forudgauende Tog, jfr. i øvrigt 
§ 38, 4 om Førsel af uanmeldte Hjælpetog. 

4- l?or .1rbejdstog er lien største tilladte Hastig-
heu 25 km/ T. 

Det er dog t illadt, at Hastigheden for Arbejdstog, 
som kører med !!faskinen forrest, forøges til 45 km/ T, 
naar <len paagroldende Sti-æknings Banekolonner er un-
derrettet om TogetR LØh, og der er draget Omsorg for, 
a t de med Lukkeindretninger forsynede offentlige Over-
kørsler, som Toget skal passere, bevogtes under Forbi-
kørslen. 

Med Hensyn til Underretningen bemærkes, at denne 
skal ske ved skriftlig, telefonisk eller mundtlig Medde-
lelse, og at Afgivelsen af cle elektriske Underretnings-
signaler ikke kan betragtes som tilstrækkelig Under-
retning . 

SR 
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Ikke-slgnall-
serede Særtor 
og Hjælpetog. 

Arbejdstog. 
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5. Sneplovtog kan anvende en efter Omstændigheder-
ne passende Hastighed, naar de skal forcere Snedriver. 

6. For alle Tog skal største tilladte Hastighed ue1l-
sættes til højst: 

a. 90 km/ T, naar Toget fremføres af 2 Lokomotiver 
(grolder ikke for Motorvogne). 

b. 60 km/T, naar'l'oget fremføres af 2 .Lokomotiver 
med Tenderne koblede mod hinanden. 

c. 60 km/T, naar Luftbremsen i et Tog sættes ud af 
Brug. 

a. 50 km/T, naar Toget medgives Skydelokomotiv, der 
kobles til Toget, uden at gennemgaaende Bremse 
etableres. 

e. 45 km/ T, naar det Lokomotiv, som er i Spidsen 
for Toget, kører med Tenderen forrest {gælder ikke 
for Tenderlokomotiver). 

f. 45 km/'1', naar et Sporskiftesikringsanlæg sættes 
ud af ll1·ug, og da under Gennem-, Ind- eller Ud-
kørsel paa vedkommende Togfølgestation eller Hol-
dested. 

g. 30 km/ T ved skruebremsede samt ved luft· og 
skrue1'remsede Togs Indkørsel paa Sta-
tioner« (»farlige« Spor paa saadanne). 

h. 25 km/T, naar det Motorlokomotiv (Motorvogn), 
som er i Spidsen for 'foget, ikke kØrer med Fører-
rummet forrest. 

i. 25 km/'r, naar Fløjten paa det Lokomotiv, der er 
i Spidsen for Toget, bliver utjenstdygtig. · 

j. 25 km/ T, naar Toget skydes af Lokomotivet. 
De i Tjenestekøreplanen angivne Hastigheder ad Gen-

nemkørselssporet maa kun anvendes, naar der vises Ma-
stesignal for Gennemkørsel. Gives Gennemkørsel med 
»KØr« Signal i Forbindelse med Haandsignal, maa Ha-

l stigheden ikke overskride 45 l{m/ T, fØr Haandsignalet 
ses. 
Gyldig fra 1/ 3 1938. 21. 
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den største IIastighed, hvormed det sædvanligt er til-
ladt at fremføre 'foget, naar de for den paagæl<lende 
llastiglled i øvrigt gældende Betingelser er opfyldte, 
saasom Beskyttelsesrum, Vognenes Akselafstand, Brem-
sernes Art, Bremsevicgt, henholdsvis Bremsernes Antal 
og Fordeling, Lokomotivernes største tilladte Hastighed 
m. m. N anr Togets Samrnsnsætning m. m. k1•æver en 
:Nedsættelse eller tillader en Forhøjelse af den største 
tilladte Hastighed inden for den i Punkt 1 fastsatte 
Grænse, skal Togføreren underrette Lokomotivføreren 
om, med største tilladte Hastighed Toget lmn 
fremføres. 

Ved Fastsættelsen af Kørehastigheden maa kun 
anvendes Hastigheder, der er <lelelige med 5. 

3. For Særtog, der ikke er · signaliseret,· uagtet 
dette er foreskrevet, er den største tilladte Hastighed 
25 km/'r . 

Jijælpatog, der er anmeldt for Strækuinge.n, maa 
kø1·e merl større Hastighed end 25 km/'r uden at 
være signaliseret ved forudgaaende 'fog, jfr. i øvrigt 
§ 38, 4 om Førsel af nanmelUte Jljælpetog. 

4. For Arbejll.<stog e1· den største tilla<lte Hastig-
hed 25 km/'r. 

Det er dog tilladt, at Hastigheden for Arbejdstog, 
som kører med l\[ai:;kinen forrest, forøges til 45 kw./'J', 
naar den paagmldende Stræknings Banekolonner er un-
derrettet om •rogcts Løb, og der er draget Omsorg for, 
at <le rnecl Lukkeindretninger forsynede offentlige Over-
kørslel', som 'l'oget skal passere, bevogtes under Forbi-
kØrslen. 

Med Hensyn til Underretningen bemærkes, at denne 
skul ske ved skriftlig, telefonisk eller mundtlig Medde-
lelse, og at Afgivelsen af de elektriske Und_crrctnings-
signale1· ikke kan betragtes som tilstrækkelig Under-
retning. 
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5. Sneplovtog kan anvende en efter Omstroodighe.der-
ue passende Hastighed, naar de skål forcere Snedriver. 

G. For alle 1'09 skal største tilladte Hastighed ned-
sættes til højst: 

a. 90 ·km/T, naar 'l'oget fremføres af 2 Lokomotiver 
(gælde1· ikke for Motorvogne). 

b. 60 km/ T, uaal' Toget fremføres af 2 Lokomotivet· 
med Tenderne koblede mod hinanden. 

c. GO km/ T, 11aai· Luftl.n·ernsen i et Tog sættes ud af 
Brug. 

d. 50 km/ '!', uaa,r 'l'oget medgives Skydelokomotiv, der 
kobles til 'l'oget, uden at geunemgaaende Bremse 
etableres. 

e. 45 km/ 'l', naar det Lokomotiv, som e1· i Spidsen 
for Toget, køre1· med 'fenderen forrest (gælder ikke 
for Tenderlokomotiver ). 

f. 45 km/ 'l', naar et Sporskiftesikringsanlæg sættes 
nd af Brug, og da under Gennem-, Ind- eller Ud· 
kørsel paa vedkommende TogfØlgestation elle1· Hol-
dested. 

g. 30 km/'1', ua:.u· Tog, hvis fo1·eskrev11e B1·emsewigt, 
henholUsvis Antal tn·emsede Akslet' ikke ndeluk· 
kende hidrører fra Luftbremsen, kører in<l paa 
»farlige Statione1'« (»farlige« Spor paa saadanne) . 

h. 25 kni / T, uaar det :i\fotorlokomotiv (Motorvogn), 
som er i Spidsen for Toget, ikke kØre1· med Fører-
rummet forrest. 

i. 25 km/ T, naar Fløjten paa det Lokomotfr, der el' 
i Spidsen for bliver utjenstdygtig. 

j. 25 km/'f , naar 'foget skydes af Lokomoth-et. 
De i T jenestekø1·eplaneu angivne Hastigheder ad Gen-

nemkørselssporet maa knn aQvendes, uaur de1· vises M:a-
. stesignal for Gennemkø1·8el. Gives Gennemkørsel med 
»KØr« Sigual i med Haandsignal, maa Ila · 
stigheden il.:ke ovel'skride 45 km/ '1', før Haandsignalet 
ses. 
Gyldig fra 1940. 66. 
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Det er dog tilladt, at Hastigheden for Arbejdstog , 
som kører m ed Maskinen forrest, forøges til 45 km/ T. 
naar den paagældende Stræknings Banekolonner er 
underrettet om Togets Løb, og der er draget Om-
sorg for, at de med Lukkeindretninger forsynede 
offentlige Overkørsler, som Toget skal passert>, bC'-
vogtes under Forbikørslen. 

Med Hensyn til Underretningen bcmærk<'S, at den-
ne skal ske ved skriftlig, telefonisk eller mundtlig 
Mt>ddeklsc, og at AfgiYelsen af de eleklriske Under-
retningssignaler ikke kan betrag tes som tilstrrokk elig 
Underretning. 
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5. Sncploutog kan anvende en efter Omstæn- Sneptovtog. 
dighe.derne passende Hastighed, naar de skal forcere 
Snedriver. 

6. For alle Tog skal største tilladle Hastighed ned·· Nedsættelse af 
Hastigheden. sættes til højst: 

a. 60 km/ T, naar Toget fremføres af 2 Lokomo-
liver med Tenderne koblede mod hinanden. 

b . 60 km/ T, naar Luflbremsen i et Tog sc.t'ttes ud 
af Brug. 

c. 45 km/ T, naar det Lokomotiv, :som er i Spidsen 
for Toget, kører med Tenderen forn·st ( g;:c ldcr 
dog ikke for Tenderlokomotiver) . 

d. -15 km/ T , naar et Sporskiftesikringsanlæg sæt-
tes ud af Brug, og da under Gennem-, Ind- eller 
Udkørsel p aa vedkommende Togfølgestation d-
ier Holdest ed. 

c. 30 km/ T ved skruebremsede samt ved luft- og 
skruebremsede Togs Indkørsel paa »farlige Sta-
tionerq: ( »farlige« Spor paa saadanne) . 

f. 25 km/ T, naar det Motorlokomotiv (Motor-
vogn), som er i Spidsen for Toget, ikke kører 
med Førerrummet forrest. 
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g. 25 km/T, naar Fløjten paa det Lokomotiv, der 
er i Spidsen f.or Toget, bliver utjenstdygtig. 

h. 25 km/T, naar Toget skydes af Lokomotivet. 
De i Tjenestek.øreplanen angivne Hastigheder ad 

Genncmkørselssporet maa kun anvendes, naar der 
vises Mastesignal for Gennemkørsel. Gives Gennem· 
kørsel med »Kør« Signal i Forbindelse med Haand· 
signal, maa Hastigheden ikke overstige 45 km/T. 

Hastigheden skal nedsættes eller Togene helt stand· 
ses, naar Signa lerne paa Grund af usigtbart Vejr 
eller af andre Aarsagcr ikke. tydeligt kan ses, samt 
naar der viser sig Hindring<'r paa Banen. 

7. Lokomotivføreren skal afpasse Togets Fa rt saa-
Jedes, at gennemkørende Tog ikke passerer en Station 
m.v., og s tandsende Tog ikke ankommer tidligere end 
5 Min. før den i Tjenestekøreplanen eller Særtogs-
anmeldelsen angivne Tid. 

§ 25. 
Midlertidig Nedsællelse al Kørehastigheden. 

Nedsættelse af Kørehastigheden under Togs Ind-, 
Ud· og Gennemkørsel paa en Togfølgestation eller et 
Holdested sknl ske, naar Sikringsanlægget aflyses, og 
da til h øjst 45 km/ T, se § 24. 

Nedsættelse af Kørehastigheden paa Togfølgestatio-
nerne, paa Holdestederne og den øvrige fri Bane kan 
blive nødvendig som Følge af Sporarbejder o. l. og da 
til en efter Forholdene afpasset største Hastighed. 

Maa Nedsættelsen ske uden Varsel, paahvilcr det 
Stationsbestyreren - eventuelt efter Melding fra Tje-
nestemænd under Bane- eller Signaltjenesten - at 
underrette Trafikinspektøren. Om Melding om Ure-
gelmæssigheder paa Stationer, der betj enes af Sta· 
lionspasser, se § 58, og paa Sidespor se § 59. Sta-
l.ionsbestyreren foranlediger derhos - indtil nær-

\ 

\ 
' 
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Det er dog tilladt, at Hastigheden for Arbejdstog, 
som kører rned Maskinen forrest, forøges til 45 km/T, 
naar uen paagæl<lende Stræknings Banekolonner er un· 
derrettet om 'fogets Løb, og <ler er draget Omsorg for, 
at de metl Lukkeindretninger forsynede offentlige Over· 
kørsler, som 'l'oget skal passere, bevogtes under Forbi· 
kørslen. 

Med Hensyn til Un,derretningen bemærkes, at denne 
skal ske ved skriftlig, telefonisk eller mundtlig Metlde· 
lelse, og at A:Cgivel:sen af de elektriske Unde1·retuings· 
signaler ikke lrnn betragtes som tilstrækkelig Under· 
retning. 

5. Sneplovto,q kan anvende en efter Omstændigheder· 
ne passende Hastighed, naar de skal forcere Snedriver. 

6. For alle 'l'og skal største tilladte Hastighed ned· 
sættes til hØjst: 

a. !JO km/ T, nuar 'l'oget fremføres af 2 Lokomotiver 
(gælder ikke for Moto1·vogne). 

b. 60 km/T, naar Toget fremføres af 2 Lolcomotiver 
med Tenderne koblede mod hinanden. 

c:. GO km/T, naar Luftbremsen i et Tog smttes ud af 
Brug. 

fl. 45 km/T, naar det Lokomotiv, som er i Spidsen 
fo1· 'foget, kører med 'l'enderen forrest (gælder ikke 
for 'fenderlokomotiver). 

e. 45 km/ 'l', naar et Sporskiftesikringsanlæg sættes 
uci af Rrug, og da under Gennem-, Ind· eller Ud· 
kørsel pan vedkommende Togfølgestation eller Hol 
dested. 

f. 30 km/T ved skrueb1·emsede samt ved luft. og 
skruebremsede Togs Inukørsel paa »farlige Sta· 
tioner« (»farlige« Spor paa saadanne). 

g. 25 km/T, naar det Motorlokomotiv (Motorvogn), 
som er i Spidsen for Toget, ikke kører med Føret·· 
rnmmet forrest. 
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h. 2G k111 / T, uaa1· Fløjten pna det Lokomotiv, iler er 
i Hpidsen for 'l'oget, l.Jlive1· utjen:stcl;vgtig. 

i. 25 km/T, nan1· 'l'oget skylles af Lokomotivet. 
De i angivne Ilas1ighe<ler ad Ocn-

uemkørselssporet mua kuu anveuues, 11uar tle1· \'i:seH :\Ia-
stesignal for Gennemkør sel. (.rh·es Geune111kø1·sel me1l 
»K Ør« Signal i Forbindelse mell inaa 1-fa· 
stigheden ikke overstige ..15 klll/ 1'. 

llastjµ;hede11 gkal 1•ll<>r 'l'op,ue helt :;tand· 
ses, nanr :-:;ignalerne paa Gr11111l af Yt>.ir clle1· 
af andre ikke tydeligt kan !;es, sa1ut naar rler 
viser s ig Ilindl'inger paa na11en. 

1. J..,okomotivføreren skal nfpasse 'l'ogets l•'m·t sna le-
des, at. '1'og· ikke pa .';se1·Pr e;1 l:;fHtion 
m. v., og starnl seude 'l'og ikke :rnkonnue1• l idligere eu<l 
5 )lin. -- Ly11 t ng <log knn :: .\fi11. ·- l'pt· 1]<>11 i Tjt>11estl•· 
ktit•epl:rnen C'llt·1· :O-::v1·togs;11111wldel:-:t•11 nng-inw Tid. 

§ 25. 
Midlertidig Nedsættelse af Kørehastigheden. 

nf Kt5rchastighetleu unde1· 'l'ogs Ind-, Utl· 
og Gcnneutlq.Srsel paa en 'I'ogfJlgest:i.tio11 elle1· et Holde· 
stec.l skal ske, oaai· Sikriugsanlægget aflyses, og cla til 
høj st 45 ltm/ T, se § 24. 

Ne(l$mttelse af Kørehastigheden pn.a 
neme, paa Holdestede1h1e og den øvrige fri Rane kau 
bllve nødvendig som I•'Ølge af Sporaruejucl' o. I. og da 
t il eu efter l!"'orholdene afpasset !;tørste Hastighed. 

:'.\Iaa );'e<lsrettelsen slrn ude11 Vnrsel, paahviler det Sta -
tionsbe:-;t yre1·en - eventuel t efti>1· Melding Jra Tjenel';te-
mænc.l uude1• l3anc· eller Rignalt,icnesten - at nntlet" 
1·ette 'frafikinspektøren. Om Melding om Uregelmmssig· 
heder paa Stationer, der betjenes af Stntionspasser, se 
§ 58, og paa Si<lespo1-, se § 59. Statioui:;hestyrel'en fo1·· 
anlediger derhos - indtil n:-t•r-
Gyldig fra 3.6. 5. 
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Hastigheden slml nedsrottes eller Togene helt stand-
ses, naur Signalerne paa Grund af us igtbart Vejr eller 
af an<lre Aarsager ikke tydeligt kan ses, samt naar der 
viser sig Hindringer paa Banen. 

Ne1lsmttelse af Kørehastigheden paa TogfØlgestatio· 
ner, paa Hol<lesteder og den øvrige fri Bane kan blive 
nødvendig som af Sporarhejtler o. 1. og da til en 
efter Forholdene afpasset s tørste Hastighed. Om Under-
retning herom se § 25. 

7. Lokomotivføreren skal afpasse Togets Fart saa1e-
des, at gennemkørende 'l'og ikke passerer en Station 
m. v. og stancl:;ende Tog ikke ankommer tidligere end 
4 Min. fØr den i 'l'jenestekøreplanen eller Særtogsa.n· 
meluelsen angivne 'l'id - 'l'og, hvis Ilasti.gheu overskri· 
der 100 km/ 'f, dog 3 Min. fØr den Tid. 

Paa elektrificerede Strrckninger skul de anførte Pas· 
sage- og Ankomsttider søges overholdt. 

§ 25. 
Underretning om midlertidige Hastighedsnedsættelser og andre 

særlige Forhold vedrørende Kørslen (La). 
Distriktschefen udsender h tJer Uge en Oversi!,rt over 

efternævnte fra Ar\.Jejder paa Banen eller fra Anlæg-
genes Tilstand hidrørende Forhold: 

a. Alle midlertidige Hustighe<Jsneds:.cttelser. *) 
b. Æ ndl'et Sporbenyttelse paa Stationerne (jfr. § 31, 

Punkt 2). 
c. Sporspærringer ucl over normalt togfrie Intervaller 

(jfr. § 46, Punkt 2). 
d. Kø1·sel paa venstre Spor paa dobbeltsporet Bane 

(jfr. § 47, Punkt 1) ._ 
e. Alle øvrige Fo1•hold vedrørende Togenes Fremførel-

se, for saa vidt de medfører Afvigelser fra. den nor-
male Drift. 

•) Alle Hastighedsnedsættelser findes optaget l Tjeoe-
stekøreplanerne og optages derfor ikke i Oversigten. 
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Oversigten, der betegnes La (Langsom Kørsel), gæl· 
der fra Søndag Kl. 0°0 til Lørdag Kl. 24°0• 

La fordeles til alle Lokomotivførere, Motorførere, 
Lokomotivfyrbødere, Togførere, Lokomotivmestre, De-
potforstandere, l\Iasldndepoter, Togpersonalets Hjem· 
stedsstationer, Overbanemestre, Telegrafmestre og til-
synsførende Trafikim:pektører, og Ma-
skiningeniører inden for paagældende Distrikt samt til 
Personale m. v. inden for det andet Distrikt, for hvilket 
La har Betydning. 

fordeles La - saavel i de paagældende 
Uger som i den nærmest efterfølgende Uge - til Tog· 
følgestationer, der begrænser de i Oversigten anførte 
Strækningsafsnit, til mellemliggende Stationer og til 
Bane- og Telegrafformænd paa. disse Strækningsafsuit 
og Stationer. (La kan derhos fordeles til andre Togføl-
gestationer, for hvilke den har særlig Betydning). · 

La udsendes saaledes, at Fordelingen gennem hlaskin· 
depoter og Stationer kan paabegyndes Kl. 8°0 Lørdagen 
før dens Ikrafttræden. 

Det er Lokomotivførerens (:!IIotorførerens), Lokomo· 
tivfyrbøderens og Togførerens itbctingcde Pligt selv at 
sørge for at være i Besiddelse af den for paagælUende 
Uge og Distrikt gældende La ved Tjeneste paa Lokomo· 
tiv eller i Tog, og ligeledes er det ubetinget Pligt for 
enhver køreberettiget Lokomotivfyrbøderaspirant eller 
Remise· og Værkstedsarbejder, som skal forrette Tje-
neste som Lokomotivfyrbøder eller lignende, samt for 
enhver Jernbanepakmester, Togbetjent eller anden Tje. 
nestemand, som skal forrette Tjeneste som Togfører, 
selv at sørge for, før Tjenesten paabegyndes, at faa ud· 
le\•eret et Eksemplar af den paagældeu<le La. 

Den, som har foranlediget en La-Anmeldelse frem. 
sendt, skal omgaaende efter La's Modtagelse sikre sig, 
at Anmeldelsen er rigtigt optaget i La. I paakommeude 

Gyldig fra 1/8 1938. 22. 
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mere Ordning træffes af Trafik.inspektøren - de 
paagældende Togs Lokomotivførere underrettet om 
Forholdet. Er et Togs Lokomotivfører ikke under-
rettet paa en tidligere Station, og Hastighedsnedsrot-
telsen skal finde Sted paa selve Stationen, standses 
"Toget uden for Stationen, hvor Lokomotivføreren un-
.derrettes, og Toget rangeres ind. 

Kan Nedsættelsen ske med forudgaaende Varsel, 
-drager Distriktschefen, eventuelt Trafikinspektøren 
,-Omsorg for. at alle vedkommende underrettes om 
Forholdet, forinden de med Hastighedsnedsættelsen 
forbundne Arbejder paabegyndes. 

Underretningen gives af Distriktschefen i Form af 
·Cirkulære om nedsat Kørehastiglied, affattet stræk-
ningsvis, og af Trafik.inspektøren i Form af T ele-
,gram. Cirkulæret fornyes ved h ver Forandring . 

Den, der hos Distriktschefen eller Trafikinspektø-
ren har anmodet om Nedsættelse af Kørehastighc-
·<len, maa ikke Jade de Arbejder, der kræver Neds::ct-
·telsen, paabcgynde, før han har modtaget Bekræf-
telse paa, at Nedsættelsen er foranlediget. Denne Be-
kræftelse kan gives ved Tilsendelse af ovennævnte 
-Cirkulære, henholdsvis Telegram. 

SR 
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IV. TOGENES FREMFØRELSE. 
§ 26. 

Af- og Tilbagemelding af Tog. 

1 a. Inden Ud- eller Gcnnemkørselssignal gives, og: 
inden et Tog maa afgaa fra eller køre igennem en Tog-
følgestation, skal Toget være afmeldt til næste Tog-
følgestation (se dog Undtagelsen i Pkt. b), og paa Ba-· 
ner, hvor Linieringning er foreskrevet, skal de elektri-
ske Underretningssignaler være givet i den Udstræk-
ning, det paahviler Stationen at drage Omsorg for· 
Linicriiigning. Afmelding sker, fø r Hingning forela-
ges. 

b. Paa dobbeltsporet Bane med Linieblok finder Af-
melding kun Sted, naar der er tillyst Kørsel med Sta-· 
tionsafsland, samt naar <let ene Spor er ufarbart 
(§ 47, 2). 

c. Kan den Togfølgestation, hvortil Afmeldingen. 
skal gives, ikke væ kkes, afmeldes Toget til den næ r-
n:1est følgende Togfølgestation. Afmeldingen gives dog 
ikke ud over den Togfølgestation, hvor Toget skal 
krydse, overhale, overhales af eller passere et Tog .. 

Kan et Tog ikke afmeldes til nogen Togfølgesta-
tion, træder Best emmel serne i § 49 »Baade Telegraf 
og Telefon i Uorden« i Kraft. 

2. For P 1 a n - o g S æ r t o g s a m t H j æ l p e t o g. 
sker telegrafislc Afmelding derved, at Togfølgestatio-
nen tidligst 10 Minutter før Togets Afgangstid sender 
næste Togfølgestation Telegrammet: 

»Tog ............ x<1:. 

} 
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Tilfælde ·skal han træffe Foranstaltning til, at alle ved-
kommende underrettes om det rette Forhold. 

Om Forhold, der kræver midlertidige Hastighedsned· 
sættelser, ændret Sporbenyttelse eller lignende, og som 
først er opstaaet efter La's Trykning, skal der gives 
hvert enkelt Togs Lokomotivfører og eventuelt Togfører 
Underretning, indtil Optagelse i La eventuelt har fun-
det Sted. 

:Maa en Hastighedsnedsættelse foretages uden Varsel, 
paahviler det Stationsbestyreren - eventuelt efter Mel-
ding fra Tjenestemænd under Bane- eller Signaltjene-
sten - at underrette Trafikinspektøren. Om Melding 
om Uregelmæssigheder paa Stationer, der betjenes af 
Stationspasser, se § 58, og paa Sidespor, se § 59. 
tionsbestyreren foranlediger derhos - indtil nærmere 
Ordning træffes af Trafikinspektøren - hvert enkelt I 
Togs Lokomotivfører og eventuelt Togfører underrettet 
om Forholdet. Er et Togs Lokomotivfører ikke under· 
rettet paa en tidligere Station, og Hastighedsnedsæt-
telsen skal finde Sted paa selve Stationen, standses To-
get uden for Stationen, hvor Lokomotivføreren under-
rettes, og Toget rangeres ind. 

Arbejder, som kræver Hastighedsnedsættelser eller 
lignende; der skal optages i La, maa først paabegyndes, 
efter at Baneformanden, henholdsvis Telegrafforman-
den eller disses Stedfortrædere har sikret sig, at Ila-' . 
stighedsnedsættelsen m. v. er optaget i den gældende 
La, eller at der - saafremt Hastighedsnedsættelsen 
undtagelsesvis ikke har kunnet optages i La - er draget 
Omsorg for, at de paagældende Togs Lokomotivførere 

. og eventuelt Togførere vil blive underrettet. 

__ _ 
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Regler fot 
Afmeldingens 
&fgivelse. 

Allneldlngens 
Form. 

5fi - li. 

IV. TOGENES FREMFØRELSE. 
§ 26. 

Af- og Tilbagemelding af Tog. 
1 a. Inden Ud· eller Gennemkørselssignal gives, og 

inden et Tog inaa afgaa fra eller køre igennem en Tog-
fØlgestation, slrnl Toget være afmel<lt til nroste Tog-
følgestation (se dog Undtagelsen i Pkt. b) , og paa B a· 
ner, hvor Linieringning er foreskrevet, skal de elektl'i· 
ske Underr-etningssigna ler være givet i den Udstræk· 
ning, det paabviler Stationen at drage Omsorg for Li· 
nieringning. Afmelding sker, fØr Ringning foretages. 

b. Paa dobbeltsporet Bane med Linieblok finder Af-
melding kun Sted, naar der er tillyst Kørsel med Sta-
tionsafstand, i:::amt m\at' <lt>t ene Spor e1· ufarbart 
(§ 47, 2). 

o. Kan den TogfØlgestation, hvortil Afmeldingen skal 
gives, ikke vækkes, afmeldes 'foget til den nærmest fØl· 
gende TogfØlgestation. Afmeldingen gives dog ikke ud 
over den TogfØlgestation, hvor Toget skal krydse, over-
hale, overhales af eller passere et Tog. 

Kan et Tog ikke afmeldes til nogen TogfØlgestation, 
træder Bestemmelserne i § 4!) .»Baade Telegraf og 'l'eJe-
fon i Uorden« i Kraft. 

2. For P I an- o g S æ r t o g s a m t H j æ 1 p e to g 
sker telegrafisk Afmelding derved, at TogfØlgestationen 
tidligst 10 Minutter fø1· Togets Afgangstid sender næ· 
ste •rogfØlgestation Telegrammet: 

»'fog .. " ." . . ......... X«. 
Gyldig fra 1/ 3 1938. 23. 

;;7 - L 

V cd tele{ onisk Afmelding af P 1 a n - o g S æ r t o g 
samt Hj æ lp e tog og i alle Tilfælde ved 
A f m e I cl i n g a f a n d re To g sker Afmeldingen 
ved følgende Telegram: 

»Tog .. " .. afsendes." 
For dette T elegram kvitteres ved a t svar e med Te-

legrammet : 
)} Tog ...... modtages. 

. .............. .... " " . ...... « 
· (Station og Eki>pedicntens Navn). 

Om Afmeldingens Form i visse Tilfæ lde ved Kryds-
ning se Punkt 3 a. 

Om Afmelding af visse Motordraisiner se § Si. 
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 Telegrammet: 

»Nej, Tog .. . . . . mua ikke afsendes, « 
med Angivelse a[ Grunden dertil. 

3 a. Enhver Togfølgestation (se dog Undtagelsen 
Punkt b ) skal eftc1· a t have overbevist sig om, 

at Slutsignalerne er ti l Stede, eventuelt a t Skyde-
lokomotivet medfølger, og 

al Jndlwrsclssignalel er sal Lilhage i Normn lsli l-
lingcn under Iagttagelse nf de h erfor givne 
Hegler, 

straks m elde et ankommet Tog tilbage til den b agved 
liggende Togfølgestation . For Arbejdstog skal endvi-
dere' foreligge :\lclding fra Togføreren om , at Bane-
stykket er frit , forinden Tilbagemeldingen afgives (se 
§ 35, 11 c ) . 

Ved Krydsning, hvor det først ankommende Tog 
skal afgaa straks efter det sidste Togs Ankomst (skarp 
Krydsning ), kan Tilbagemelding bortfalde, men Af-
meldingen for førstnævnte Tog skal i saa Fald have 
Formen: 

:.> Naar Tog "" .. er he1·, afsendes Tog " .... « 
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Tllbagemcf. 
dlogene 
Ponn. 

Passageme1. 
din it. 

G8 - I. 

b. Paa dobbeltsporet Bane med Linieblok finder 
Tilbagemelding kun Sted for: 

Dagens sidste Tog, 
Arbejdstog samt 
alle Tog, naar J{ørsel med Stalionsafstand er til-

lyst, eller det ene Spor er ufarbart. 

c. Undlader en Togfølgestation at tilbagemelde et 
Tog, naar saadant er foreskrevet, skal den bagvedlig-
gende Togfølgestation affordre den Tilbagemeldingen. 

Før Tilbagemelding er modtaget, maa et efter{ øl-
gende Tog ikke indlades paa det paagældende Bane-
stykke (jfr. dog § 5, 3 om Arbejdstog og Hjælpetog 
efter Plan- og Særtog paa Baner uden Linieblok og 
§ 5, 4 om Kørsel med Blokafstand paa Baner med 
Linieblok samt § 49 om Forholdsregler, naar baade 
Telegraf og Telefon er i Uorden ). 

4. For P l a n - o g S æ r to g s a m t H j æ 1 p c t o g 
sker Tilbagemelding ved følge nde '.fele-
gram: 

»Tog ...... a « 
For A r b e j d s l o g o g S n e p l o v t o g sker tele-

grafisk Tilbagemelding ved følgende Telegram: 
»Arbejdstoget (Sneplovtoget) ankommet til ... 

...... « 
Ved telef onisk Tilbagemelding af a 11 e Tog sker 

Tilbagemeldingen ved følgende T elegram: 
:.>Tog .... . . ankommet til ......... «, 

der gentages af den modtagende Station samtidig med 
Kvittering. 

Om Tilbagemelding af visse Motordrnisiner se § 5 7. 

5. Til Vejledning med Hensyn til Signalgivningen 
meldes paa Baner uden Linieblok Tidspunktet for 
gennemkørende Togs Passage straks til den næste 
Togfølgestation. 

57 - II. 

Ved telefonisk Afmelding af P 1 a ·n- og S re r tog 
samt Hj æ lp etog og i alle Tilf æ ld e ved 
A f m e 1 d i n g a f a n d r e T o g sker Afmeldingen 
ved følgende Telegram: 

»Tog ...... afsendes« . 
For dette Telegram kvitteres ved at svare med Te-

legrammet: 
»'l'og ...... modtages. 

. .................... ...... ...... « 
(Station og Ekspedieu tens N a vo) . 

Om Afmeldingens .l!' orm i visse TiUmlde ved Kryds-
ning se Punkt 3 a. 

Om Afmelding af visse Motordraisiner se § 57. 
Hvis den Station, t il hvilken Afmeldingen sker, er 

vidende om, a t Betingelse1·11e for Afsendelsen. af Tog 
ild<e er til Stede, kvitteres <ler ikke for Afmeldingen, 
men svares ro ed Telegrammet: 

»?\ej, 'l'og . ...... rnaa ikke afsendes«, 
me<l Angivelse af Grunden dertil. 
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§ 26 

8 a .. Enhver Togfølgestation (se dog Undtagelsen 
Punkt h ) sltal efter at have overhevidist sig om, 

i Regler for 
Tilbagemel-
dingens Afgl-

at Slutsi1:,ri1alerne er til Stede, eventuelt at Skyde-
lokomotivet medfølger, og 

at er sat tilbage i N orma lstil-
lingeu uude1· Iagttagelse af de herfo1• givne 
Regler, 

straks melrle et m1kormnet Tog tilbage til den bagved 
liggende For Arbejdstog skal endvi· 
dere foreligge l\Ielding fra 'l'ogfskeren oru, at Bane-
stykket er frit, for inden 'rilbagerueldingen afgives (se 
§ 35, 11 c) . 

Ved Krydsning, hvor det først ankommende 'l'og 
skal nfgaa straks efter <let sidste Togs Ankomst (skarp 
Krydsning), kan 'rilbagemelding bortfalde, men Af-
melclinp;eu for fØrstnrovnte Tog skal i sna Fald have 
F 01·men: 

»Ntwi· 'l'og ... ... er her, afsendes 'l'og ..... . «. 

velse. 
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Form. 
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ding. 
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I 
For !lette Telegl'am kvitteres som 

Afmelding, se Punkt 2. 
b. Paa dobbelt8poret Bane med 

Tilbagemelding l<un Sted for: 
Dagem; sidste '!'og, 
Arbejdstog samt 

for en almindelig 

Linieb1ok finder 

alle '!'og, naar Kørsel med 8\ation::mfstand er til-
lyst, eller det eue Spor· er ufarbart. 

c. Undlader en 'l'ogfØlgestn.tion at till>agemelde et 
Tog, nnar saadant er foreskrevet, skal den bagvedlig-
gende 'l'ogftS!gcstatiou affol'ch-c den 'l'ilbagcmelui.ngen. 

Før Tilba!Jemelcling er rnodta.yct, rnaa et efterføl-
gende 'J'og ikke i.ndlades paa llet paagælden<le Bane-
stykke (j fr." dog § 5, 3 om Arbejdstog og Hjælpetog 
efter Plan- og S:nr1·og paa Baner uden Liuieblok og 
§ C>, •i om Kørsel med Blokafstand pua Baner med 
Linieblok samt § 40 om naar lmade 
'l'elegraf og Telefon er i Uorden). 

4. I!,or Pl a n - og Src i · tog samt H j æ 1 p et og 
sl{er telegrafisk Tilbagemelding ved •rele-
gram: 

»Tog ...... a«. 
For Ar b e j d s t o g o g S n ep l o v t o g sker tele-

grafisk 1'ilbagemelding ved følgende 'l'elegram: 
»Arbe.j tlstoget (Sneplovtoget) ankommet til ..... . 

."".«. 
Ved telefonislc Tilbagemeldi11g af a 11 e To g sker 

Tilbagemeldingen ved fØlgentle 1'elegram: 
»Tog ... .. . ankommet til .. ..... "«, 

der gentages af cten modtageuue Station samtidig med 
Kvittering. 

Om Tilbagemelding af visse Motor<lraisiner se § 57. 

5. 'l'il Yej ledning med Hensyn til Signnlgivningen 

I 
pau Baner uden Linieblok Tiuspnuktet for plan-

mæssigt gennemkørende 'Togs Passage straks til den 
næste 'rogtølgestation. 
Gyldig fra 1 / 3 1938. 24. 

' · J 

l 
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6. Samtlige Meldinger om Afgang, Ankomst og Pas-
sage saavel som Ankomst- og Afgangstiderne for 
standsende og Passagetiden for gennemkørende Tog 
samt Notat om, at Linicringning er foretaget , skal ind-
føres i Togjournalen . 

§ 27. 

Fribaneordre. 
1. a. En Fribaneordre er en af en Stations-

bestyrer udstedt skriftlig Meddelelse om, at et 1'og 
uhindret af andre Tog /can befare en i Fribaneordren 
n ærmere angivet Banestrækning. 

En Fribaneordre m a a kun udst edes, naar -der fore-
ligger telegrafisk Melding f ra en foranliggende Tog-
følgestation om, a t 13anen er fri til denne Station. 

b. Naar der er givet et Tog fri Bane paa et Banestyk-
ke, skal detie Banest11Icke holdes spærret for al anden 
Toggang, indtil nævnte Tog h ar passeret Banestylc-
ket, medmindre den udstedte Fribaneordre er ble-
ven ugyldig som Følge af Forlægning af Krydsning, 
Overhaling eller Togpassering eller Fastsættelse af ny 
Overha ling, Togaflysning eller Tognedbrud, jfr. dog 
§ 5, 3 om Arbejdst og og Hjæ lpetog efter Plan- og 
Særtog paa Baner urlen Linieb lok og § 5, 4 om Kør-
sel med Blokafstand paa Baner m ed Linieblok. 

SR 

Førelse af 
Togjournal. 

Fribo.neordreaa 

2. a. Pl an - og Særtog skal føres paa Fribane- Anvendet•e. 

-0rdre i følgen de Tilfæ lde: 
Paa Bane: 

naar den regelmæssige Drift e1· af lyst. 
Paa dobbeltsporet Bane: 

naar Toget paa Grund af Spærring af det ene 
Spor befarer venstre Spor . 

b . H j æ l p e t og skal, medmindre det maa afsen-
des u anmeldt (se§ 38, 4), føres paa F ribancordre paa 
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Erhvervelse 
af fri Bane. 

(i0 - I. 

enkeltsporet Bane. Paa dobbeltsporet Ba11e føres-
Hjælpetog paa Fribaneordre, naar Toget befarer ven-
stre Spor. 

c. Ar b ej d s tog. føres i alle Tilfælde paa Friba-
n eordre. 

3. a. Fri Bane maa Jwerken søges eller gives ud over 
den Togfølgestation, Jwor det paagældende Tog skal 
krydse, 01Jerhale, overhales af eller passere et andet 
To,q. 

b. For Arbejdstog maa fri Bane kun søges og gi-
ves til nærmest foranliggende Togf ølgestalion. 

c:. Fri Bane maa ikke søges eller gives tidligere end 
1 Time før Togets planmæssige Afgang fra den Tog-
følgestation, h vorfra Fribaneordren skal gælde. 

d. For Erhvervelse af fri Bane er Frcmgangsmaaden 
i øvrigt følgende: 

L Fri Bane søges for Tog 1 fra Station A til den 
nærmest foranliggende Station B : 

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

2. Fri !fane søges for Tog 1 over en længere Bane-
strækning: 
A. - - ll. - C. - D. - E. - F. - G. - H. 
A, l3, C, o. s. v. er Togfølgestationer. 
Station A søger fri Bane for Toget til Station H. 
Uen afsender da følgende Linicdepeche over 
Banestrækningen : 

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

»Tog 1 har fri Bane fra A til B 11: . 
Station C derefter til D: 

»Tog 1 h ar fri Bane fra A til C« 
og i;au fremdeles , indtil Station G melder til H 

; 
l 
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»Tog 1 h ar fri Bane fra A til G«, 
hvorpaa Station H giver Liniedepechen: 

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

3. Er Banen ikke fri længere end til Station D, 
slutter denne Station forelØbig Meldingerne og 
giver Liniedepechen: 

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

4. Søges fri Bane for Tog 1 fra en Station .G, hvor 
Toget s kal krydse Tog 2, som endnu ikke er an-
kommet, a f fattes Forespørgslen saaledcs : 

»Har Tog 1 fri Bane til H, naar Tog 2 er 
her?« 
Der svares: 

»Naar Tog 2 er i G, ha r Tog 1 fri Bane til H«. 
Denne Fremgangsmaade rnaa ikke anvendes 

ved Erhvervelse af fri Ban e for Tog, der paa 
Grund a f Spæ rring af det en e Spor paa dobbelt-
sporet Bane befarer venstre Spor. 

Fribaneo1·dren maa ikke afleveres, f ør Tog 2 
er ankommet. 

5. Søges fri .Bane for et Tog paa et Banestykke, 
hvor der find es cen eller flere Linieblokposter, 
og Toget ønsk es fremført i Blokafst and efter et 
forudgaaende Tog 2, affattes Forespørgslen saa-
ledes : 

»Har Tog 4 fri Bane til B, naar det følger 
Blokafstand efter Tog 2 ?« 
Der svares: 

»Naar Tog 4 følger i Blokafst and eft er Tog 2, 
har det fri Bane til B11: . 

6. I det i § 5, 3 omhandlede Tilfælde affattes Fo-
respørgslen om fri Bane for det efterfølgende 
Arbejds- eller Hjælpetog saaledes: 

>Har Arbejdstoget (Hjælpetoget) fri Bane til 
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Udfærdigelse 
og Aflevering. 

Rettelse og 
Ugyldlggørelse. 
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B efter Tog 2, naar Betingelserne i § 5, Punkt 
3 opfyldes?« 
Der svares: 

»Naar Betingelserne i § 5, Punkt 3, opfyldes. 
har Arbejdstoget (Hjælpetoget ) fri Bane til B 
efter Tog 2.« 

4. Fribancordren skal udfærdiges med Blæk eller 
Blækstift paa Formular Nr. S 1, der udfyldes nøj-
agtig efter sit Udvisende. Er fri Bane givet efter Reg-
lerne i Punkt 3 d, 5 og 6, skal de deri stillede Betin-
gelser anføres i Formularen. 

Endvidere skal der, naar en dobbeltsporet Linie-
blokstrækning befares som enkeltsporet, paa Fribane-
ordren for de paa venstre Spor kørende Tog gives 
Meddelelse om, at Blokposternes Signaler ikke har 
Gyldighed for Toget, og at Toget skal standse foran 
Indkørselssignalet. 

Fribaneordren maa ilcke udfærdiges, før Te legram-
mel om, at Banen er /ri, er modtagel og ind/ ørt i Te-
legraf journalen. 

Den underskrives af Stationsbestyreren og gives til 
Togføreren, som, efter at have gjort sig bekendt med 
den, a fl everer den til Lokomotivføreren inden Togets. 
Afgang. 

For de Togs Vedkommende, som ikke skal s land-
se pua Stationen, sker Afleveringen direkte til 
Lokomotivføreren under Togets Forbikørsel paa den 
i Signalreglementet foreskrevne l\foade. Har Toget 2 
Lokomotiver, sker Afleveringen af Fribaneordren til 
Lokomotivføreren paa forreste Lokomotiv uden sær-
lig Meddelelse til Føreren af bagc.stc Lokomotiv. 

Overrækkelse af Fribaneordre til Arbejdstog under 
Forbikørsel er ikke tilladt. 

5. Naar l{ry<.lsni11g, Overhaling eller Togpassering 
er forlagt eller ny Overhaling fasts laaet, og det for-
sinkede Tog ba r Fribaneordre ud over den nye Kryds-

·I 

nings-, Overhalings- eller Passeringsstation, skal den-
ne Station foranledige Fribaneordren rettet eller 
ugyldiggjort. 

Skal Toget føres paa Fribaneordre ud over den ny 
l{rydsnings-, Overhalings- eller Togpasseringsstation, 
skal der altid paa ny søges fri Bane for det. 

§ 28. 

Togenes Ind-, Ud- eller Gennemkørsel paa 
Togfølgestationer. 

1. Signa! til Ind-, Ud- eller Gennemkørsel paa en 
Togfølgestation maa kun gives af Stationsbestyreren 
eller paa hans Ansvar af den, han i hvert enkelt Til-
fælde beordre1· dertil. 

2. Sporskifterne skal være rigtig indstillet til den 
for Toget bestemte Togvej. Indgangssporskifternes 
Stilling skal som Regel være saaledes, at der ikke op-
skæres Sporskifter, selv om et Tog skulde k_øre for 
langt. Hvis denne Stilling ikke er fremtvunget af 
Sikringsanlægget, kan Sporskifterne dog ved Tog-
k rydsning stilles til hver sit Spor, nnar Forholdene og 
navnlig Hensynet til Togenes r ettidige Ekspedition 
gør saadant ønskeligt. 

3. Umiddelbart forinden der gives eller beordres 
givet Signal, skal der være foretaget Togvejsefter-
syn. 

Slationsbestyreren foretager Togvejseftersyn ved al 
sikre sig: 

at den for Toget bestemte Togvej er fri og, at Spor-
skifterne er rigtig stillet, 

at modgaaende Sporskifter i Togvejen er betjent 
elier aflaaset efter de i § 10 givn e Regler, 

at Dækningssporskifter og Sporspærrer er rigtigt 
stillet og aflaaset, 
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at der ikke i Nærheden af Togvejen findes Gen-
stande, som af en eller anden Grund kan blive 
sat i Bevægelse og derved komme ud i Tog-
vejen. 

Stationsb estyreren foretager Togvejseftersyn per-
sonligt for den Del af Togvejen, han kan overse, og 
s ikrer sig i hvert enkelt Tilfælde ved Melding fra a n-
dre tj enestegørende, at Togvejseftersyn er foretaget 
for den øvrige Del af Togvejen. 

4. Paa Togfølgestationer med selvstændig Kom-
mandopost kan efter Distriktschefen s Bestemmelse 
en Del af Slationsbestyrerens Myndighed og Ansvar 
overdrages til Lederen af Kommandoposten. 

5. Paa Stationer med centraliseret Sporskiftesik-
ring bortfalder Eftersynet af Sporskifternes Aflaas-
ning, og Eftersynet af Sporskifternes Stilling kan i 
den Udstrækning, Forholdene gør det nødvendigt, 
bortfalde efter næ rmere af Distriktschefen givne Be-
stemmelser. 

Hvor Sporskifterne er udstyret med Nøglclaasc, der 
ikke indgaar i centraliseret Sikringsanlæg, kan Spor-
skifternes rigtige Aflaasning konstateres derved, at 
Stationsbestyreren sikrer sig, at <l!.' paagældcnde Nøg-
ler er paa Plads. 

Paa Stationer med geunemgaaende Sporisolation 
kan Eftersynet af, om Togvejen er ubesat, eft er Di-
striktschefens Bestemmelse ske ved Iagttagelse a f 
Sportableauerne i Signalhuset. 

6 . Gennemkørende Tog, der skal afvente et krydsen-
de Togs Ankomst eller afvente Tilbagemelding for et 

Tog, bør i Almindelighed standses for 
»Stop« foran Stationen, indtil Forudsætningen for 
Gennemkørsel er ti! Stede. 

\ 
\ 
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nings-, Overhalings- eller Passeriugsstntiou, skål den-
ne Station foranledige F ribaneordren rettet eller 
ugyl<liggjo1-t. 

8kal Toget føres paa Fril,m.neordre ud ove1· den ny 
Overhalings- eller Togpasseringsstation, 

skul der alti<l. paa ny søges fri Un.ne for det. 

§ 28. 
Togenes lnd-" Ud- eller Gennemkørsel paa 

Togfølgestationer. 
1. Bigual til Ind-, Ud- eller Gennemkørsel pa.a en 

Togfølgestation maa kun gh·es af Stationsbestyreren 
eller pau hans AnsYar af den, han i hvert enkelt 'l'i l-
fæl<le beordrer dertil. 

2. Sporskifterne skal væl'e rigtig indstillet til den 
for 'roget bestemte •rog\·ej. ln<lguugssporskifternes 
Stilling sl;:al som Regel være snnledes, at <ler ikl;:e op· 
sk::cres Sporskifter, selv om et Tog skuhle kø1·e fo1· 
langt. Uvis denne Stilling ikke er fremtvunget af 
Sikringsanlægget, kan Sporskifterne dog ved 'l'og-
kry<l:$ning stilles t.il hver sit Spor, naa r l!"'orboldeue og 
navnlig Hensynet til Togenes rettidige Ekspedition 
gør saaclant ønskeligt. 
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§ 27-28 

Si&'nali;-lvnin;: . 

Sporsl<ifternes 
Stlllini;-. 

.'J. Uin iddelbart forin1len der gives eller beordres Togvejsefter-

givet Signal, skal der være foretage.t Togvehef ter-
sy11. Det samme g::clde1· vel! Anvendel sen uf telefonisk 
'l'illadelse til In<lkø1·f;el og af UdkØrselstilla-
delse. 

Stationsbest;n-ercm foretage1· 'L'ogvejseftt>1·sy11 ved ut 
sikre sig: 

at dt>n fo1· Toget bestemte Togvej e1· fri og, at Spor-
:;kifte1·ne er rigtig stHlet, 

at tnodganende Sporskifter i Togvejen e1· betjent 
eller aflaaset efter de i § 10 givne Regler, 

af Dækningssporskifter og SpoPspærrer er ri gtigt 
still et og- a flaa set, 

syn . 
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at der ikke i Nærhedeu af Togvejen findes Gen-
stande, som af en eller anden Grund kan blive 
sat i Bevægelse og dcnecl lrnmrne ud i Tog· 
vejPn. 

Stationsbestyret·en foretager 'l'ogvejsefte:n;yu per· 
sonl igt for den Del af Togvejen, han kan overse, og 
sikre1· sig i hvei·t enkelt 'rilfæltle ved fra an-
llre tjenestegørende, at 'l'ogvejsPftei·syu er foretaget 
for <len øvrige Del af 'l'ogvejen. 

4- Paa 'l'ogfØlgesta tione1· mP.cl sel njt;cuclil-{ Kom· 
xnanllopo:;:t kan efter Bestemmelse 
en Del af Stationsbestyrerens Myndighed og 
overcll'age>i til Lederen af Kommandoposten . 

5. raa Stationer med centraliseret Rpon;kiftesik· 
ring bortfalder af Sporskifternes Aflaas-
ning, og Eftersynet af Spor:->kifternes Stilling knn i 
den Udstrækning, Forholdene gØr det nødvendigt, 
bortfalde efter mPrme1·e af Distl'iktschefeo givne He· 
stcmmelser. 

Hrnt S1101·skiftc-rne er U(h;tyret med Nøglelanse, uer 
ikke indgaar i centraliserPt Sikriogsaul;.-g, kan 
sk ifternes rigtige Aflaasuing konstatel'es derved, at 
Stntionsl>est:vrenm ::::ikr·er sig, at de pnagreldencle 
ler et• paa 

ran Statioue1· med gennemguaende Sporisolation 
kan :Eftersynet af, om Togvejen er ubesat, efte1· Di-
stt-iktschefens Uestemmel>:e ske vecl af 
Sportublenueme i Signalhuset. 

G. Oen11cmlqirende Tog, der skal afvente et krydsen-
de 'l'oi.;s Ankomst eller afvente Tilbagemelding for et 
forudkørende 'l'og, hØt i stamh;es fo1· 
»Stop« fora n Stntiouen, indtil Frn·nds.-r?tningen for 
GennemkØl'sel er ti l Stede. 

Gyldig fra 1944. 99. 

[ 

0 

65 - I. 

§ 29. 

Togenes Indkørsel til farlige Stationer. 
1. Ved en »farlig Station« forstaas en Station med 

een eller flere Indkørselstogveje (»farlige Togveje« ), 
paa hvilke Togveje Afstanden fra T ogenes Stands-
n ingssted til Farepunktet (Stoppere eller Berøring 
med fj endtlige Togveje ) ikke i a lle Tilfælde er mindst 
140 m. 

De farlige Sta tioner er i Tjenestekøreplanen be-
tegnet ved Understregning af Stationsnavnet , even-
t uelt m ed Angivelse af, hvilke Togveje der er farlige. 

Foran enhver fa rlig Station er ved Stationsgrænsen 
anbragt et særligt Mærke. 

SR 

Parllic 
t.lon. 

2. For Ind kørslen til farlige Togveje gælder føl- JndkØrse1 t il 
farlig Togvej. :sende Regler : 

a. L u/ I bremsede Tog. 
Lokomotivføreren skal under Indkørslen neds::elle 

Hastigheden saaledes, at T oget u nder alle Forhold 
med Sikkerhed kan slandses paa reltc Sted. 

b. S la uebremscde Tog og lu{ t- og skruebremsede 
Tog . 

Hastigh eden ved P assagen af Stalionsgrænsen maa 
·1 intet Tilfælde overskride 30 km/T. 

l zvrigt skal Ind kørslen paa fatlig Togvej ske med 
·særlig Forsigtighed, saalcdes at Toget altid med Sik-
kerhed kan bringes til Standsning paa rette Sted. 

3. Togperson alet skal under Indkørslen til farlige T ogpersonalets 
Forhold 11ed Stationer vise skærpet Agtpaagivcnhed, saalcdcs a t Indkørslen til 

-Oet til enhver Tid er rede til at betjene alle forhann- farlig Sta tion. 

,denværendc Bremsemidler. 

§ 30. 
Togenes Ind- og Udrangering til-.og fra Togfølgestalioner. 

1. Forinden Sta tionsbestyreren giver Tilladelse til TogveJsettcr-
syn • .at ind- eller et Tog, skal han have foretaget 

s . 
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Indrangering. 

Udrangering. 

Rangerlede-
nins Plads 
Ycd Ind- og 
UdrangeTing. 
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Togvejseftersyn som foreskrevet i § 28 om Togenes 
Ind-, Ud- eller Gennemkørsel paa Togfølgestationer. 

Skyldes Ind- eller Udrangeringen, at paagreldende-
Signal ikke kan eller ikke maa stilles, m edens der-
ikke er noget til Hinder for at foretage fuldstændig. 
Aflaasning af Togvejen fra Centralapparatet, kan den 
foreskrevne Aflaasning ske fra dette. 

2. Skal et Tog indrangeres, sker dette fra Stations-
·grænsen og ved Stationens Foranstaltning. Lokomotiv-· 
føreren underrettes mundtlig 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. Distriktschefen kan dog" 
naar Forholdene gør det ønskeligt, give Sta-
tioner Tilladelse til at anvende det ankommende Togs 
Togforer lil Hangerleder ved Togets Indrangering ef-· 
t<;r en af Distriktschefen for hve1' enkelt af de paa-· 
gælden.de Stationer udstedt Instruks. Togføreren skal 
da ved Stationsgrænsen have Telefonforbindelse med 
Stationsbestyreren, der giver ham de fornødne Oplys-
ninger og Tilladelsen til Indrangeringen. 

S. Skal et Tog udrangeres, underrettes Tog- og 
Lo komotivføi·eren derom. Efter a,t Stationsbestyreren 
har givet Afgangssignal til Togføreren, giver denne· 
mundtlig Underretning til Rangerlederen, som ·der-
paa giver det nødvendige Signal til Lokomotivføre-
ren. 

• 4. Rangerledcren skal under Ind- og Udrangering: 
tage Plads paa Lokomotivet eller, naar Toget skydes . 
af Lokomotivet, paa forreste Køretøj og forblive· der, 
for indkørende Togs Vedkommende indtil Toget er.-
standset paa Stationen, for udkørende Togs Vedkom-
mende indtil Lokomotivet har passeret sidste mod-
gaacnde Sporskifte i Togvejen. Toget skal om fornø-
dent standse for at optage eller afsætte Rangerlede-

\ 
} 
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§ 29. 
Togenes Indkørsel til farlige Stationer. 

1. Ved en »farlig Station« forstam; en Station med 
een ellel' flt>re (»farlige 'l'og,·eje«), 
pua hvilke 'l'ogveje Afstanden fra 'Cogenes Stands· 
ninsstetl til (Stoppere eller Ilerøl'ing 
med fjendtlig-e ikke i alle 'l'ilfrclde er mindst 
140 lll. 

De farlige i 'J'jeuestelq-ireplu11en he-
tt>gnet ,·ed af 
tuelt med Angivelse af, hYilke 'l'ogveje rle1· er fol'lige. 

Foran enhYer fm·lig Station e1· ved Station$grænsen 
auhmgt et l'l<l'l'l igt :\fa•rke . 

. !. For T111lkø1·:,;le11 til fa!'lig-e 'l'og\'eje f1H· 
gende Reglel': 
a. 1 ,11 f t brcmsc(le 'J'oy. 

skal 11111ler l1ulkø1·f.:len tw1l sætte 
suale1les, al: nntler alle l''orhohl 

metl lrnu standses paa rette Sted. 
b. Skruelirrm:u•tlc Tog Ofj ruft- og 8lvl'tLdlt'CtnSCile 

'l'or1. 
Ila::;tigheden Ye<I Passagen af Htatio11sg1·;e11sen maa 

i iutE't .Til f:l'llle overskrirle 30 kmj'l'. 
I øvrigt skal lllllkØl'slen paa farlig 'fogvej ske med 

særlig saalecles at Toget altid 1ne1l Hik-
Irerhe<I kan hringe;:; til Standsning paa rette Rted. 

3. Togpersonalet skal unuer Indkørslen til fat·lige 
Stationer vise skmrpet Agtpaagivenhed, saaledes at 
det til enhver Tid er Pede til nt betjene nlle forhnanclen-
vrcren1le 1h·emsemiuler. 

§ 30. 
Togenes Ind- og Udrangering til og fra Togfølgestationer. 
J: Forinden Stationsbestyreren giver Tilladelse til 

at intl· eller udrangere et Tog, skal han have foretaget 
Togvejseftersyn som foreskrevet i § 28 001 'l'ogenes 
Ind-, · Ud· eller Gennemkørsel paa TogfØlgestationer. 
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Skyldes lud- eller Udrangeringen, at paagældende 
Signal ikke kan eller ikke maa stilles, medens der ikke 
er noget til Hinder for at aflaase alle Sporskifter i 
Togvejen samt Dækningssporskifter og Sporspærrer fra 
Centralapparatet, kan den foreskrevne Aflaasning ske 
fra dette. 

I Centralbetjente Sporskifter, de1· er aflaast ved Be· 
tjeningslaas, kræver ikke yderligere Aflaasning. _ 

2. Skal et Tog indrangeres, sker dette fra Stations· 
grænsen og ved Stationens Foranstaltning. Lokomotiv-
føreren unde1·rettes mundtlig af Rangerlederen om 
Grunden til Indrangeringen samt om, til hvilket Spor 
Inurangeringen slml foregaa. 

Indrangering sker i Almindelighed ved en af Sta· 
tionen udsendt Rangerleder. Distriktschefen kan dog, 
naar Forholdene gØr det Ønskeligt, give enkelte Sta-
tioner Tilladelse til at anvende det ankommende 'l'ogs 
Togfører til Rangerleder ved Togets Indrangering ef-
ter en af Disti-iktschefen for hver enkelt af de paa-
gældende Stationer udstedt Instruks. Togføreren skal 
da ved Stationsgrænsen have 'felefonforbindelse med 
Stationsbestyreren, der giver ham de fornødne Oplys-
ninger og Tilladelsen til Indrangeringen. 

3. Skal et Tog udrangeres, underrettes Tog- og 
Lokomotivfører en derom. Efter at Stationsbestyreren 
har givet Afgangssignal til 'rogfø1·eren, giver denne 
mundtlig Underretning til Rangerledereu, som derpaa 
giver det nødvendige Signal til Lokomotivføreren. 

4. Rangerlederen sl{al under Ind- og Udrangering 
tage Plads paa Lokomotivet eller, naar Toget skydes 
af Lokomoti\·ei, paa fol'l'este Køretøj og forblive der, 
for indkørende Togs Vedkommende indtil Toget er 
standset paa Stationen, for ndlqSrende •rogs Vedkom- · 
mende inutil Lokomotivet har passeret sidste mod-

i gaaende Sporskifte i Togvejen og Udkørselssignalet. 
Gyldig Ira 1 /3 1938. 25. 
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§ 29. 
·Togenes Indkørsel til farlige Stationer. 

1. Ved ei;i »farlig Station« forstaas en Station med 
een eller flere (»farlige Togveje« ), 
paa hvillrn Togveje fra Togenes Stands-
ningssted til .. (Stoppere elier Ilerø1·ing 
med fjendtlige Togveje) ikke i alle 'rilfælde er mindst 
140 m. 

De farlige Stationer er i Tjenestekøreplanen be-
tegnet ved Understregnin'g af Stationsnavnet, even-
tuelt med Angivelse af, llvilke 'l'ogveje der er forl ige. 

Foran enhver farlig Station er ved Stationsgrænsen 
anbragt et særligt l\Iærke. 

2. Fot· InclkØrslen til farlige Togveje gælder føl-
gende negler: 

a. Tog, llvis foreskrevne Bremsevægt, henholdsvis An-
tal bremsede Aksler u delukkende hidrører fra Luft-
bremsen: 

Lokomotivføreren skal under Indkørslen ne<lsrotte 
llastighedeu saaletles, at Toget under alle Forl10hl 
metl Sikkerhed kan standses paa r ette S_ted. 

b. Tog, hvis fol'eSl{revne Ilremsevægt, henholdsvis An-
tal Aksler ikke udelukkende hidrører fra 
Luftbremsen : 

IIastigheden ved Passagen af Station sgrænsen mua 
i intet Tilfælde over skride 30 km/ T. 

I øvrigt skal Indkørslen pua farlig Togwj ske me<l 
særlig F orsigt ighed, saaledes at Toget a ltirl med 
l<erhecl kan bringes til Standsning paa ret te Sted. 

3. Togpersonalet skal under IndkØrslen til farl ige 
Stationer vise skærpet Agt paagivenhe<l , saaledes at 
det til enhver Till er rede til at betjene a lle forliaauden-
vrorellde Bremsemidler. 

§ 30. 
Togenes Ind- og Udrangering til og fra Togfolgesfationer. 
1. Forinden Stationsbestyreren giver Tilladelse til 

at ind- eller udrangere et Tog, skal han have foretage1 
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Togvejseftersyn som foreskrevet i § 28 om Togenes 
Ind·, Ud- eller Gennemkørsel paa 'fogfØlgestationer. 

Skyldes Ind- eller Udrangeringen, at paagældende 
Signal ikke kan eller ikke maa stilles, medens der ikke 
er noget til Hinder fo1· at aflaase. alle Sporskifter i 
Togvejen samt Dækningssporskifter og Sporspærrer fra 
Cent 1·alappurrttet, kau den foreskrevne Aflaasuing ske 
fra dette. 

Centraluetjente Sporskifter, de1· er aflaaset ved Bc-
tjeningslaas, krll'\'er ikke yde1·1igere Aflaasning. 

Skal el: Tog in<lrauge1·e.s, sker dette fra Stations-
! grænsen ved en af Stationen udsendt Rangerle<ler. 

Lokomotivfø1·ere11 underrettes mundtlig af Ranger-
lederen om G1·unden til Iud1·angeringen samt om, til 
hdllwt Spor Indrange1·ingen skal forE>gaa. 

Om 'rilludelse til r.ndkØrsel, se Signalregle-
ment.et. 

3. Hkal et 'l'og udrange1·e:s, underrettes 'l'og- og 
Lokomotivføreren derom. !<1fte1· <1t Stationsbestyreren 
har givet Afgangssignal til Togføre1·en, giver denne 
mmHltlig Underretning til Rangerlederen, som derpaa 

<ld nødvendige Signal til Lokomotivføreren. 

. 1. Range1·ledere11 i:;kal under Ind· og Udrangering 
tage P lads paa Lokomotivet eller, naar Toget sl{ydes 
:tf Lokomotivet, paa forreste Køretøj og forblive der, 
for indkØ1·ende 'rogs Vedkommende indtil 'foget er 
standset paa Stationen, for udkørende Togs Vedkom· 
mende indtil Lokomotivet har pa::iseret sidste mod· 
gaaende Sporskifte i Togvejen og Udkørselssignalet. 
Gyldig fra 1/2 1944. 100. 
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ren. Hvis det skønnes hensigtsmæssigt, kan Ranger-
lederen gaa foran Toget i Stedet for at tage Plads paa 
dette. 

Angaaendc Togs Ind- eller Udrangering paa Holde-
steder· se § § 58 og 59. 

§ 31. 

Togenes Sporbenyttelse paa Stationer. 
1. Den normale Sporbenyttelse paa Sta tioner me<l 

mere end eet Hovedspor fastsættes i Togplanerne. 
Den saaledes fastsatte Sporbenyttelse maa kun fravi -
ges, naar Omstændighederne gør det nødvendigt. 

P aa Stationer paa dobbeltsporet Bane kører Toge-
ne paa det Spor, der er bestemt for vedkommende 
Kører etning saaledes, at modgaaende Tog ligesom 
paa fri Bane kører til højre for hina nden. Planmæs-
sige Afvigelser herfra meddeles i Togplanerne. 

Ikke-standsende Tog kører altid igennem ad Gen-
nemkørselssporet . Samme Regel gælder ogsaa for 
ikke-personførende Særtog, for hvilke der i Anmel-
delsen kun er angivet Standsning efter Behov, bort-
set fra de Tilfælde, hvor Krydsning eller Overhaling 
medfører særlig Sporbenyttelse. 

Tog, der ska l ben ytte Sidespor, hvorved i denne 
Forbindelse forstaas Spor, i hvilke ikke a lle Sporskif-
t er enten er centralsikret eller forsynet med Spor-
skiftesignal, skal indrangeres, henholdsvis udrange-
r es, uanset om Stationen i øvrigt er forsynet med Cen-
tralsikring, samt u anset om der kan stilles Signai til 
paagældende Spor eller ej . 

Ved Bortfald af en Krydsning eller Overhaling bi-
beholdes som Regel den for de paagældende Tog fast-
satte Sporbenyttelse. 

Kryds ningssporene bør ved de hyppigst forekom-
mende ekstraordinære Krydsninger og Overhalinger 
anvendes efter en fast Regel, der bør være kendt af 
Stationspersonalet. 
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2. Naar Forholdene nødvendiggør Forandring i den 
fastsatte Sporbenyttelse, skal Stationen foranledige 
det paagældende Tog underrettet gennem en tidligere 
Station. Er Toget gennemkørende paa denne Station, 
tages det ind paa Stationen paa den i Signalreglcrnen-
let foreskrevne Maade og underrettes. Er Toget ikke 
underrettet paa en tidligere Station, skal det standses 
foran den Station, paa hvilken Sporbenyttelsen skal 
ændres, hvorefter Lokomotivføreren underrettes , og 
Toget rangeres ind. Underretning og Indrangering, 
men ikke Standsning foran Station, kan bortfalde for 
de Stationers V e<lkommende, hvis Indkørselssignaler 
er forsynet med RctniugsvisNe. 

Foranstaacnde Hegler gælder ikke i det i § 33, Punkt 
2 b nævnte Tilfælde, i hvilket Togforeren for et ikke-
personhH"cude Tog har meddelt, at Toget intet Arbej-
de har pua StHtioncn. 

En Station, der fnar Anmodning om at underrette 
et Tog om ændret Sporbenyttelse, skal umiddelbart 
efter, at den har givet denne Underretning til Toget, 
telegrafisk meddele den Station, paa hvilken Sporbe-
nyttelsen er ændret , at Underretning har fundet Sted. 

§ 32. 

Samtidig Ankomst eller Afgang af flere Tog. 
For Togs Ind- og Udkørsel paa en Station gælder 

den Regel, a t 
samlidig Indkørsel, 
samlidig Udkørsel eller 
samtidig Ind- og Udkørsel 

kun maa finde Sled, naar Berøring mellem de be-
nyttede Togveje er udelukket enten ved selve Spor-
anlægget eller ved Centralsikringen . Som Indkør-
s elstogvcj betragtes det paagældende Spor i h ele dels 
Udstrækning, for saa vidt Gcncraldi rektorntet ikke 
har fostsal en hcslemt Begrænsning. Som Udlwrsels-

I 
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Toget skal om fornødent standse for at optage eller 
afsætte Rangerlederen. Hvis det skønnes hensigtsmæs-
sigt, kan R ungerlederen gaa foran Toget i Stedet 
at tage Plads paa <lette. 

Angaaende Togs Ind- eller Udrangering paa Holde: 
steder se §§ 58 og 59. 

§ 31. 
Togenes Sporbenyttelse paa Stationer. 

1. Den normale Sporbenyttelse paa Stationer med 
mere end eet Ho\·edspor fastsættes i 'fogplauerne. 
Den saaledes fastsatte Sporbenyttelse maa kun fraviges, 
naar Omstændighederne gØl' det n ødvendigt. 

Paa Stationer paa dobbeltsporet Bane lq6rer Toge-
ne paa det Spor, der er bestemt for ve<lkomrnende 
Køt·eretning saaledes, a t moclgaaende 'l'og ligesom 
paa fri Bane kø1·er til højre fo t· hinanden. Planmæs-
sige Afvigelser herfra meildeles i 'l'ogplaneme. 

Ikke-standsende Tog kører altid igennem acl Gen-
nemkørselsspo1·et. 

Tog, for hvilke der kun er angivet S tandsning efter 
Behov, benytter ligeleues Gennemkørselssporet, med-
mindre der i Togplanerne er anden Sporbe· 
nyttelse for det paagældencle Tog. NsidvendiggØr Kryds-
ning, Overhaling eller Rangering anden Sporbenyttelse, 
skul Toget underrettes herom som foreskrevet i efter-
følgende Punkt 2. 

Tog, der skal benytt e Sidespor, hvoryed i denne 
Forbindelse forstaas Spor, i hvilke ikke alle Sporskif-
ter enten er centrals ikr et eller forsynet me<l S por-
skiftesignal, skal in<l1·a ngeres, henholdsvis udrange-
r es, uanse.t om Stationen i øvrigt er forsynet med Cen-
tralsikring, samt uanset om der kan stilles S ignal til 
paagmldende Spor eller ej. 

Ved Bortfald af en Krydsning eller Overhaling bi-
beholdes som Regel den for de paagældende Tog fast-
satte Sporbenyttelse. 
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Krydsningssporene bør ved de hyppigst forekom-
mende ekstraordinære Krydsninger og Overhalinger 
anvendes efter en fast Regel, der bør være kendt af 
Stationspersonalet. 

2. Naar Forholdene nøuvendiggØr Forandring i den 
fastsatte Sporbenytielse, skal Stationen gennem en tid-
ligere 'l'ogfølgestation foranledige det paagældende Tog 
underrettet om den ændrede Sporbenyttelse samt om 
den herefter tilladelige IndkØrselshastighed. Er Toget 
gennemkørende pau Underretningsstationen, tages det 
ind her paa den i Signalreglementet fore.skrevne Maade 
og underrettes. Underretning til Togene skal ske 
skriftligt paa Formular Nr. S 6 og gives saavel til Lo-
komotivføreren som 'l'ogfØreren. Underretningen til 
Togføreren bortfalder dog i de Tilfælde, i hvilke Under-
retningen overrækkes under Togets Forbikørsel. 

Er Toget ikke underrettet paa en tidligere Station, 
skal det standses foran den Station, paa hvilken Spor-
benyttelsen skal ændres, hvorefter Lokomotivføreren 
underrettes, . og Toget rangeres ind. Underretning og 

I Indrangering kan bortfal de for de Stationers Vedkom· 
meude, hvis Inukørselssignaler er forsynet med Ret· 
ningsvisere; men Toget skal da, hvad enten det er 
planmæssigt gennemkørende eller planmæssigt stand-
sende, tages ind for den Signalgivning, der er fore-
skrevet for planmæssigt gennemkørende Tog, som skal 
standses paa en Station. 

Foranstaaende Regler gælder ikke i de i § 33 nævnte 
Tilfrolrle, hvor et ellers standsende Tog faar Signa.I til 
Gennemkørsel. 

En Station, der faar Anmodning om at underrette 
et Tog .om ændret Sporbenyttelse, skal umiddelbart 
efter, at den har givet denne Underretning til Toget, 
telegrafisk meddele den Station, paa hvilken Sporbe-
nyttelsen er ændret, at Underretning har fundet Sted. 

I Er den ændrede Sporbenyttelse nødvendiggjort af 
Gyldig fra 1/s 1938. 26. 
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togvej medregnes derimod kun Sporc>t fra Togets 
Bagende til Stationsgrænsen. 

Et Tog maa ikke tages ind pa.a en Station, saa 
længe et andet Togs Ekspedition foregaar over dets 
Togvcj, medmindre der fra Stationens Side er truffet 
de nødvendige Sikkerhedsforanstaltninger. 

Ovenstaacnde Regler gælder ogsaa for Tog, der 
ind- og udrangeres, for saa vidt. der ikke af Distrikts-
chefen for hver enkelt Station er tilladt Afvigelser 
herfra. 

§ 33. 

Togenes Standsning paa Stationer m. v. 

1. Det paahviler Lokomotivforeren at bringe To- Standsnhlgs-

get til Standi>ning paa rette Sted, eventuelt efter Sig- sted. 

nal fra Togføreren eller Stationen. Ved Togets Stands-
ning paa en Togfølgestation, hvor det skal krydse, 
overhales af eller passeres af et undet Tog, er Loko-
motivføreren ansvarlig for, at Toget ikke kører ud-
over Frispormærket til Krydsningssporet (Overha-
lingssporct). 

Naar et Tog nærmer sig et Sidespor med dobbeltar-
met Hovedsignal, og der fra dette vises »Stop« mod 
Toget, maa Lokomotivføreren, saafremt Sporskiftet 
i Hovedsporet ligger paa den Side af Signalet, hvorfra 
Toget kommer, ikke køre helt hen til Signalet, men 
skal bringe Toget til Standsning, forinden Lokomoti-
vet naar Frisporm<erkct 

2. Et Tog skal standse ved de Steder, for hvilke 
Tjenestekøreplanen eller Særtogsanmeldelsen angiver 
baade Ankomst- og Afgangstid, eller for hvilke der i 
Stedet for Ankomsttid er anført enten X (for person-
førende Tog) eller S (for ikke-personførende Tog). 

Fra denne Regel gælder kun følgende Undtagelser: 
a. Personførende Tog, for hvilke der i Stedet for 

Ankomsttid er anført X, kan, naar Togføreren har un-

Regler for 
Togenes 
Sta.odsolng. 
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derrettet Lokomotivføreren om, at Toget intet Ar-
bejde har åt udføre, undlade Standsning, saafremt 
der paa vedkommende Station m. v. vises Signal til 
Gennemkørsel. Signalgivningen foregaar da paa føl-

. gende _Maade: 

• .. 

Togene$ Pas- . 
•8':e- og Af-

. gllllgstlder. 

\ 

Paa Stationer m. v: med Centralsikring og lndkør-
selssignafer suppleret med Gennemkørselsarm: 

Signal »Kør igennem« fra Indkørselssignalet. 
Paa Stationer · m. v. uden Ce11tralsikring og uden 

Udkørselssignaler '(eller med ugyldiggjorte Udkørsels-
signaler) og ·paa Sta#om r m·. u. med Indkørselssigna-
ler, som ikke er suppleret med Gennemlcørselsarm: 

Signal »Kør« fra Indkørselssignalet, suppleret 
mM Haandsignal »Kør igennem«. 

Paa Stationer m. v. uden Indkørselssignaler: 
Haandsignal »Kør 
Paa ubetjente Stationer, Trinbrætter o. l. Gen-

nemkørsel endvidere finde Sted, naar der ikke ses at 
være rejsende at optage. 

b. l/cke-personførende Tog kan passere en Mel-
lemstation uden Standsning, naar ·Togføreren ved føl-
gende Telegram: 

»Tos ...... intet Arbejde i ...... « 
har meddelt Stationen, at der for Togets Vedkoni -
Iilende intet er til Hinder for ·Gennemkørsel. Af Tele-
gra1nmet gives der Lokomotivføreren en Afskrift. Sta-
tionen kan da efter Forholdene give Signal til Gen-
nemkørsel eller til Indkørsel. 
. For Holdesteder, der ikke har Indkørselssignal, 
vises Gennemkørselssignal ved Anvendelse af I:Iaand-
signal igennem4:. 

3. Med Hensyn til de i Tjenestekøreplanen eller 
Særtogsanmeldelsen angivne Passage· og Afgangsti-
der gælder følgende: 

Gennemkørende Tog kan passere Togfølgestatio· 
ner og Holdesteder 5 Minutter før Afgangstiden. 

·I 
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Arbejder paa Stationen eller af Stationsanlæggenes Til-
stand, bekendtgøres den gennem La (se §25). Kan Æn-
dringen undtagelsesvis ikke bekendtgøres gennem La, 
skal hvert enkelt Tog unde1·rettes i Overensstemmelse 
med foranstaaencle Regler. Arbejderne man først paa-
begyndes, efter at Baneformanden, henh. Telegraffor-
manden, elle1· disses Stedfortrædere har underrettet 
Stationen samt sikret sig, at den paagældende Æn-
dring i Sporbenyttelsen er optaget i den gældende La 
-ellel', hvis Ændringen undtagelsesvis ikke kan optages i 
La, bliver bragt til paagæl<lende Personales Kendskab 
-efter ovenfor nævnte Regler. 

§ 32. 
Samtidig Ankomst eller Afgang af flere Tog. 

For Togs Ind· og Udkørsel paa en Station gælder 
· <len Regel, at 

samtidig Indkørsel, 
samtidig Udkørsel elle1• 
samtidig Ind· og Udkørsel 

kun maa finde Sted, naur Berøring mellem de be-
nyttede Togveje er udelukket enten ved selve Spor· 
.anlægget eller ved Centralsikringen. Som IndkØr-
:selstogvej betragtes det paagældende Spor i hele dets 
Udsh'æk.ning, for saa vidt Generaldirektoratet ikke 
har fastsat en bestemt Begramsning. Som UdkØrsels· 
togvej medregnes derimod kun Sporet fra Togets Dag-
-ende til Stationsgrænsen. 

Et 'l'og maa ikke tages ind paa en Station, saa 
længe et andet Togs Ekspedition foregaar over dets 
Togvej, medmindre der fra Stationens Side er truffet 
de nødvendige Sikkerhedsforanstaltninger. 

Ovenstaaende Regler gælder ogsaa for Tog, der 
ind- og udrangeres, for saa vidt der ikke af Distrikts-
chefen for hver enkelt Station er tilladt Afvigelser 
herfra. 

·' • 
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§ 33. 
Togenes Standsning paa Stationer m. v. 

1. Det paahviler Lokomotivføreren at bringe To-
get til Standsning paa rette Sted, eventuelt efter Sig-
nnl fra Togføreren eller Stationen. Ved Togets Stands-
ning paa en TogfØlgesta tion, hvor det skal krydse,. 
overhales af eller passeres af et andet Tog, er Loko-
motivføreren ansvarlig for, at Toget ildce kører . ud-
over Frispormrorket til Krydsningssporet (Overha-
lingssporet). 

N aar et Tog nro1·mer sig et Sidespor med dobbeltar-· 
roet Hovedsignal, og der fra dette vises »Stop« mod 
Toget, maa Lolrnmotivføreren, saafremt Sporskiftet 
i Hovedsporet ligger paa den Side af Signalet, hvorfra. 

kommer, ikke køre helt hen til Signalet, men 
skal bringe Toget til Standsning, forinden Lokomoti-
vet muu• Frispormærket. 

2. Et Tog skal standse ved de Steder, for hvilke· 
Tjenestekøreplanen eller Særtogsanmeldelsen angive1· 
baade Ankomst- og Afgangstid, eller for hvilke der i 
Stedet for Ankomsttid er anført enten X (for person-
føreude Tog) eller S (for ikke-persouførende Tog). 

Fra denne Regel grclder kun følgende Undtagelser : 

a. Porsonførcnde 'l'orJ, for hvilke der i Stetlet fo1• 
Ankomsttid er anført X, knn, naar 'l'ogføreren ha r un-
derrettet Lokomoth-fø1·eren om, at Toget intet Ar-
bejde har at udføre, undlade Standsning, saafremt 
der paa vedkommende Station m. Y. vises Signal til 
Gennemkørsel. S igualgivningen foregaar da paa føl-
gende l\laa<le: 

Paa Stationer tn. v. mod Ccntra.lsikring og IndkØr-
scl.ttsignalcr SUPJ>leret med Gennemkørselsan n: 

Signal »Kør igennem« fra Indkørselssignalet. 
Paa Stationer m. v. uden og 

U dkØ·rscl ssig1ur.lc1· (eller med ugyldig gjorte U 

Gyldig Ira 1938. 27 .. 

I 
) 

69 - III. 

Arbejder paa Stationen eller af Stationsanlrcggenes Til-
bekendtgøres den gennem La (se§ 25 ). Kan Æ n-

dringen un<ltagel sesvis ikke ·beken<ltgøres gennem La, 
i>kul hvert enkelt Tog underrettes i Overensstemmelse 
med foranstaaende Regler. Arbejderne maa først paa-

efter at I3aneformanden, henh. Telegraffol'-
man<len, eller disses Stedfortrædere har nn<lerrettet 
Stationen samt sikret sig, at den Æo-

i Sporheuyttelseo et· optaget i den gældende La 
eller, hvis }Endringen undtagelsesvis ikke kan optages i 
La, bliver bragt til paugmldeode P ersonales K endskab 
efter ovenfor nævnte Regler. 

3. Efter General<l.irektor.utet s Bestemmelse kan der 
fo1· visse Stationer i et i 1'ogplnuerne nærmere angivet 
Omfang undlades Angivelse af en best emt Sporbenyttel-
se, henholdsvis at '!'og uden forudgaaende Uo-

og uden A1wendelse a f særlig Signalgivning 
tages iud i andet Spor end normalt. 

. § 32. 
Samtidig Ankomst eller Afgang af flere Tog. 
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Fur 'l'ogs I nd- og paa en gælrlci- samtidig An-
komst eller 

den Regel, at Afgang af 
samtidig IntlkØrsel, flere Tog. 

r>arnthlig Udkør sel elle1· 
samt idig Inc.1- og Udkørsel 

lrnn maa fiu<le Sted, naar mellem de be-
nytt.c<le Togveje er udelukket enten ved selve Spor-
anltcggd eller ved Cenhalsiki-iugen. Som In<lkØr-
selstogvej bel i·agtes det paagrcldentle Spor i hele dets 
Uustrl'elming, for saa vidt General<lfrf'ktoratet ikke 
hnr fastsnt t'll bestemt Bef,,rrænsning. Horn Uclkørsels-
togvej medregnes dedmod kun Sporet fra Togets Bag-
<'nde til 

Et 'l'og maa ikke tages ind paa en Station, saa 
et andet Togs Ekspedition foregaar over tlets 

1'ogvej, me<lmiutlre der fra Stationens Side er t ruffet 
de 11 Øtl ,-en cl i ge Sikkerhedsfora nst al tn in ger. 
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Oveustaaende Regler gælder ogsaa for 'l'og, der 
ind- og udrangeres, for saa vidt de1· ikke af Distrikts-
chefen for hve1· enkelt Station er tilladt Afvigelse1· 
herfra. 

§ 33. 
Togenes Standsning paa Stationer m. v. 

1. Det paahviler Lokomotivføreren at bringe To-
get til Standsning paa rette Sted, eventuelt efter Sig-
nal fra Togføreren eller Stationen. Ved Togets Stands-
ning pau en TogfØlgestation, hvor det skal krydse, 
overhales af elle1· passeres af et andet Tog, er Loko-
motivføreren ansvarlig for, at Toget ikke kører ud-
OYer li'rispormrerket til Krydsningssporet ( Ovedia-
liugssporet). 

Naar et Tog nmrme1• sig et S idespor me<l dol>beltar-
rnet Ilove<lsignal, og der fra dette vises »Stop« mod 
Toget, maa Lokomoti vfØreren, saafremt Spo1·skiftet 
i Hovedsporet ligger paa <len Side af Signalet, hvorfra 
Toget kommer,· ikke køre helt hen til Signalet, men 
skal bringe Toget t il forinden Lokomoti-
vet naa1· Frispomuerket. 

Et Tog skal standse Yed de Steder, for hvilke 
Tjenestekøreplanen eller Særtogsanmeldelsen angivet• 
l>aade Akomst- og Afgangstid, eller for hvilke der i 
Steuet for Ankomsttid er anført enten X (for person-
førende 'l'og) eller S (for ikke-personfø1·eude Tog). 

Fra denne Regel g:r.lder kun fØlgeude Undtagelser: 

a. P&rsonførende 1'og, fo r hvillæ der i Stellet fol' 
Ankomsttid er anfØl't X, kun, naa1· Togføreren har un-
derrettet Lokomotivføreren om, at Toget intet A1·-
bej<le har at udføre, undlade Standl)njng, saafremt 
der paa vedkommende Station m. Y. vises Sigual i.il 
Gennemkørsel. Signalgivningen foregaar ua pao. føl-
gende l\Iaade: 

Gyldig fra 2G/; 1941. 76. 
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Ikke personforenqe Tog kan fra alle Togfølgesta-
tioner og Holdesteder afgaa 5 Min. før Afgangsti-
<len. 

Tog, der kun standser af Driftshensyn, kan pas-
• ·sere eller afgaa 5 Min. før Afgangstiden. 

Blandede Tog kan fra almindelige Mellemstationer, 
hvor der er anført baade Ankomst- og Afgangstid, 
.afgaa 5 Min. før Afgangstiden, dog ikke tidligere end 
Ankomsttiden. Fra Steder, for hvilke der i Stedet 
for Ankomstid er anført X, kan saadanne Tog afgaa 
.eller passere 5 Min. før Afgangstiden; dog tidligst 1 
Min. efter den tilladelige Afgangstid fra det nærmest 
bagved liggende Standsningssted. 

Persontog og højere Togarter samt Motortog maa 
fra Togfølgestationer og Holdesteder, for hvilke der 
-er anført baade Ankomst- og Afgangstid," ikke afgaa 
før Afgangstiden. Fra Togfølgestationer og Holdeste-
<ler, for hvilke der er anført X i Stedet for Ankomst-
tid, maa Toget dog afgaa eller passere 2 Min.· før Af-
gangstiden, dog tidligst 1 Min. efter den tilladelige Af-
gangstid fra det nærmest bagved liggende Stands-
ningssted. 

" 
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V. SÆRLIGE REGLER FOR VISSE TOG. 
§ 34. 

Særtog. 

1. Sæ rtog kan anordnes af Distriktschefen, Trafik-
inspektøren eller af andre, som af forannævnte er 
særlig bemyndiget dertil. 

2. Det paahviler den, der anordner et Sæ rtog, at 
sørge for, at det bliver anmeldt for samtlige Togfølge-
stationer og betjente Holdesteder paa den Strækning, 
over hvilken det skal løbe, samt endvidere for andre 
Togfølgestationer og Holdesteder, som Anmeldelsen 
har Belydning for. Anmeldelsen sker skriftligt eller 
telegrafisk. 

• 'J. For Anmeldelsen gives skriftlig eller telegrafisk 
Kvittering. Den, der anordner et Særtog, skal sikre 
sig, at saadan Kvittering foreligger, inden Toget af-
sendes, og underrett e Udgangsstationen herom. 

Naar Særtogsanmeldelsen gives telegrafisk, paa-
hviler det Stationsbestyreren paa den Station, hvor-
fra den paagældende Liniedepcche afgives, at under-
rette den, der har anordnet Særtoget, samt den Sta-
tion, hvorfra Særtoget skal udgaa, om, at Kvitterin-
gerne foreligger. Forinden Togudgangsstationen mod-
tager denne Meddelelse, maa Toget ikke afsendes. 

For saa vidt særlige Forhold, f. Eks. Lukketiden 
for visse Stationer, gør sig gældende, træffer den an-
ordnende Myndighed Bestemmelse om, hvorledes og 
i hvilken Udstrækning nærværende Bestemmelse skal 
gennemføres. 

·, 
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signaler) og paa Stationer m. v. med Indkørselssigna-
ler, som ikke· er suppleret med Gen;nemkø1·selsar11i: . 

Signal »KØr« fra IndkØrselssignalet1 suppleret med 
Haandsignal »Kør igennem«. 
Paa Stationer m. v . ttdcn Indkørselssignaler: 

Haandsignal »KØr igennem«. 
Paa ubetjente Stationer, 'frinbrætter o. l. maa Gen-

nemkørsel enclvidere finde Sted, naar der ikke ses at 
være rejsende at optage. 

b. '.!.'og kan passere en Mel-
lemstation uden Standsning, naar Togføreren ved føl-
gende Telegram: 

»Tog .. .... intet Arbejde i ... . .. « 
har meddelt Stationen, at der for 'fogets Vedlcommen-
de intet er til llinder fo1· Genuernkørsel. Af Telegram-
met gives der Lokomotivføreren en Afskrift. Stationen 
kan da efter Forholdene give Signal til Gennemkørsel 
eller til Indkørsel. 

For Holdesteder, der ikke har Indkørselssignal, vises 
GennemkØrselssignal ved Anvendelse af Haandsignal 
»Kør igennem« . 

c. Tog, der kun standser af Hensyn til Krydsning el-
ler af andre Dt•iftshensyn, kan passere uden Standsning, 
naar de U'orllold, der nødvendiggjor<le Stanclsning, 
er til Stede. Stationen giver da Signal til Gennemkør-
sel. 

S. Paa elektrificerede skal de anførte 
Passage- og Afgangstider søges overholdt. I øvrigt gæl-
der med Hensyn til de i 'l' jenestekøt·eplauen eller Sier· 
togsanmeldelseu angivne Passage- og 4fgaugsstider føl-
gende: 

Gennemkørende Tog kan passere TogfØli;estationer 
og Holdesteder 4 l\Cinutter før Afgangstiden, Tog, hvis 
Hastighed overskrider 100 km/ T, dog kun 3 Minutter 
fØr Afgangstiden. 
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JT;,ke personførentle 'l'og kan fra alle Togfølgestatio-
ner og Holdesteder aigaa 4 Min. fØr Afgangstiden, Tog, 
hvis Hastighed overskrider 100 km/T, dog kun 3 Min. 
før Afgangstiden. 

11.'09, d.er kmi standset· af Driftshensyn, kan passere 
eller afgaa 4 Min. fØr Afgangstiden, Tog, hvis Hastig-
hed overskrider 100 km/ '1', dog kun 3 Min. før Afgangs-
tiden. 

Blandede Toy kan fra almindelige Mellemstationer, 
hvor der er anført baade Ankomst- og Afgangstid, afgaa 

14 l\fin. før Afgangstiden, dog ikke tidligere end An-
lwmsttiden. Fra Steder, for hvilke der i Stedet for An-
komsttid er anført X, kan saadanne Tog afgaa eller 

I passere 4 Min. før Afgangstiden; <log tidligst 1 Min. 
efter den tilladelige Afgangstid fra det nærmest bagved 
liggende Standsningssted. 

Pm·sontog og hØjere Toga;rter samt Motortog maa fra 
TogfØlgestationer og Holdestede1·, for hvilke der e1• an-
ført baade Ankomst- og Afgangstid, ikke afgaa fØr Af-
gangstiden. Fra Togfølgestationer og Holdesteder, for 
hvilke der e1· anført X i Stedet for Ankomsttid, maa 
Toget dog afgaa eller passere 2 Min. før Afgangstiden, 
dog tidligsit 1 l\Iin. efter den tilladelige Afgangstid fra 
det nærmest bagved liggende Standsningssted. 

Gyldig fra 1/5 1938. za. 
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l'aa Stationer m. v. med ·Cenfralsikrilng og I ndkør-
selssignaler suppleret med Gennemkø1·selsann: 

Signal »Kør igennem« fra Indkørselssignalet. 
Paa Stationer m. v. uden Gentralsikri.ng og uden 

U dkØrselssignaler (eller med ugyldiggjorte U dlc,ø1·sels-
si9naler) og paa Stationer tn. v. med IndkØrselssigna-
lcr, som ikke er suppleret med Genn<nnkø1·selsarm: · 

Signal »Kør« fra Indkørselssignalet, suppleret med 
Haandsignal »Kø1· igeuuem«. 
Paa Statione1· m. v. iulen JndkØrselssignale1·: 

llaandsigual »Kør igennem«. 
Paa ubetjente Statione1·, Trinbrætter o. I. maa Gen-

nemkørsel endvidere finde Sted, naar <ler ikke ses at 
være rej,Bende at optage. 

b. Ikke-peirson.førende '1.'oy kan passere en Mel-
lemstation uden Standsning, naar Togføreren ved føl-
gende Telegram: 

»'l'og .. .. .. intet Arbejde i .. .... « 
har meddelt S tationen, at der for Togets Vedkommen-
de intet er til Hin<ler for GennemkØl'sel. Af 
met gives de1• Lokomotivføreren en Afakrift. Stationen 
kan da efter Foi·holdene gh·e Signal til Gennemkørsel 
eller til Indkørsel. 

Fo1· Holdesteder, der ikke har Iutlkørselssignal, vises 
ved Anvendelse af lluandsignal 

»Kør igennem«. 

r.. Tog, der kun standser uf IIeusvn til Krvd.snin•Y <>1-
J • "' 

le1· af anclre Driftshensyn, kan passere uden Standsning, 
naar de Forhold, der nødvendiggjorde Stancl.suing, ikke 
er til Stede. Stationen giYer da Signal til GeuuemkØr-
sel. 

3. Paa elektrificerede Sti·ækniuger skal ue a uff'1•tc 
Passage- og Afgangstider søges oYerholdt. I øvrigt 
der med Hensyn til de i 'fjenestekø1·eplanen eller 
togimumeldel:seu a 11 giv11e Passage- og A.fgangstidt!r i'Øl-
geude: 

Gennemkørende T og kan passere TogfØlgestat iouer 
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ug IIolcle:-;tcder 4 fØr Afgang-;ticll'11 , Tog, hYis 
Hasti glied ovc1·,:kride1· 100 km/ 'l', dog kun 3 1\iinutter 
fØr A fga11gs1.icl1""11. 

Ihl.:c prrsonfø1·c11.d.e Tog kan fra alle 'l'ogfØlgcstat io-
11er og- afgaa 4 i\Iin. fØr 'l'og, 
Jn·is oYerskritler 100 km/ 'l', dog kun 3 :!.\[in. 

Tog, d er kun sfa1u/8cr af kan passere 
1• ller afgaa 4 )[i11. fø1· Afgangstiden, Tog, hvis llastig-
heu 100 J;:mj'l', dog kuu 3 "Min. fjJr Afgangs. 
tiLll'll. 

J,Jlan<lcclc 'l'og og prwsonffirende Godstog kan fra :i.l-
111iuclelige llellemst n tioner, hvor det· er anført baacle An-

og Afgnngstid, afgaa 4 Miu. ftSr 
<hig ikke tidligere end Ankomsttiden. Fra Stetle1·, for 
hYi lke tlc1· i l:-itE--det Jo1· Ailkomsttid er X, kan f:aa-
dan11c Tog nfgaa t'lle1· pas8e1·e 4 Miu. før 
clog 1 )Jin. efter <len tilladelige Afgangs tid fra 
clL't 11a• t•111est l.1ngn!1l liggende 

Persontog or; 1tøj1:rn 'l'ogartcr samt 11!oforfoy 11rna fra 
Togfiilge:;latio1wr e1g Iloldes teder, for ln-ilke der er an-
f tlt·t l1:1;H\e og Afgangsti<l , ikke afgn.n f1h' Af-

l•'1·a 'l'ogfØlgc>8tatione1· og II01U<'8krle1', fo1· 
Jiyj] k1! d ei· er a 11 1'µ1·l X i Stedet for A11kotn!-;lt id, rnaa 
Toget dog a fg-.ta t•llei· pas:ier·e 2 Min. fØr A fgn ngst idc>1L 
dog 1 idlig»<t 1 :\[iu. pfter den tilladelige Afgung8titl frn 
1lr·I 11:l'1·111e:-t hagYPtl liggentle Stanthming88terl. 

Gyldig fra I 94 1. 77. 
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V. SÆRLIGE REGLER FOR VISSE TOG. 
§ 34. 

Særtog. 
1. Særtog kan anordnes af Distriktschefen, Trafik-

inspektøren eller af andre, som af forannævnte er særlig 
bemyndiget dertil. 

2. Det paahviler den, der anordner et Særtog, at sørge 
for, at det bliver anmeldt for samtlige TogfØlgestationer 
og betjente Holdesteder paa den Strækning, over hvil-
ken det skal lØbe, samt endvidere for andre TogfØlgesta-
tioner og Holdesteder, som Anmeldelsen har Betydning 
for. Anmeldelsen sker skriftligt eller telegrafisk. 

3. For Anmeldelsen gives skriftlig eller telegrafisk 
Kvittering. Den, der anordner et Særtog, skal sikre 
sig, at saadan Kvittering foreligger, inden Toget afsen-
des, og underrette Udgangsstationen herom. 

Naar Særtogsanmeldelsen gives telegrafisk, paahviler 
det Stationsbestyreren paa den Station, hvorfra den 
paagældende Liniedepeche afgives, at underrette den, 
der har anordnet Særtoget, samt den Station, hvorfra 
Smrtoget skal udgaa, om, at Kvitteringerne foreligger. 
Forinden Togudgangsstationen modtager denne Medde-
lelse, maa Toget ikke afsendes. 

For saa vidt særlige Forhold, f. Eks. Lukketiden for 
visse Stationer, gør sig gældende, træffer den anord-
nende Myndighed Bestemmelse om, hvorledes og i hvil-
ken Udstrækning nærværende Bestemmelse skal gen-
nemføres. 
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4. Anmeldelsen skal indeholde Togets Køreplan og 
Oplysning om Formaalet. 

5. De ved Anmeldelsen fastsatte Krydsninger og Over-
halinger skal paa Formular Nr. S 2 meddeles saavel 
Tog- som Lokomotivføreren for de Plantog eller tid-
ligere tillyste Særtog, der skal krydse. Særtoget eller 
overhales af Særtoget. Tilsvarende Underretning gives 
til Tog- og Lokomotivføreren tidligere tillyste Ar-
bejdstog, der passeres af Særtoget. Underretningen til 
Togføre1·en for Plan- og Særtog bortfalder dog i de 1.'il-
fælde, i hvilke Underretningen overrækkes Lokomotiv-
føreren under Togets Forbikørsel. Tog, der slcal overhale 
det paagældende Særtog, underrettes ikke; men Over-
halingsstationen foranlediger, at der i Mø1·ke og usigt-
bart Vejr, naar Natsignaler føres, vises Signal »'foget 
overhales« fra bageste Vogn i det Tog, der skal over-
hales. 

Underretningen til et Plantog, Særtog eller Arbejds-
tog om, at det skal l{rydse, overhales eller passeres af 
Særtoget, gives paa Krydsnings-, henholdsvis Overha-
lingsstationens Foranledning gennem en foranliggende 
'l'ogfØlgestation - saavidt muligt en By- eller Knude-
station -, hvor det paagældende Tog skal holde, evt. 
'l'ogets Udgangsstation. Krydsnings-, henholdsvis Over-
halingsstationeri (Passeringssta tionen) sender i den 
Anledning den 'l'ogfØlgestation, der udses til at skulle 
afgive Underretningen, følgende Telegram: 

Jfrydsuiug 
»U11de1·ret Tog ··········-· om 

at det skal 
med 

Særtog ......... her 
overhales af (passeres af) 

. . -...... -.. -.. -..... «-

Gyldig fra 113 1938 . 29. 
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4.. Anmeldelsen skal indeholde Togets Køreplan og Anmeldelsens 
Indhold. Oplysning om Formaalet. 

5. De ved Anmeldelsen fastsatte Krydsninger og Underretning 
af andre Tog. 

Overhalinger skal paa Formular Nr. S 2 meddeles saa-
vel Tog- som Lokomotivføreren for de Plantog eller 
tidligere tillyste Særtog, der skal krydse Særtoget 
eller overhales af Særtoget. Tilsvarende Underret-
ning gives til Tog- og Lokomotivføreren for tidligere 
tillyste Arbejdstog, der passeres af Særtoget. Under-
retnirtgen til Togføreren for Plan- og Særtog bort-
falder dog i de Tilfæ lde, i hvilket Underretningen 
overrækkes Lokomotivføreren under Togets Forbikør-
sel. Tog, der skal overhale det paagældende Særtog, 
underrettes ikke; men Overhalingsstationen foran le-
diger, at der i Mørke og usigtbart Vejr, naar Natsig-
naler føres, vises Signal »Toget overh ales« fra bage-
ste Vogn i det Tog, der skal ovcrhales-

Underretningen til et Plantog, Særtog eller Arbejds-
tog om, at det skal krydse, overhales eller passeres 
af Særtoget, gives paa Krydsnings-, henholdsvis Over-
halingsstationens Foranledning gennem en foran lig-
gende Togfølgestation - saavidt muligt en By- eller 
Knudestation - , h vor det paagældende Tog skal hol· 
de, evt. Togets Udgangsstation. Krydsnil).gs- , henholds-
vis Overhalingsstationen ( Passeringsstationen ) sen-
der i den Anledning den Togfølgestation, der udses 
til at skulle afgive Uderretningen, følgende Tele-
gram: 

l{ry dsning 
»Underret Tog . . . . . . . . . . . . om 

at det skal 
med 

Sæ rtog . .. . ..... h er 
overhales af (passeres af) 

........... . ... .. . « . 

Umiddelbart efter, at denne Meddelelse er afgivet 
til Toget, giver Underretningsstationen følgende T e-
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lcgram til .Krydsnings-, henholdsvis Overhallngssta-
stationen ( : 

»Tog 

med 

Krydsning 
underrettet 'om -- ---

at det· skal 

overhales af (passeres af) 
Særtog .... ·: .. .i .. . ...... «. 

Modtager Krydsnings-, henholdsvis Overhalingssta-
tionen ( Passeringsstationen) ikke rettidigt dette Te-
legram, forholdes paa følgende Maade: 

Krydsende Tog: Toget søges underrettet paa en 
anden Station, saavidt muligt en Holdestation. Kan 
dette ikke ske, underrettes Toget paa selve Kryds-
ningsstationen, hvor det tages ind paa den i Signal-
reglementet angivne Maade. 

Tog, der skal overhales: Toget underrettes paa 
selve Overhalingsstationen. 
Kræver Anordning af et Særtog Ændring af et 

forud tillyst Arbejdstogs Plan, foranlediger den, der 
anordner Særtoget, alle vedkommende underrettet. 

6. Personalet ved Banetjenesten, der giver Møde 
paa Stationerne for at indhente Underretning om 
eventuelle Særtogs Løb, underrettes om anmeldte 
Særtog ved Meldesedler (Form. S 5), der udfyldes 
ved Stationsbestyrerens Foranstaltning og mod Kvit-
tering udleveres til nævnte Personale. Denne Under-
retning bortfalder dog, naar det af Anmeldelsen frem-
gaar, at den er uddelt til nævnte Personale. 

Personale fra Banetjenesten, der skal paabegynde 
Arbejde paa fri Bane, forinden saadan Underretning 
er indhentet, skal saa vidt gørligt telefonisk indhente 
Oplysning fra nærmeste Togfølgestation. 

Særtogsskab . 7. Paa Stationerne skal der findes et Skab med en 
Tavle, paa hvis ene Side er· malet: »Særtog«. I Ska-

73 - JI. 

Umiddelbart efter, at denne Meddelelse er afgivet til 
Toget, giver Underretningsstationen følgende Telegram 
til Krydsnings-, henholdsvis Overhalings.stationen (Pas-
seringsstatiouen) : 

Krydsning 
»Tog . . . . . . . . . underrettet om 

at det skal 
med 

- - Særtog ... . ..... i." .. . ... «. 
overhales af (pasi;eres af) 

Modtager Krydsnings·, henholdsvis Overhalingssta-
tionen (Passeringsstationen) ikke rettidigt dette Tele-
gram, forholdes paa fØlgende Maade: 

Krydsende 'l'og: Toget søges underrettet paa en an-
den Station, saavidt muligt en Holdestation. Kan 
dette ikke ske, underrettes Toget paa selve Kryds-
ningsstationen. Er Toget planmæssigt gennemkøren-
de, tages det ind paa den i Signalreglementet angivne 
Maade og underrettes. 

Tog, der skal overhales: Toget underrettes paa selve 
Overhalingssta tionen. 
Kræver Anordning af et Særtog Ændring af et forud 

tillyst Arbejdstogg Plan, foranlediger den, der anord-
ner Sæ1•toget, alle vedkommende underrettet. 

6. Personalet ved Banetjenesten, de1· giver Møde paa 
Stationerne for at indhente Underretning om e\•entuelle 
Særtogs LØb, underrettei:: om anmeldte Srortog ved Mel-
desedler (Form. S 5), der udfyldes ved Stationsbestyre-
rens Foranstaltning og mod Kvittering udleveres til 
nævnte Personale. Denne Underretning bortfalder dog, 
naar det af Anmeldelsen fremgaar, at den er uddelt til 
nævnte Personale. 
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Personale fra Banetjenesten, der skal paabegynde Ar-
bejde paa fri Bane, forin<len saadan Underretning er 
indhentet, skal saa vidt telefonisk indhente Op· 
lysning fra nærmeste TogfØlgestation. 

"t. Paa Stationerne skal der findes et Skab med en 
TaYle, paa hvis ene Si<le er malet: »Særtog«. I Ska-
bet et tydeligt udfærdiget Uddrag af modtag-
ne Anmel«lelser af Hærtog, <ler i de nærmeste 24 'rimer 
8lml pai<;Rere Htationen. Naar Ud<ll'ag er anbragt i Sim· 
1.Jet, slml Puaskriften »Særtog« være synlig. Nuar Sær-
togene har passeret Stationen, fjernes Uddraget, og 
'l'a\"len vendes. 

Togpersonale_t og Personalet under Bane- og Signal-
tjenesten Rkul, naar det kommer paa Stationerne, gøre 
sig bekendt med de i i:;kabet opslaaede Ucl!h·ag. Loko· 
motiYførerue un<len·ettes af Yedkornmende Togfører. 

8. Distrikti:;chefen, vedkommende Trafik.inspektører, 
Bane- og Ma:-;kiningeniører og "Maskindepoter underret-
tes om Særtogs Anmeldelse af den, der anordner det. 

9. Den hvorfra et Smrtog udgaar, 
ell er lwor dets Persona le skifter, skal sørge for, at dets 
'l'ogfører og Lokomotivfører hver forsynes med et 
Eksemplar af Antnehlelsen eller me<l en paa Form. Nr. 
H 7 udf;('r<liget Afskrift af Særtogets Plan. Før dette 
el' sket, maa ikke afgaa. 

F'1·e10føres af 2 Lokomotiver, skal hver Loko· 
motivfø1•er haYe et Eksemplar af Anmeldelsen eller en 
Afskt-ift af Planen. 

U<lleYeri11g fra til Togfører og Lokomotiv-
fører af BkRemplarer af Anmeldelsen eller Afskrifter af 
Planen bortfalder dog, naar Særtoget er tillyst ved en 

Gyldig fra 1/8 1938. 30. 
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Umiddelbart efte-r at denne Meddelelse er afgivet t il 
'l'oget, giver Underretningsstationen følgende Telegram 
til Ki·ytlsnings·, heuhol<lsvis Overhalingsstationen (Pas-
se1·ingssta tionen) : 

»Tog ...... ". underrettet om 
Krydsning 

at det skal 
mel.I 

___ _ _ 8:.ertog ........ .i."" .... «. 
ove1·hales af (passei·es af) 

Modtager Kry<lsnings·, henholdsvis Overhalingssta· 
tionen (Passeringsstationen) ikke rettidigt dette Tele-
g1·am, forhol<les paa følgende Maade: 

Krydsende 'l.'09: Toget søges underrettet pan en an-
den 8tation, sanvi<lt muligt en Holdestation. Kan 
deHe ikke ske, underrettes paa selve Kryds· 
ningsstutionen. Er Toget plunmmssigt gennemkø1·en-
de, tages <let ind paa den i Signalreglementet angivne 
Muade og underrettes. ( l•'o1· standsende 'rog se ogsaa I 
§ 13, II, A, 5 og § 58, I, !:I) . 

Tog, de1· skal overhales: Toget un<lerrettes pan selve 
Ove1· ha lingssta tion en. 
KrrnveL• Anor<lning af et Særtog Æ ndring af et fo1·ud 

tillyst Arbejtlstogs Plan, fo ranlediger deu, der anord-
ner Særtoget, alle vedkommende underrettet. 

6. P ersona let \ cd H:!!JPtjenesten, der giver Møde paa 
Stationerue for at indhente Underretning om event-o.L.:>!Ic 
Særtogs LØb, underrettes om anmeldte Særtog ved l\iel-
clesedler (Form. S 5), der udfyldes ved Stationsbestyre-
rens Foranstaltning og mod Kvitte1·ing udleveres til 
nrovnte P er sonale. Denue Underretning bortfnlde1· dog, 
naar det af Anmeldelsen frerogaa.r, at den er nd<lelt til 
nævnte P ersonale. · 
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Personale fra Ranetjenesten, der skal paabegynde Ar-
bejde paa fri Bane, forinden saadan Underretning er 
indhentet, skal saa vidt telefonisk indhente Op· 
lysning fra nærmeste '.fogfØlgestation. 

7. Paa Stationerne skal der findes et Skab med en 
Tavle, paa hvis ene Side er malet : I t'ka-
bet aul11·i11ges et tydel igt udfærdiget Uddrag af modtag· 
ne Anmeldelser af Særtog, der i de nærmeste 24 Timer 
skal passere Stationen. Naar Uddrag er anbragt i Ska-
llet, skal Paaskrifteu »Særtog« være synlig. Nnar 
togene har passeret Stationen, fjernes U<hlraget, og 
Tavlen vendes. 

Togpersonalet og Personalet under Bane- og 
tjene::;ten skal, nanr det kommer paa 8tationerne, gøre 
sig bekendt med de i Skabet opslaaedc Uddrag. Loko-
motivfS<Sl·erue underrettes af vedkonuneiu.le Togfører. 

8. Disfrikl!Schefen, Ye<lkommende 'l'rnfikiuspektøre1·, 
Bane- og !IIasldu in geniøre1· og i\laskin<lepote1· underret· 
tes om Brcrtogs Aumchlclse af dl-'11, der anol'<lner det. 

9. Den livorfru et Rærtog H<lgaa.r, 
elle1· hvor tlet:s Personale skifter, skal sørge for, at dets 
'.l'ogfør<>r og Lokomotivfører bve1· forsym•R m e<l et . 
Ekse111pla1• af Amuehlelsen eller med en paa Fot·u1. Nr. 
S 7 uilf:ei·digPt Afskrift af Plan. 1''ør dette 
er sket, lJlaa 'l'oget ikke afgaa.. 

Fremføres Toget af t,okomotiver, skal hver· Loko· 
motivfører have et Eksemplar al' A11rneldelse11 elle1· en 
Afskrift af Planen. 

U<llevering fra Station t il og Lokomotiv-
fører af Eksemplure1· af Anmeldelsen eller Afsk1·ifter uf 
Planen bortfalder <log, naar Særtoget er tillyst ved en 

Gyldig Ira 1/8 1939. 47. 
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bet anbringes et tydeligt udfærdiget Uddrog af mod-
tagne Anmeldelser af Særtog, der i de nærmeste 24 
Timer skal passere Stationen. Naar Uddrag er an-
bragt i Skabet, skal Paaskriften »Særtog« vær e syn-
lig. Naar Særtogene h a r passeret Stationen, fj ernes 
Uddraget, og Tavlen vendes. 

Togpersonalet og Personalet under Bane- og Sig-
naltjcne:-;ten skal, naar det kommer paa Stationerne, 
_gøre sig bekendt med de i Skabet opslaaede Uddrag. 
Lokomoti vførerne underrettes af vedkommende Tog-
fører. 

8. Dist.riktschefen, vedkommende Trafikinspektø-
rer, Bane- og Maskiningeniører og Maskindepoter un-
.derreltes om Særtogs Anmeldelse af den, der anord-
ner det. 

SR 

UnderretolJli: 
af Distrikts-
chefen m. v . 

9. Den Togfølgest ation, hvorfra et Særtog udgaar, Underretning 
af Tot- og 

e ller hvor dets P ersonale skifter, skal sørge for, at Lokomotiv-

dets Togfører og Lokomotivfører hver forsynes med rører. 

en Genpart af Anmeldelsen, og før dette er sket, maa 
Toget ikke afgaa. 

Toget af 2 Lokomotiver, skal hver Lo-
komotivfører have en Genpart af Anmeldelsen. 

10. a. Særtog skal - bortset fra de i Signalreglc- Slgoallserlnt. 

mentet nævnte Strækninger, paa hvilke Signa lisering 
i!.:ke finder Sted ·- anmeldes for Personalet paa Li-
nien ved Underr.etningssignaler paa andre Tog. De 
nærmer<.> Forskrifter for Signalisering incteholdes i 
Signah «!glementet. Signalisering bortfalder dog i a lle 
Tilfæ lde for Særtog, der er tillyst ved skriftlige eller 
trykte Sæ rtogsanmeldelser, der mod Kvittering er ud-
delt til Banetjenes tens Personale. 

Stationsbestyreren er a nsvarlig for, a t Togførerne 
faar Ordre til at anbringe Signaler paa Togene, og 
skal i den Anledning standse ellers gennemkørende 
Tog, saafremt Ordren ikke efter telegrafisk Anmod-
ning af Stationsbestyreren har kunnet gives Toget 
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paa en foranliggende Togfølgestation, hvor det efter 
sin Køreplan skal holde. 

Togførerne er ansvarlige for Signalernes rette An-
bringelse samt for deres Nedtagelse og kan om for-
nødent i den Anledning lade Togene standse. 

Stationsbestyrere og Togførere bør bistaa hinanden 
ved Gennemførelsen af Signaliseringen, selv om de 
efter det foregaacnde ikke har noget direkte Ansvar 
for dens rette Udførelse. 

b. Togfølgestationer og Holdesteder, der passeres 
af Tog, som skal føre Signal for Særtog, skal over-
bevise sig om, hvorvidt Toget fører eller har ført det 
paagældende Signal. 

Mangler Signalet, skal det for standsende Togs 
Vedkommende eventuelt foranlediges anbragt, inden 
Toget fortsætter; for gennemkørende Togs Vedkom-
mende foranlediges det paasat paa en følgende Sta-
tion ved telegrafisk eller telefonisk Henvendelse til 
denne. 

Uregelmæssigheder ved Signaliseringen meldes af 
den Station, der bemærker dem, til den Togfølgesta-
tion, hvorfra Særtoget skal gaa ind paa den paagæl-
dendc Strækning. 

c. Er et Særtog ikke blevet signaliseret paa den fore-
skre:vne Maadc, underretter vedkommende Slations-
bestyrer Togfører en skriftligt derom. Denne giver den 
modtagne Meddelelse til Lokomotivføreren. Toget 
fremføres med Forsigtighed, med højst 25 km /T Ha-
stighed, og under hyppig Brug af Fløjten. 

d. Et Særtog maa ikke anmeldes over Stræknin-
ger, hvor det ikke vil være muligt at faa det signalise-
ret, for saa vidt Signalisering er forei,;krevet. 

Hvis Reglerne for Hjælpetog ikke kan bringes tit 
Anvendelse, skal Toget over den Strækning, hvor det 
ikke har kunnet signaliseres, anordnes som Arbejds-
tog og fremføres efter de for denne Togart gældende 
Regler. 
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sk1·iftlig eller trykt Anmeldelse, der indeholder Oplys-
ning om at være uddelt med personligt Eksemplar til 
paagældende Tog· og Lolrnmotivfører. 
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10. a. Særtog skal - bortset fra de i Signalreglemen- Stgnallserlng. 
tet n::cvnte Strækninger og særlige Tilfælde, hvor Sig- I 
nalisering ikke finder Sted - anmeldes for Personalet 
paa Linien ved Underretningssignaler paa Plan- og Sær· 
tog (dog ikke paa Lyntog), De nærmere Forskrifter for 
Signalisering indeholdes i Signalreglementet. Distrikts-
chefen fastsætter Bestemmelser for, hvorledes Bevogt-
ningspersonalet paa de i Signalreglemen_tet nævnte 
Strækninger, paa hvilke Særtog ikke signaliseres, skal 
underretttes om Særtogs Løb. Signalisering, henh. Un-
de'rretning til Bevogtningspersonalet, bortfalder dog i 
alle 'rilfæltle for Særtog, der er tillyst ved skriftlige 
eller trykte Særtogsanmeldelser, der mod Kvittering er 
uddelt til og indeholder I 
Oplysning om, at S1gnahsermg bortfalder. 

Stationsbestyreren er ansvarlig for, at 'l'ogførerne 
faar Ordre til at anbringe Signaler paa Togene, og skal_ 
i den Anledning standse ellers gennemkørende 'l'og, saa-
fremt Ordren ilcke efter telegrafisk Anmodning af Sta· 
tionsbestyreren har kunnet gives 'roget paa en foranlig· 
gencle TogfØlgestation, hvor det efter sin Køreplan skal 
holde. 

Togførerne er ansvarlige for Signalernes rette An-
bringelse samt for deres Nedtagelse og kan om fornø-
dent i den Anledning lade 'rogene standse. 

Stationsbestyrere og 'rogførere bØr bistaa hinanden 
ved Gennemførelsen af Signaliseringen, selv om de efter 
det foregaaende ikke har noget direkte Ansvar for den!:\ 
rette Udførelse. 
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b. ·TogfØlgestationer og Holdesteder, der passeres af 
Tog, som· skal føre Signal for Særtog, skal overbevise 
sig om, hvorvidt Toget fører eller har ført det paagrol-
dende Signal. 

Mangler Signalet, skal det for standsende Togs Ved-
kommende eventuelt foranlecliges anbragt, inden Toget 
fortsætter; for gennemkørende Togs Vedkommende for-
anlediges det paasat paa en følgende Station vecl tele-
grafisk eller telefonisk Henvendelse til denne. 

Uregelmrossighecler ved Signaliseringen meldes af den 
Station, der bemærker dem, til den Togfølgestation, 
hvorfra Særtoget skal gaa ind paa den paagældende 
Strækning. 

I c. Er et Særtog ikke blevet signaliseret, henholdsvis 
anmeldt for paa den 
·Maade, underretter ve<lkommende Stationsbestyrer Tog-
føreren skriftligt derom. Denne giver den modtagne 
Meddelelse til Lokomotivføreren. Meddelelsen skal inde· 
holde Oplysning om, hvorvidt der paa paagældende 
Strækning findes bevogtede Overkørsler, hvis Be\•ogt-
ningspersonale ikke er underrettet. om Særtogets Løb. 

Toget 6.·emføres med Forsigtighed, med højst 25 
km/ T Hastighed, og under hyppig Brug af Fløjten. 
'foget skal bringes . til standsning foran de bevogtede 
Overkørsler, hvis BevogtningspeYsonale ikke er under· 
rettet om Togets Løb, og tlel'efter føres forsigtigt oYer 
Overkørslen under Afgivelse af Lydsignal. Standsningen 
kun dog bortfalde, naar det ved Haandsignal fra Ile· 
vogtningspersonalet tiJkendegivlls, at Banen er fri. 

d. Et Særtog maa ikke anmeldes over Strækninger, 
hvor det ikke vil vrore muligt at faa det signaliseret, 
for saa vidt Signali:;ering er foreskrevet. 

Hvis Reglerne for Hjrolpetog ikke kan bringes til 
Anvendelse, skal Toget over den Stl'ækniug, hvor det 
ikke har kunnet signaliseres> anordnes som Arbejdstog 
og fremføres efter de for denne Togart gældende Regler. 

Gyldig fra ' Is 1938. 31. 
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Er der paa det Tidspunkt, da Anordningen af et 
Særtog foretages, ingen Hindring at forudse med 
Hensyn til Foretagelse · af rigtig Signalisering, har 
den Omstændighed, at Toget pau Grund af Forglem-
melse fra Persona lets Side, l\:rydsningsforlægning o. 
I. ikke bliver signaliseret paa en kortere eller læn-
.gere Strækning, kun til Følge, at Reglerne i Punkt c. 
kommer til Anvendelse. 

§ 35. 
Arbejdstog. 

1. Arbejdstog kan anordnes af Distriktschefen , 
Trafikinspektøren eller nndre, som er særlig bemyn-
diget dertil. 

2. Det paabviler den, der anordner et Arbejdstog, 
at for, at det bliver anmeldt for samtlige Tog-
følgestationer og beljenlc Holdestc<ler og - saa vidt 
muligt - for Banebevogtningen pau den Strækning, 
over hvilken <let skal l0be, saml endvidere for an-
dre Togfølgestationer og Holdesteder, som Anmeldel-
sen har Betydning for. Anmeldelsen sker skriftlig 
eller telegrafisk. 

3. For Anmeldelsen gives skriftlig eller telegrafisk 
Kvittering. Den, der anordner et A rbcjdstog, skal 
sikre sig, at sundnn livitlcring forrliggcr , forinden Ar-
bejdstoget afs('ncks, og un<lerrette Uc.lgungsslaliuncn 
herom. 

Naur Anmcl<lcl scn gives tekgrafisk, pauhvilcr <let 
Stationsbestyreren pau den Station, hvorfra den pan-
gældende Linicdcpccbe nfgiws, at un<lC'rrcttc den, der 
har anordnet Arbcjdstogel, samt den Station, hvorfra 
Arbejdstoget skal udgaa, om, a t Kvitteringerne fore-
ligger. Forinden Togudgangss tationen modlnger den-
ne Meldi ng, m aa Toget i kke afsendes. 
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4. Anmeldelsen skal indeholde Oplysning om To-
gets Formaal, om hvilken Strækning det skal befare. 
om Arbejdstiden, paa hvilke Stationer Passering med 
andre Tog eventuelt skal finde Sted - se Punkt 12 -
saml, for særlige Arbejdstog, paa hvilket Spor det 
skal køre. 

5. Anmeldelsen om Arbejdstog skal opslaas i Sær-
togsskabel, og Tavlen venuP.s efter samme Regler som 
angivet for Sæ rtog. 

6. Paa et Banestykke - enkeltsporet eller dobbelt-
sporet - · maa der kun være eet Arbejdstog ad Gan-
gen . Hvis der er tillyst flere Arbejdstog til samtidigt 
Løb paa en Bal'1estrækning mellem to Nabo-By- eller 
Knudestationer, skal Arbejdstogene i Anmeldelsen og 
i samtlige Meldinger betegnes hver med sit Bogstav. 
Der maa ikke anordnes Passering mellem 2 Arbejds-
tog. 

7. Skal Arbejdstoget passeres af andre Tog, skal 
P asseringerne være fastsat i Anmeldelsen , og det paa-
hvi ler Passeringsstationcn al foranl edige disse Tog 
underrettet ved Formulur Nr. S 2 i Overensstemmelse 
m ed de for Underretning om tillystc Særtog ( 34 l 
gældende Regler. 

8. Personalet ved Banetjenesten undcrre ltes om 
tillys le Arbejdstog paa samme l\Iaade som a ngivet i 

34 for Stt•rtog, medmindre det af Anmeldelsen 
frcmgaar, at denne er uddelt til nævnte Personale. 

Snafrcmt Arbcjdstoget ikke skal køre til næste 
Togfølgestation, underrettes Ranetj enestens P erso-
nale endvidC're ved, at der fra Toget vises Underret-
ningssignal i Overensstemmelse_ med Signulrcglemcn-
tels Bestemmelser. 

9. Den Station, h vorfra et Arbejdstog udgaar, skal 
sørge for, at dets Togfører og Lokomotivfører hver 
forsynes m ed en Genpart a f Anmeldelsen, og før 
dette er sk et, maa Toget ikke afgaa. 
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10. Distriktschefen, vedkommende Trafikinspektø-
r er, Bane- og Maskiningeniører samt Maskindepoter 
underrettes om Arbejdstogets Anmeldelse af den, der 
anordner det. f> 

SR 
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11. a. Arbejdstog skal fremføres m ed Forsigtig- Pøretsc. 

hed og under hyppig Brug af Fløjten . 
Skydes Arbejdstoget frem af Lokomotivet, skal der 

forreste Vogn eller i dennes Nærhed være anbragt 
en Udkigsmand, der kan give Signa ler til Lokomo-
tivføreren . 

b. Medens Arbejdstoget befinder sig inut et en-
keltsporet Banestykke, skal dette holdes spærret for 
a l anden Toggang, for saa vidt Heglerne for Hjrulpe-
tog ikke kommer til Anvendelse. Tilsvarende Regel 
gælder paa dobbe{lsporel Bane dog kun for det Spor, 
hvorpaa Arbejdstoget befinder sig, men for øvrigt 
uden Hensyn til , om Banen har Linieblok eller ej. 

c. Naar Arbejdstogct er kommet til en af de 2 T og-
følgestationer, som begrænser Banestykket, skal Tog-
f oreren melde til Stationsbestyreren , om Banestyk-
k et er frit. Er dette Tilfældet, tilbagemel des Ar-
bejdstoget efter Reglerne i § 26 . 

<i. Paa dobbeltsporede Baner - med eller uden 
Linieblolc - maa Arbejdstog ikke bevæge sig i an-
den R etning end den for det paagældende Spor nor-
male Køreretning. Om særlige Arbejdstog se § 36, 
og om Forhold til Liniel.>loksignalerne se § 39. 

12. I Anmeldelsen er fastsat, paa hvilke Togfølge-
stationer Arbejdstoget skal passeres af andre Tog. 
Togføreren for Arbejdstog skal drage Omsort; for. 
at Arbejdstiden ikke overskrides. Hvis Passering med 
andre Tog skal finde Sted, ska l han sørge for, a t Ar-
bejdstoget er a nbragt paa Passeringsstationen 
5 Minutter før det passerende Tog skal ind det 
paagæ ldendc Spor, for saa vidt andet ikke er fore-
skrevet i Anmeldelsen. 

l'orhold til 
andre Tos::. 
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§ 36. 

Særlige Arbejdstog. 

Under sa'.lrlige Forhold, der ikke tilsteder, at den 
almindeli ge Regel for Arbejdstogs Kører etning paa 
dobbeltsp oret Bane kan følges (jfr. § 35, 11 d) , kan 

' Distriktschefen eller T rafikinspektøren tillyse Ar-
bejdstoget som særligt Arbejdstog under Fastsættel-
se af nærmere Forskrifter for T_ogets Kør eretning og 
de ·særlige Foranstaltninger, der eventuelt ska l træf-

.res. Om .Forhold ti l Liniebloksigna lerne se § 3V. 

§ 37. • 
Sneplovtog. 

1. Ved Sneplovtog forstaas Tog m ed Sneplov for-
rest . 

Sneplovtog anmeldes og fremføres cfler særlige af 
Distriktschefen, Trafikinspektøren ell<.>r <k n under 
saadanne Forhold fungerende Togk<lcr (Snclcdcr) 
givne Hegler. 

De for Anmeldelse og Fremførelse af Arbejdstog 
gældende Regler skal følges i den Udstrækning, i 
hvilke de kan bringes til Anvendelse. 

Sncplovtog paa dobbeltspo ret Bane har a ltid Ad-
gang til at gaa tilbage paa fri Bane. 

Den ved § 5, Punkt 3 givne Tilladelse fo r Arbejds-
tog t il paa samme Banestykke at fø lge efter Plan-
og Særtog maa ikke bringes til Anvendelse for Sne-
plovtog. 

Med Sneplovtog maa ikke befordres rejsende. 
Liniebloksignaler paa fri Bane har ikke Gyldighed 

for Sneplovt og, se .§ 39. 
Stationerne skal holde en Togvej fri for et ven-

tet Sncplovtog og skal i Tilfælde, hvor 
na l kan gives, i god T id surgc for Signalgivning. 

\ 
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2. Sneplovtog, der bestaar af mere end Sneploven 
;<>g et enkelt L.>komotiv med Tender , skal være luft-
bremset. Er der 2 Lokomotiver, skal deres ·Luftbrem-
-seledning vær e sammenkoblet. Medføres der Vogne, 
skal disse alle være forsynet med Luftbremseledning, 
-0g mindst h veranden skal have Luftbremse og be-

Bremsning· af 
Sneplovtog. 

• tjent Skruebremse. 

§ 38, 

Hjælpetog • 
') 

1. Et Hjælpe/og kan efter Omstændighederne HJælpetog. 

være en Hjælpemaskine eller et Tog, der medfø rer 
Hjælpevogn, eventuelt tillige Ambulancevogn m . v . 

Af Togplanerne fremgaar, h vor Stationerne skal 
henvende sig med Forlangende om Hjælpemaskine, 
Hjælpevogn og Ambulancevogn. 

2. Naar en Reservelokomotivstation mo'atager For- Anmeldelse. 

langende om Hjælpetog, giver den straks Reserve-
lokomotivet Ordre til Udrykning, samt anmelder 
Hjælpetogets Løb ved Liniedcpeche, f. Eks. saaledes : 

»Til" Hjælp for Tog . ..... , der er standset mellem 
.... " og . . . .. " afgaar Hjælpetog (Hjælpemaskine) 
fra .. .. ... Kl. "". " til .. . .. . , krydsende Tog . " .. " . . 
1 . . . " ... . <!: 

Det anføres i Anmeldelsen, saafrcmt Hjælpemaski-
nen kører med Tenderen forrest. 

Anmeldelsen gives til Distriktschefen saml ved-
kommende Trafikinspektører, Bane- og Maskininge-
niører samt andre Stationer, som Anmeldelsen kan 
have Betydning for. 

Paa tilsvarende Maade forholdes ved Udsendel-
:Sen af en Hjælpemaskine fra en Station, der ikke er 
Reservelokoinotivstation. 

S. Naar Hj:.elpetoget er anmeldt, finder Fremføre!- Pørelse. 

s en over den paagældende Strækning Sted efter Reg-

6 



SR 

• 

• 
Forholdsregler, 
aaar tclcera-
llsk Anmelde!-
"" Ikke kan 
Unde Sted. 

•alcrs Betyd-
alng for visse 
Togarter. 

82 - I. 

lcrne for Særtog, selv om Signalisering ved forudgaa-
ende Tog ikke har fundet Sted. Paa Baner, hvor Sig-
nalisering finder Sted, skal Lokomotivføreren under-
r ettes om manglende Signalisering. Om 
se § 24, og om F ørelse paa Fribaneordre se § 27. 

P aa det Banestykke, hvor Hjælpen eventuelt skal 
ydes, s ker Fremførelsen efter de i § 52, 5 givne· 
Regler . 

4. I<an den i Punkt 2 nævnte t elegrafiske Anmel-
delse ikke finde Sted, kan Hjælpetog under paatræn-
gendc Forhold afsendes uden saadan Anmeldelse, og: 
uden at der er erhvervet fri Bane for det. 

Lokomotivføreren skal i saa Fald skriftlig under-
1·cttcs om Forholdet og skal fremføre Toget under 
lagttugelse af særlig Forsigtighed og under hyppig 
Brug af Fløjten. 

§ 39. 
Liniebloksignalers Betydning for Togarter. 

Linieblo,kken ' med tilhørende Bloksign aler (Ud-
Mellembloksignaler og Indkørselssig-

n aler) maa ikke benyttes for nedennævnte Arter 
Tog: 

Paa enkeltsporede Baner: 
Arbejdstog, 
Sneplovtog, 
Hjælpctog paa det Banestykke, hvor Hjælpen 

s kal ydes, og 
Plan- og Særtog, der ikke kan fortsætte i den 
planmæssige Køreretning, og som derfor føres 
tilbage. 

P aa dobbeltsporede Baner: 
Særlige Arbejdstog, 
Sneplovtog, 

'I 
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og et enkelt Lokomotiv me en er, s a ..... 
bremset. Er der 2 Lokomotfrei-, skal deres Luftbrem-
seledning være sammenkoblet. Medføres der Vogne" 
skal disse alle være forsynet med Luftbremseledning, 
og mindst hveranden skal have Luftbremse og be-
tjent Skruebremse. 

3. Naar der til Forcering af Snedrivei· anvendes 2 Forspand. 

Lokomotiver, slrnl det Lokomotiv, der l1ar det største 
Antal koblede Aksler, være forrest, og Lokomotiverne 
!!lml n-ere fast sammenkoblet. 

§ 38. 
Hjælpetog. 

1. Et H jælpctoy kan efter Omstron<lighedeme 
ncre en Hjælpemaskine eller et •rog, <ler medfører 
Hjrolpevogn, eventuelt tillige Ambulancevogn m. v. 

Af Togplanerne fremgaar, hvor Stationerne skal 
hcnYende sig metl Forlangende om Hjælpemaskine, 
Hjrolpevogn og Amhulaucevogn. 

2. Naar en Re:;:ervelokomotfrstation rnodtuger For-
. langende om Hjrolpetog_, giver den straks Reserve-
lokomoth·et Ordre til Udrykning, samt anmel<ler 
Hj:-clpetogets L f-ll• Yed Liniedcpeche, f . Eks. saalr<les : 

»Til Hjrolp for Tog ... "., der er stan<lset mellem 
"" " og "" .. , afgaar Hjælpetog (Hj:-clpemuskine) 
fra . "". Kl. . . ".. til " .... , krydsende Tog ... .... " 
j . . " . " .. «. 
Det i Anmeldelsen! saafremt Hjrclpemuski-

nen kører med •ren<lereu forrest . 
Anmeldelsen gives til Distriktschefen samt ved-

kommende •rrafikinspektører, Bane- og Maskininge-
niører $Umt nndre Stationer, som Anmeldelsen kan 
ha.Ye Betyclning for. 

Paa. tilsrn reude l\foade forholdes ved Udsendel-
sen af en Ujcclpcmaskine fra en Station, der ikke er 
R.eservel okomoti Ysta ti on. 

S. Xaar Hjrolpetoget er anmeldt, finder F remførel-

Hjælpetog. 

J\nmeldclse. 

. . " 
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sen over cleu paagælcleudc Strækning Sted efter Ul'g-
lerne for Særtog, selv om Sigualiseriug Yed forudgu;,t-
ende Tog ikke har fundet Stc<l. Fo1· Underretning af Lo-
komotivførcl'en om manglende 8igna1ise1·ing, henh. 

Unclerretniog fol" Hevogtningspen;onalet og 
for Kørsel ln-er Overkørsler, hvis Bevogt11ingspersouale 
ikke er unuerrettet om Togets Løb, gældel" s::rnnne Heg-
ler so111 for Hmrtog, jfr. § ;-:J, l'nnkt 10. Om llastighecl<>n 
se § :Ll, (lg om l•'øi·else paa 1"1·ihaneor<lre se § 27. 

Pua det Banestykke, hvor Hjælpen eveutnelt skal 
y(les, Hker F1·e111fpl'elsen eHeL' <le i § 52, 5 givne 
Ueglei-. 

.1. Kn11 tlen j Punkt 2 11mv11Le telegrafiske 
ikke fiude :-:; te<l, · l;:an lI jælvetog pu::i. tl'a.'11-

gende Forholu afacntles uclcu ;,;nat.lan Anmeldelse, . 
tulen at t.lcr er erhver\"et fri Bane for tlet. 

Lokomoth"l"Øreren skal i ::;an Fnld ig 11ude1·-
1·ettes oi11 Fol'lwlclet og skal fr<•mf1,11·e Toget uu<lt•i· 
Iagttagcbe nf Fol'sigtighed og mulet· hyppig 
Brug af F'lpj f·l·n. 

§ 39. 
Liniebloksignalers Betydning for visse Togarter. 

Liniel>lokkcu med tilhørende IHoksignalei· (Utl-
ksJrselssignnlei·, i\[ellemhloksignakt· og 
nale1·) n1aa ikke benytte>; for neLlenu.cvnte A1'te1· 
'l'og: 

l'aa cnkclfaporedc Banet·: 
A tl.Jejd,.;tog, 
Kneplovtog, 
Hj;clpetog pau tlet Hanestykke, hvo1· Hj;dpen 

skal )"tlt>S, og 
l'lau- og Særtog, der ikke kan fm·tsmtte i tleu 
planmæssige Køreretning, og :-;om derfor føres 
tilbage. 

Paa do1Jlieltsporede Baner: 
S:cl'lige A1·bejdstog, 
Sneplovtog, 

Gyldig fra 2r;h 1941. 78. 

Hjælpctog paa det Banestykke, hvor Hjælpen 
skal ydes, 

Tog, der ikke kan fortsætte i den planmæssige 
l\.øreretning, og som derfor føres tilbage og 

Tog, der kører paa venstre Spor. 

Mellembloksignalerne har ingen Betydning for dis-
se Tog og kan derfor passeres i Stopstilling. Paa Sta-
tioner med Hovedsignaler, som indgaar i Linieblok-
ken, skal Togene rangeres ind og ud. 

SR 
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VI. DRIFTSUREGELMÆSSIGHEDER. 
§ 40. 

Meldinger: om Forsinkelser! 
Afgaar et personførende Plan- eller Særtog mindst 

15 Minutter, et Plan- eller Særgodst.og mindst 30 Min. 
for sent fra en Togfølgestation, skal denne telegrafisk 
undenetle Stationerne paa den f0ranliggende Linie-
dcpechcslrækning samt Distriktschefen, henholdsvis 
vedkommende Trafikinspektør, om Forsinkelsens Stør-
relse . 

Forøges eller formindskes Forsinkelsen med mindst 
10 Minutter for førstnævnte Togarter. og med mindst 
15 Minutter for sidstnævnte, giver de følgende By-
og Knudestationer ny Melding. 

Linie.depechestræ kningens Endestation giver even-
tuelt Melding til næste Strækning samt til Distrikts-
chefen, h<.'nholdsvis vedkommende Trafikinspektør, 
om Forsink.elsens Størrelse ved Togets Afgang der-
fra. 

Distriktschefen kan for Strækninger med særlige 
Trl'\fikforhold eller for visse Tog fastsætte afvigende 
Regl er med Hensyn til de ovenfor nævnte Meldinger. 

§ 41. 

Forlægning af Krydsning. 
1. Det paahviler de Togfølgestationer, hvor der skal 

finde Togkrydsning Sted, at holde sig bekendt med de 
krydsende Togs Løb for i Forsinkelsestilfælde om 
fornødent at gribe ind og foranledige Forlægning af 

( 

\ 
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2. Saa snart et Tog bliver mindst 10 Minutter for- Melding fra 
forsinket 

sinkel, skal Togføreren melde til nærmeste Kryds-
ningsstation Forsinkelsens hvor mange Aks-
ler Toget medfører, samt om det har mere end eel 
Lokomoti\'. Bibeholdes Forsinkelsen, skal ogsaa de 
følgende Krydsningsstationer have Melding. Et gen-
nemkørende Tog maa dog ikke standse for at afgive 
en snadan Melding. 

3. Naar et Tog forsinkes saaledes, at den fastsatte 
J{rydsning med et andet Tog ikke kan finde Sted , 
uden at dette Tog ogsaa forsinkes, skal Krydsnings-
stationeri overveje, om Krydsningen bør forlrogges. 
Ved Overvejelsen maa der tages Hensyn til de to Togi; 
Betydning og til, hvilke Tilslutninger de har. 

4. Det paahviler den Station, hvor Krydsningen 
ifølge. Køreplanen skulde finde Sted - den oprinde-
lige f(rydsningsstation - at tage Bestemmelse om 
Krydsningens Forlægning og at fastslaa denne . 

5. Frcmgangsmaaden ved Krydsningsforlængning 
er følgende: 

A X 

_.Forslol<et I 
1 

Ny Kryds-
nings-

slntion. 

B 

I 

c 

I 
Oprin-
delig 

Kryds-
nings-

st;1tion. 
Den oprindelige Krydsningsstation (Station Y ) 

sender følgende Telegram til den valgte nye Kryds-
ningsstation (Station X): 

»Kan Tog 2 krydse Tog 1 i X?« (Telegram Nr. 1). 
Har Station X intet at indvende mod Krydsnin-

gen, svares der: 
i> Ja, Tog 2 kan krydse Tog 1 i X« (Telegram Nr. 2). 
Derefter giver Station Y Lini<!depeche til Stationer-

ne Y- X: 

Krydsnings. 
stationernes 
Overvejelser 
om ForlægnJng 
af Krydsning. 

Krydsningssta-
tionens Pligt 
til at tage .Be-
stemmelse om 
Krydsningsfor-
læitJlng. 

Fremgangs-
maaden ved 
Krydsnlng5for-
lægnlng. 
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:1>Tog 2 krydser Tog 1 i X« (Telegram Nr. 3). 
Dette Telegram gentages af Station X til Station Y, 

og Krydsningen er da forlagt til Station X. 
Opgiver Station Y Krydsningsforlægningen efter at 

have modtaget Telegram Nr. 2 fra Station X, altsaa 
inden Telegrum Nr. 3 er afgivet, giver den følgende 
T elegram til Station X: · 

:1>lngen Krydsningsforlægning mellem Togene 2 og 
1 til Station .X« (Telegram Nr. 4). 

Kan Station X ikke tage imod sva-
rer den:· 

»Her kan ikke krydses« (Telegram Nr. 5). 
Station Y maa da efter Omstændighederne enten 

vælge en anden Station til Krydsning eller opgive 
Forlægningen. 

Skal Krydsningsforlægning finde Sted under saa-
danne Forhold, at Forlægningen er afhængig af Fo-
retagelse af anden Krydsningsforlægning, f. Eks. naar 
flere Tog følger hurtigt efter hinanden, s kal der først 
finde Forhandling Sted m ellem Krydsningsstationer-
ne indbyrdes. 

6. Naar den ny Krydsningsst ation (Station X) har 
givet Telegram Nr. 2 til den oprindelige Krydsnings-
s tation (Station Y), maa den ikke lade Tog 1 af gaa 
eller passae, 

før Krydsning med Tog 2 h ar fundet Sted, eller 
Telegram Nr. 4 er modtaget fra Station Y , eller 
Krydsningen af Station X er forlagt til en anden 

Station i Retning mod Y, eller 
Tog 2 er indstillet . 

7. Det rettidige Tog (Tog 2) foranlediges underret-
tet om den fastslaaede Krydsningsforlægning af den 
oprindelige Krydsningsstation (Station Y); det for-
sinkede Tog (Tog 1) af den nye Krydsningsstation 
(Sta tion X). 

' ) 

\ 
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Saafremt det rettidige Tog (Tog 2 ) er planmæssigt 
paa den oprindelige Krydsningssta-

tion (Station Y), skal Toget saa vidt muligt under-; 
rettes paa en tidligere Holdestation, der da telegra-
·fisk meddeler den oprindelige Krydsningsstation, at 
·Toget er underrettet om Krydsningsforlægningen. Er 
et sa,adant planmæssigt gennemkørende Tog ikke un-
derrettet p aa en tidligere Station, tages det ind paa 
.den oprindelige Krydsningsstation paa den i Signal-

angivne Maade og underrettes. 
Det forsinkede Tog (Tog 1) skal saa vidt muligt 

·underrettes paa en Holdestation foran den nye Kryds-
ningsstation (Station X); for Tog, der skal standse 
paa Station X, dog kun, saafrcmt Underretningen kan 
finde Sted uden Forsinkelse af Toget. Den Station, 
der underretter Toget, skal telegrafisk meddele den 
nye !{rydsningsstution, at Underretningen har fundet 
Sted. Er Toget ikke underrettet paa en tidligere Hold<'-
·station, skal det underrettes paa den nye l{rydsnings-
slation. Er et saadanl Tog planmæssigt gennemkøren-
de, t ages det ind paa den i Signalreglementet angivne 
Maade og underrettes. 

Underretningen til Togen e skal ske skriftligt paa 
·Form. Nr. S 3 og gives saavel til Lokomotivføre-
r en som til Togføreren. Underretningen til Togføreren 
·bortfalder dog · i de Tilfælde, i h vilke Underretningen 
·Overrækkes under Togets Forbikørsel. 

8. Naar en enkeltsporet Strækning gaar over i en 
dobbeltsporet , betragtes Overgangsstationen mellem 
.de to Strækninger 

som oprindelig [(rydsnin.gsslation 
for de Tog, der planmæssigt skal mødes paa Dob-
beltsporet, men for hvilke der fastsættes I{ryds-
ning paa Enkeltsporet, og 

som ny [{rydsningsstation 
for de Tog, der planmæssigt skal krydse paa En-
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keltsporet, men for hvilke Krydsningen henlæg-
ges til Dobbeltsporet. 

Eksempel A: 
X 

Forsinket Tog 1 --'j A Tog.;2 

( __ 
Tog 1 og 2 mødes planmæssigt paa Dobbeltsporet. Tog; 

1 forsinkes saaledes, at Krydsning maa finde Sted paa. 
Station X. Station A betragtes som oprindelig Krydsnings-
station og forlægger Krydsningen paa sædvanlig Maade· 
til Station X. 

Eksempel B: 
B Y +- Tog2: 

Forsinket Tog 1 ___,...)----- --'-! 
Tog 1 og 2 krydser planmæssigt hinanden paa Slation 

Y. Tog 1 forsinkes, saaledes at Krydsningen maa hen-
lægges til Dobbeltsporet. Krydsningen forlægges paa sæd-
vanlig Maade af Station Y til Overgangsstation B, der be-· 
tragtes som ny Krydsningsstation. Tog 2 kan dog køre· 
ind paa Dobbeltsporet, selv om Tog 1 ikke er kommet tit 
Station B. 

. Ved Krydsningsforlægning fra en Station paa et 
Enkeltsp.or til en Station paa et andet Enkeltspor 
med mellemliggende Dobbeltspor foregaar Kryds-· 
ningsforlægningen paa sædvanlig Maade ved Linie-
depeche fra den oprindelige Krydsningsstation til den 
nye Krydsningsstation. 

Ved Krydsningsforlængning fra en dobbeltsporet 
Strækning til en anden dobbeltsporet Strækning over· 
en mellemliggende enkeltsporet betragtes Overgangs-
stationen mellem Dobbeltsporet, ltvorf ra Forlægnin-
gen sker, og Enkeltsporet som den oprindelige Kryds-
ningsstation, og Overgangsstationen mellem Enkelt-

1 8!1 - - I. 

sporet og det Dobbeltspor, hvortil Krydsningen for-
lægges, som den nye !{rydsningsstation. 

Eksempel C: 
A B C +-Tog2 D 

Forsinket Tog 1 ---+- )·-----<._ _____ _ 
Tog 1 og 2 mødes planmæssigt paa Dobbeltsporet C- D. 

Tog 1 forsinkes, saaledes at Krydsningen maa henlægges 
t.il Dobbeltsporet A-B. Station C betragtes da som op-
rindelig Krydsningsstation, der 1>aa sædvanlig Maadc for-

. lægger Krydsningen til Station B, der betragtes som den 
nye Krydsningsstation. 

9. Overgangsstationerne er ansvarlig for, at intet 
Tog faar Tilladelse ti l at gaa ind paa den tilstøden-
de enkeltsporede Bane, før enten de modgaaende Tog, 
som Toget planmæssigt skal møde paa Dobbeltspo-
ret eller krydse paa Overgangsstationen, er indgaaet 
til Stationen, eller I\rydsningen er forlagt, eller To-
gene er indstillede, j fr. Punkt 11. 
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10 a. Hvor en enkeltsporet Fællesstrækning deles Krydsnlngl!for-
1ægu1og under i to eller flere Linier, kan der i Tilfælde af Togfor- 11ærllge For-

sinkelse fremkomme Krydsning mellem Tog, der ikke hotd. 
planmæssigt samtidig skulde befinde sig paa Fælles-
strækningen. For saa vidt saadann,e Krydsninger skal 
finde Sted paa en anden Station end Forgreningssta-
tionen, betragtes Forgreningsstationen som oprinde-
lig lfrydsningsstation, der forlægger Krydsningen ef-
ter de fornn givne Regler. 

b. Naar et Tog, der planmæssigt skal ankomme til 
Udgangsstationen for et modgaaende Tog mere end 
30 Minutter før dette Togs Afgang, forsinkes saale-
des, at l{rydsningen med det rnodgaaende Tog maa fin-
de Sted paa en foranliggende Station, betragtes nævn-
te Udgangsstation som oprindelig l{rydsningsstalion , 
der forlægger Krydsningen efler de foran givne 
Regler. 
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c. Paa samme Maade forholdes, naar et Tog, der 
planmæssigt skal ankomme til sin Endestation mere 
end 30 Minutter før et modgaaende Togs Afgang der-
fra, forsinkes saaledes, at Krydsningen med det mod-
gaaende Tog skal finde Sted paa en foranliggende 
Station. 

11. Et Tog, der ankommer til en Station, paa hvil-
ken det skal krydse et andet Tog, maa ikke forlade 
Krydsningsstationen, før 

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

melse med de foranførte Regler, 
eller det mødende Tog er blevet indstillet, 

medmindre det skal fortsætte sit Løb ad et andet Spor 
end det, der benyttes af det krydsende Tog. 

12. Trafikinspektøren kan inden for sit Omraade 
- dog kun efter forudgaaende Underretning til den 
oprindelige Krydsningsstation - gribe ind og fast-
slaa en Krydsningsforlægning, men denne sker da i 
et og a lt paa hans Ansvar. Underretning til Togene 
om fastslaaet l{rydsningsforlægning gives ogsaa i 
dette Tilfælde paa sædvanlig Maade. 

i S. Maa en fastslaaet Krydsningsforlægning foran-
dres, enten fordi det forsinkede Tog forsinkes yder-
ligere, eller fordi det andet Tog ogsaa bliver forsin-
ket, kan dette ske ved en ny Krydsningsforlægning, 
foretaget efter de ovenfor givne Reglel'. Den ved den 
sidst forudgaaende Forlægning fastslaaede Kryds-
ningsstation betragtes ved den nye Forlægning som 
oprindelig Krydsningsstation. 

14. Togfølgestationerne underretter Holdesteder, 
der er forsynet med Telefon, om Krydsningsforlæg-
ninger og andre Forandringer i T oggangen efter nær-
mere af Distriktschefen fastsatte Regler. 

\ 

' 

\. ". 

- I. 

§ 42. 
Ny Togoverhaling og Forlægning af Togoverhallng. 

1. Ved en ny Togoverhaling eller Forlægning bag-
ud af en Overhaling ordnes Forlægningen af den Sta-
tion, hvor Overhalingen skal foregaa . 

Naar Overhalingen for lægges fremeft er, ordnes 
'Forlægningen af den oprindelige Overhalingsstation. 

Ved Bedømmelse af, om et Tog i Tilfælde af For-
sinkelse bør overhales af et andet eller en planmæs-
sig Overhaling forlægges, maa der tages Hensyn til 
de to Togs Betydning og til, h vilke Tilslutninger de 
har. 

SR 

Ny To&"ovcr-
hallng og For-
lægning nf 
Togoverlµlllng. 

" 

2. Bliver et Tog, der :skal overhale et andet Tog, Melding om 
Forsinkelse af 

mindst 10 Minutter forsinket, skal Togføreren melde et ovC('haternte 

til Overhalingsstationen Forsinkelsens Størrelse, hvor Tog. 

m ange Aksler Toget medfører, samt om det h ar mere 
end eet Lokomotiv. Bibeholdes Forsinkelsen, skal og-
saa de følgende Overhalingsstationcr have Meldingen. 
Et gennemkørende Tog maa dog ikke standse for at 
afgive saadan Melding. 

3. Frcmgangsmaaden ved Fastsættelse af 11y Tog-
-0verhaling og Forlægning bagud af en Overhaling er 
følgende: 

A B c X I> E y 

Tog fl ---+ I 'Forsinket I 
To;z 1---+ I I I I 

Ny Oprinde-
Over- lig Over-

hulings- hali!lgs· 
station. station. 

Den efter Tid og Sted til Overhaling bedst egnede 
Station - den nye Ov.erhalingsstation - (Station X) 
tilbageholder, eventuelt efter Forhandling med Nabo-
stationerne, det forsinkede Tog. 

Den ny Overhalingsstalion (Station X) giver deref-
ter Liniedepechen: 

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

Fremgangli-
maadcn ved ny 
Togovcrhallng 
og Forlægning 
bagud af en 



SR 

Forlægning 
fremefter af 
en Overhaling. 

02 - 1. 

tll hele den Strækning, over hvilken Togfølgen bli-
ver forandret. 

Den ny Overhalingsstation (Station X) underretter 
skriftligt paa Formular Nr. S 3 Tog- og Lokomotiv-
føreren for det Tog, der skal overhales (Tog 1), og 
sørger for, at der i Mørke og usigtbart Vejr, naar 
Natsignaler føres, vises Signal »Toget overhales4: fra 
Togets bageste Vogn. 

Det overhalende Tog (Tog 3) underrettes ikke paa 
anden llfaade om Ændringen i Togfølgen; 

4. Fremgangsmaaden ved Forlægning fremefter af 
en Overhaling er følgende: 

A Y C D X 
ForsinkctTog3 I Tog 1 I I I I 

Oprinde-
lig Over-
halings-
station. 

Ny 
Over-

halings-
station. 

Den oprindelige Overhalingsstation (Station Y ) 
vælger, efter modtagne og indhentede Oplysninger om 
Togenes Forsinkelse og under fornødent Hensyn til 
de foreliggende Forhold, paa hvilken Station Over-
halingen bør foregaa, og afsender til den valgte nye 
Ovcrhalingsstation (Station X) følgende Telegram: 

»Tog 3 forsinket. Kan det overhale Tog t i X?« (Te-
legram Nr. 7). 

Er der intet til Hinder for Overhaling paa Station 
X, svarer denne : 

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

Station Y giver derefter Liniedepechen: 
3 overhaler Tog 1 i X« (Telegram Nr. 9), 

til Stationerne paa den Strækning, over hvilken Tog-
følgen bliver forandret. 

Kan Overhaling ikke finde Sted paa Station X, s''a-
rer denne til Station Y: 

»Her kan ikke overhales« (Telegram Nr. 10) . 

• 
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§ 42. 
Ny Togoverhaling og Forlægning af Togoverhaling. 

1. Ved en ny Togoverhaling eller Forlægning bagud 
.af en Overhaling ordnes Forlægningen af den Station, 
hvor Overhalingen skal foregaa. 

Naar Overhalingen forlrogges fremefter, ordnes For-
'lægningeu af den oprindelige Overhalingsstation. 

Ved Bedømmelse af, om et Tog i Tilfælde af Forsin-
kelse bør overhales af et andet eller en planmæssig 
Overhaling forlrogges, maa der tages Hensyn til de to 
·Togs Betydning og til, hvilke Tilslutninger de har. 

2. Bliver et Tog, der skal overhale et andet Tog, 
mindst 10 Minutter forsinket, skal Togføreren melde 
til Overhalingsstationen Forsinkelsens Størrelse, hvor 
mange Aksler Toget medfører, samt om det har mere 
·end eet Lokomotiv. Bibeholdes Forsinkelsen, skul og-
·saa de følgende Overbalingsstationer have Mel<lingen. 
Et gennemkørende Tog maa dog ikke standse for at af-
:give saadan Melding. 

S. Fremgangsmaaden ved Fastsættelse af ny Togover-
.haling og Forlægni.ng bagud af en Overhaling er fØl-
.gende: 

A B C X D E y 
: Forsinket i I 

'Tog 3 -·->-_:.___-.:....! T_o....:g"'---1 _-__ ,_-'-I ____ _.:.. __ ..:..I __ ..:.,__ 
Ny Oprinde-

Over- lig Over-
halings- halings-
station. stution. 

Den efter 'rid og Sted til Overhaling bedst egnede 
:Station - den nye Overhalingsstation - (Station X) 
tilbageholder, eventuelt efter Forhandling med Nabo-
.stationei.•ne, det forsinkede Tog. 

Den ny Overhalingsstation (Station X) givet' deref ter 
Liniedepechen: 

»Tog 3 overhaler Tog 1 i X« (Telegram Nr. 6) 
til hele den Strækning, over hvilken TogfØlgen bliver 
forandret. 
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Den ny Overhalingsstation (Station X) underretter-
skriftligt paa Formular Nr. S 3 Tog· og Lolrnmotiv-
føreren for det Tog, der skal overhales (Tog 1), og sør-
ger for, at der i Mørke og usigtbart Vejr, naar Nat-
signaler føres, vises Signal »'l'oget overhales« fra Togets-
bageste Vogn. 

Det overhalende Tog (Tog 3) underrettes ikke paa 
anden Maade om JEndrilngen i 'l'ogfØlgen. 

Saafremt det 'l'og, der skal overhales ('rog 1), er· 
planmæssigt gennemkørende paa den ny Overhalings-
sta tion (Station X), kan denne Station lade Toget un-
derrette paa en tidligere Togfølgestation. Er Toget 
planmæssigt gennemkørende paa Underretningsstatio-
nen, tages det ind her paa den i Signalreglementet fore-
skrevne Maade og underrettes; (I saa bortfalder· 
Unclerretningen til Togføreren.) Er Toget ('rog 1) un-
derrettet paa en tidligere Station om Overhalingens 
Forlægning og, saafremt det paa den ny Overhalings-
station (Station X) skal benytte et andet Spor end 
Gennemkørselssporet, tillige om den ændrede Sporbe-
nyttelse efter Reglerne i § 31, Punkt 2, kan det paa 
den ny o,·erhalingsstation (Station X) tages ind for 
den Signalgivning, der er foreskrevet for planrnæssigt 
standsende '1.'og. 

4, F'remgangsmaaden ved Forlægning fremefter af" 
en Overhaling er følgende: 

A Y C D X 
Forsinket Tog 3 - i Tog \. - ->- I 

Oprinde-
lig Over-
hali ngs-
station. 

Ny 
Over-

h al ings-
st<ilion. 

Den oprindelige Ove1•halingsstation Y) væl-
ger, efter modtagne og indhentede Oplysninger om To-
genes og uncler fornødent Hensyn til de· 
foreliggende Forhold,_ paa hvilken Station Qyerhalingen 
bØr fo1·egaa, og afsender til den valgte nye Overhalings-
statioil (Station X) følgende 'l'elegram: 
Gyldig Ira ' i:i 1938. 32_ 

" 
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Station Y maa da enten vælge en anden Station 
til Overhaling eller opgive Forlægningen af denne. 

Den oprindelige Overhalingsstation (Station Y) 
underretter skriftligt paa Formular Nr. S 3 Tog- og 
Lokomotivføreren for det Tog, der skal overhales 
(Tog 1), om den foretagne Forlægning af Overhalin-
gen, og den nye Overhalings'station (Station X ) sørger 
for, at der i Mørke og usigtbart Vejr, naar Natsigna-
ler føres, vises Signal »Toget overhales« fra dette 
Togs bageste Vogn. 

Det overhalende Tog (Tog 3) underrettes ikke paa 
anden Maade om Ændringen i Togfølgen. 

Er det bageste Tog saa forsinket, at Overhalingen 
helt bør bortfalde, betragtes Endestationen som ny 
Overhalingsstation. 

5. Naar det som Følge af Togforsinkelse bliver 
nødvendigt fra en Udgangsstation eller en Fol'gre-
ningsstation at afsende Tog i samme Retning i anden 
Rækkefølge end den planmæssige, uden at Overhaling 
finder Sted, paahviler det den paagældende Udgangs-
station eller Forgreningsstation at anordne foran-
dret Togfølge. Dette sker ved, at denne Station (K} 
sender Liniedepcche om den forandrede Togfølge 
over den Strækning (K- X), over hvilken Togfølgen 
forandres . 

Hvis Togene skal fortsætte ud over Station X ad 
samme Spor, saaledes at Overhaling skal finde Sted 
paa denne Station, skal den i Punkt 4- nævnte T ele-
gramudveksling (Telegrammerne Nr. 7-8 ) gaa for-
ud for Anordningen af den ændrede Togfølge. 

Det fastsættes i særlig Instruks, hvilke Togfølge-
stationer der. i denne Sammenhæng betragtes som Ud-
gangsstationer, og hvil'rn Strækningsafsnit Anordning 
om ændret Togfølge kan omfatte. 

Underretning til Togene om den forandrede Tog-

Porandret 
Togfjllge. 
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følge finder ikke Sted, medmindre der skal foregaa 
Overhaling paa Station X, i hvilket Tilfælde det Tog. 
der s kal overhales, underrettes og paasættes Signal 
som foreskrevet i Punkt 4. 

6. De i § 41 , Punkterne 12, 13 og 14 givne Bestem-
melser vedrørende J{rydsningsforlægning har ogsaa 
Gyldighed ved Fastsættelsen eller Forlægningen af 
Overhalinger og forandret Togfølge, for saa vidt de 
efter det foranstaaende kan finde Anvendelse der-
paa. 

§ 43. 

Forlægning af Togpassering. 
Togpassering forlægges efter de i § 41 fastsatte 

Hegl er , saafrcmt Arbcjdstoget og det passerende Tog 
kører i modsat Retning, og efter Reglerne i § 42, saa-
fremt de paagældende Tog kører i samme Retning. 

§ 44. 

Aflysning af Tog. 
1. DistriUschefcn og Trafikinspektøren kan aflyse 

Tog inden for deres Omrnade. For personførende 
Pluntog gælder dette dog kun, fo r s aa vidt Naturbe-
givenhcdC'r eller an den tvingende Magt gør Togenes 
Frem fø relse' umulig, eller det skønnes hensigtsmæs-
sigt under Drifts fo rstyrrelser. 

Distriktschefen og Trafikinspe kløren ka n overdra-
ge <lenne Beføjelse til de under dem ved særlige Lej-
ligheder funger ende Togledere s amt til Togudga ngs-
st ationer og Knudestationer for bestemte Tilfælde. 

2 . a. Naar et Tog afl yses, skal skriftlig eller tele-
grafisk Meddelelse derom sendes til s amtlige Statio-
n er paa den Stræ kning, over hvilket Toget skulde 

" 
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»Tog 3 forsinket. Kan det overhale Tog 1 i X?« (Te· 
legram Nr. 7). 

Er der intet til Rinder for Ovel'haling paa Station X, 
svarer denne: 

»Ja, Tog 3 kan overhale Tog 1 i X« (Telegram Nr. 8). 
Station Y giver derefter Liniedepeehen.: 
»Tog 3 overhaler Tog 1 i X« (Telegram Nr. 9) 

til Stationerne paa den Strækning, over hvilken Tog-
fØlgen bliver :forandret. 

Kan Over haling ikke finde Sted paa S tation X, sva-
rer denne til Station Y : 

»Her kan ikke overhales« (Telegram Nr. 10) . 
Station Y maa da enten vælge en anden Station til 

Overhaling eller opgive Forlægningen af denne. 
Den oprindelige Overhalingssta tion (Sta tion Y) un· 

derretter skriftligt paa Formular Nr. S 3 Tog· og Lo-
komot ivføreren for det •rog, der skal overhales (Tog 1), 
om den foretagne Forlægning af Overhalingen, og den 
nye Overhaliugssta tion (Station X) sørger for, a t der 
i og u sigtbart Vejr, naar N atsignaler føres, vises 
Signal »Toget overhales« fra dette Togs bageste Vogn. 

D et over halende Tog (Tog 3) u nderrettes i kke paa 
anden om Ændringen i TogfØ lgen. 

Det 'fog, der skal overhales (Tog 1), kan under For-
udsætning af, at det er underrettet om evt. Æ ndring i 
Sporbenyttelsen, jfr. § 31, Punkt 2, men i øvrigt u<len 
H ensyn t il, om Toget er plan mæssigt stan dsende eller 
planmæssigt gcnnemkøren<le, tages ind paa den n y 
Overha liu.gsstation for den Signalgivning, der er fore-
skrevet for planmmssigt stnn<lsende 'l'og. 

E r det bagest e Tog sa a for sinket, at Overhalingen 
helt bør bor tfalde, bete-agtes E ndestationen som n y 
Over ha lin gsst a t i on. 

SR 
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5. Naar det som Ft51ge af Tog forsinkelse bliver nød· Forandret 
TogfØlge. 

vendigt fra en eller en Forgrening8Sfa· 
tion at afsende •rog i samme R etning i anden R ække-
følge end den planmæssige, u den at Overhaling finder 



SR 
§ 42-44 

94 - II. 

Sted, paahviler det den paagroldende Udgangsstation 
eller Forgreningsstation at anordne forandret 'l'ogfølge. 
Dette sker ved, at denne Station (K) sender Liniede-
peche om den forandrede TogfØlge over den Strrelrning 
(K-X), over hvilken TogfØlgen forandres. 

Hvis Togene skal fortsætte ud over Station X ad 
samme Spor, saaledes at Overhaling skal finde Sted 

' paa denne Station, skal den i Punkt 4 nævnte Telegram-
udveksling (Telegrammerne Nr. 7-8) gaa forud for 
Anordningen af den ændrede TogfØlge. · 

Det fastsættes i særlig Instruks, hvilke TogfØlgesta-
tione1• der i denne Sammenhæng betragtes som Ud-
gangsstationer, og hvilke Strækningsafsnit Anordning 
om ændret Togfølge kan omfatte. 

Underretning til Togene om den forandrede Tog-
følge finder ikke Sted, medmindre der skal foregaa 
Overhaling paa Station X, i hvilket Tilfælde det 'l'og, 
der skal overhales, underrettes og paasættes Signa.I 
som foresltrevet i Punkt 4. 

6. De i § 41, Punkterne 12, 13 og 14 givne Bestem-
melser vedrørende Krydsningsforlægning har ogsaa 
Gyldighed ved Fastsættelsen eller Forlægningen af 
Overhalinger og forandret 'l'ogfØlge, for saa vidt de 
efter det foranstaaende kan finde Anvendelse derpaa. 

§ 43. 
Forlægning af Togpassering. 

Forlægning af 'l'ogpassering forlægges efter de i § 41 fastsatte Reg-
Togpassering. ler, saafremt Arbejdstoget og det passerende Tog kører 

Aflysning af 
'l:og. 

i modsat Retning, og efter Reglerne i § 42, saafremt de 
paagældende 'l'og kører i samme Retning. 

§ 44. 
Aflysning af Tog. 

1. Distriktschefen og Tl'afikinspektøren kan aflyse 
Tog inden for deres Omraade. For personførende Plan-
Gyldig fra 1/8 1938. 33. 
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have løbet, til Distriktschefen, paagældende Trafik-
inspektør, Bane- og Maskiningeniører, vedkommende 
Maskindepoter og andre, for hvem det har Betyd-
ning at kende Togets Aflysning. 

Togfølgestationerne og Holdestederne opslaar Med-
delelse om Aflysningen i Særtogsskabene, underretter 
Banetjenestens Personale ved Meldesedler og ved Te-
lefonmeldinger til Ledvogterposter, der staar i tele-
fonisk Forbindelse med Stationen, og Togindstillings-
signal gives efter Bestemmelserne i Signalreglementet. 

b. Togfølgestationer, hvor det aflyste Tog skulde 
have krydset andre Tog, skal telegrafisk anmode en 
af disse Togs planmæssige Opholdsstationer om at 
give skriftlig Underretning om Togaflysningen til To-
get. Meddelelsen gives til Togføreren og Lokomotiv-
føreren. 

Den Station, der skal afgive nævnte Underretning, 
skal, for saa vidt Toget ifølge sin Køreplan er gennem-
kørende paa Krydsningsstationcni. meddele denne, om 
Underretning er afgivet. Modtager Krydsningsstatio-
nen ikke denne Meddelelse, eller modtager den Med-
delelse om, at Underretningen ikke er blevet afgivet. 
tages Toget ind paa Stationen paa den i Signalregle-
mentet foreskrevne Maade og underrettes om det m ø-
dende Togs Aflysning. Over for Tog, der ifølge Kø-
replanen skal standse paa Kry dsningsstationen, skal 
denne bekræfte, at Toget er indstillet; dette kan ske 
mundtligt. 

Tog, der skulde have været overhalet af det af-
lyste Tog, underrettes mundtlig af Overhalingssta-
tionen. 

c. Togindstillingssignal og Meddelelse til andre 
Tog om Aflysningen bortfalder i Tilfælde, hvor Af-
lysningen er sket ved ·en skriftlig eller trykt Or-
dre - herunder Sæ rtogsanr:pcldelser -- fra Distrikts-
chefen eller Trafikinspektøren, indeholdende Med-
delelse om, at Ordren er tilstillet Banebevogtningen, 

SR 
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henholdsvis vedkommende Tog{ ørere og Lokomotiv-
førere. 

3. Hvis et aflyst Tog skal erstattes med et andet 
Tog i samme Køreplan, skal dette Tog anmeldes og 
fremføres som Særtog. 

§ 45. 
Aflysning ai den regelmæssige Drift. 

Distriktschefen og Trafikinspektøren kan aflyse den 
regelmæssige Drift inden for deres Omraade. Naar 
dette sker, maa Togene kun føres over den paagæl-
dende Strækning efter forudgaaende Anmeldelse. Den-
ne Anmeldelse kan enten ske paa Grundlag af de tryk-
te Køreplaner eller ved særlige Planer. For de saale-
des anmeldte Togs Førelse m. v. gælder nedenstaaen-
de særlige Regler: 

a. Toggangen paa vedkommende Strækning ledes 
af Trafikinspektøren eller den af . Distriktsche-
fen eller Trafikinspektøren hertil bemyndige-
de Togleder, jfr. § 44, 1. I Forsinkelsestilfæl-
de forholder Togfølgestationerne sig i Over-
ensstemmelse med Reglerne i 41, 42 og 43 om 
Forlægning af Krydsninger, Overhalinger og 
Togpasseringer, hvorfor Togførerne som sæd-
vanlig maa afgive de foreskrevne Meldinger. 

b. Meddelelse om,. at den regelmæssige Drift er af-
lyst, opslaas i Særtogsskabene og gives til Di-
striktschef en, vedkommende Baneingeniører, Ma-
skiningeniører, Maskindepoter samt Trafikin-
spektørerne i Naboomraaderne. Et Uddrag af 
a lle under saadanne Forhold modtagne Togan-
meldelser opslaas ligeledes i Særtogsskabene. 
Stationerne skal saa hurtigt som muligt og paa 
den efter deres Skøn bedst nmlige Maade under-
rette Banepersonalet, naar den regelmæssige 
Drift er aflyst, og naar den genoptages. 

'I 
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tog gælder dette dog kun, for saa vidt 
heder eller anden tvingende Magt gør Togenes Frem-
førelse umulig, eller det skønnes hensigtsmæssigt under 
!)riftsforstyrrelser. 

!)istriktschefen og Trafikinspektøren kan overdrage 
denne Beføjelse til de under dem ved særlige Lejlig-
heder fungerende Togledere samt til Togudgangsstatio-
ner og Knudestationer for. bestemte Tilfælde. 

2. a. N aar et Tog aflyses, skal skriftlig eller telegra-
fisk Meddelelse derom sendes til samtlige Stationer 
paa den Strækning, over hvilket Toget skulde have IØ-
bet, til !)istriktschefen, paagældende Trafikinspektør, 
Bane- og Maskiningeniører, vedkommende Maskindepo-
ter og andre, for hvem det har Betydning at kende 
Togets Aflysning. 

TogfØlgestationerne og Holdestederne opslaar Med-
delelse om Aflysningen i Særtogsskabene, underretter 
Banetjenestens Personale ved Meldesedler og ved Tele-
fonmeldinger til der staar i telefonisk 
Forbindelse med Stationen, og Togindstillingssignal gi-
ves efter Bestemmelserne i Signalreglementet. 

b. TogfØlgestationer, hvor det aflyste Tog skulde 
have krydset andre Tog, skal telegrafisk anmode en 
af disse Togs planmæssige Opholdsstationer om at give 
skriftlig Underretning om Togaflysningen til Toget. 
Meddelelsen gives til Togføreren og Lokomotivføreren. 

Den Station, der skal afgive nævnte. Underretning, 
skal, for saa vidt Toget ifØlge sin Køreplan er gennem-
kørende paa Kryusningsstationeu, meddele denne, om 
Underretning er afgivet. Modtager Krydsningsstatio-
nen ikke denne l\Ieddelelse, eller modtager den Med-
delelse om, at Underretningen i kke er bl evet afgivet, 
tages Toget ind paa Stationen paa den i Signalregle-
mentet foreskrevne Maade og underrettes om det mø-
dende Togs Aflysning. Over for Tog, der ifØlge Køre-
planen skal standse paa Krydsningsstationen, skal den-
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ne bekl'æfte, at Toget er indstillet; uette kan ske mundt-
ligt. 

Tog, der skulde vmret overhalet af det aflyste 
'fog, underrettes mundtlig af Overhalingsstationen. 

c. Togindstillingssignal og Meddelelse til andre 'l'og 
om Aflysningen bortfalder i 'i'ilfælde, hvor Aflysningen 
er sket ved en skriftlig eller tr:rkt Ortl!·e - herunder 
8rortogsanmeldelser - fra Distriktschefen eller •rrafik-
inspektøren, indeholdende Meddelelse om, nt Ordren er 
tilstillet Bancbe·vogtningen, henholdsvis vodkornrnende 
'l'ogførere og Lokornotit'fØrere. 

'l'oginflstillingssignal I.lortfalder endvidere i Ti lfæl· 
de, hvor et Plan- eller Særtog aflyses erstattes af et 
Særtog i en Plan, som ikke er lagt tidligere end det af· 
lyste Togs Plan, og som ikke medf,Orer Æ ndring i 
fØlgen. 

3. Hvis et aflyst Tog skal erstattes med et andet 
'l'og i samme Køreplan, skal dette Tog anmeldei; som 
Særtog. 

§ 45 . 
Aflysning af den re1?elmæssige Drift. 

Distriktschefen og Trafiki11s11ektj<lre11 kau aflytie den 
regelmffissige Drift inden fo1· <leres Onu·aade. Naar dette 
sker, mua Togene kun føres over den pnagældende 
Strælming efter forudganende· Anmeldelse. Denne An-
meldelse kan enten ske paa Gm1ullag af r'le trykte Køre· 
planer eller ved srerlige Planer. For de saaledes an· 
meldte Togs Føl'else m. v. gælfler nedenstaaenrle sær-
lige Regler: 

a. 'roggangen paa vedkommende Strækning letles af 
'l'rafikinspt>ktjclre11 elle1· den af Distriktschefen el-
ler 'l'rafikinspektøi·en hertil bemyndigede Togleder, 
. tfr. § 44, 1. I Forsinkehiestilfmlde forholder Tog-

tiouerne i>ig i me<l Reg-
lerne i §§ 41, 42 og 43 om af Kryds-

Gyldig Ira 11;1 1938. 34. 
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c. Togene føres paa Fribaneordre efter de i § 27 
givne Regler. 

.cl. Underretningen til Banebevogtningen om Tog-
gangen gives ikke ved Underretningssignaler paa 
Togene, men a lene ved de elektriske Underret-
ningssignaler, og Bevogtningspersonalet skal væ-
re til Stede paa Posterne eller i disses Nærhed i 
Tiden fra KJ. 5, til ToggangsindstilEngssig-
nal modtages .. Togene kan derfor fremføres med 
s lørre Hastighed end 25 km/ T" uagtet de ikke 
er signaliseret. Togindstillingssignal gives ikke. 
Toggangsindstillingssignal gives daglig, naar 
Døgnets sidste Tog har passeret Stræ kningen 
indtil næste Station, Lil hvilken der ringes. Tog-
gangsindstillingssignal'maa dog fø rst gives efter 
IO. 16. 

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

Meddelelse om Toggangens Indstilling gives 
<lesudcn til Ledvogterposter, der staar i t elefo-
nisk Forbindelse med Stationerne. 

Under vedvarende Driftstandsning gives Tog-
gangsindstillingssignal daglig efter Kl. 16. Naar 
Togga ngsindstillingssignal gives, s kal Stationer-
ne dog holde Telegrafvagt som under ordinære · 
Forholc.\t med mindre Trafikinspektøren træ f-
fer anden Bestemmelse. 

Naar den regelmæssige Drift atter kan genoptages, 
:sker Tillysningen af den, som har foretaget Aflysnin-
,gen. 

§ 46. 

Ufarbare Baneslrækninger • 

1. Naar et Banestykke er b levet ufarbart, giver Tra- Ufarbare Ba-

'fikinspek tøren n ærmere Best.emmelser om de Æ n- oestræknlnger. 

.<fringer i Togenes Gang, som derved bliver nødvendi-

7 
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ge. Er Banen blevet ufarbar ved Sne, kommer de her-
for gældende særlige Forskrifter til Anvendelse. 

2. Ved midlertidig Spærring af. en nærmere bestemt 
Banestrækning som Følge af Arbejder paa Banen el-
ler lignende underretter Trafikinspektøren alle ved-
kommende. 

Underretningen skol bl. a. indeholde Oplysning om 
nødvendige, midlertidige Forandringer i Bestemmel-
serne om Tilkaldelse af Reservelokomotiver, Hjælpe-
vogne og Ambulancevogne. 

For Underretningen tages J{viltering. Den, der har· 
anmodet om Spærring af en Banestrækning, maa ikke· 
lade de Arbejder, der kræver Spærringen, paabegyn-
de, forinden han har modtaget Beki-æftelse paa, at 
Spærringen er foretaget. Denne Bekræftelse kan gives. 
ved Tilsendelse af ovennævnte Underretning. 

§ 47. 
Det ene Spor paa dobbeltsporet Bane ufarbart. 

Er det ene Spor paa dohbeltsporet Bane u farbart. 
befares Strækningen mellem de Togfølgestalioner, der 
ligger paa hver Side af det ufarbare Sporstykke, og 
hvor Overgang fra det ene Strækningsspor til det an-
det kan finde Sted, som enkeltsporet under Iagttagel-

af følgende Bestemmelser : 
Underretning. 1. Det paahviler en Togfølgestation, der modtager 

Meddelelse om Spærring af det ene Spor paa et til Sta-
tionen grænsende dobbeltsporet Banestykke, 
at underrette den Nabotogfølgestation, der begrænser· 

Bancstykkel, t elegrafisk om Spærringen. Saafremt 
Overgang fra det ene Strækningsspor til det andet 
ikke kan finde Sted paa den ene eller paa nogen 
af de paagældendc Stationer, underrettes tillige 
den nærmest efterfølgende Togfølgestation, hvor 
saadan Overgang kan finde Sted, henholdsvis nær-
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ninger, Overhalinger og Togpasseringer, hvorfor 
Togførerne som sædvanlig maa afgive de foreskrev-
ne Meldinger. 

b. Meddelelse om, at den regelmæssige Drift er af· 
lyst, opslaas i Særtogsskabene og gives til Di· 
striktschefen, vedkommende Baneingeniører, Ma-
skini_ngeniører, Maskindepoter samt Trafikinspek· 
tørerne i Naboomraaderne. Et Uddrag af alle un-
der saadanne Forhold modtagne Toganmeldelser 
opslaas ligeledes i Særtogsskabene. Stationerne 
skal saa hurtigt som muligt og paa den efter deres 
Skøn bedst mulige l\Iaade underrette Baneperso-
nalet, naar den regelmæssige Drift er aflyst, og 
naar den genoptages. 

c. Togene føres paa Fribaneordre efter de i § 27 
givne Regler. 

d. Underretningen til Banebevogtningen om Toggan· 
gen gives ikke ved Underretningssignaler paa To· 
gene, men alene ved de elektriske CTnderretn1ngs-
signaler, og Ilevogtuingspersoualet skal være til 
Stede paa Posterne el1er i disses Nærhed i Tiden 
fra Kl. 5, til Toggangsindstillingssignal modtages .. 
Togene kan derfor fremføres med større Hastighed 
eud 25 km/T, uagtet de ikke er signaliseret. 'l'og· 
indstill ingRsignal gives ikke. Toggangsindstillings· 
signal gives daglig, naar Døgnets sidste Tog har 
passeret Strækningen indtil næste S tation, til 
hvilken der ringes. 'foggangsindstilliugssignal maa 
dog først gives efter KL 16. 

Døgnet regnes i denne Forbindelse K1. 5 til 5. 
Meddelelse om Toggangens Indstilling gives des-

uden til Ledvogterposter, der staar i telefonisk For-
bindelse med Stationerne. 

Under vedvarende Driftstandsning gives Tog-
gangsindstillingssignal daglig efter KL 16. Nnar 
Toggangsindstillingssignal gives, skal Stationerne 
dog holde Telegrafvagt som under ordinære For-

SR 
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hold, medmindre Trafikinspektøren træffer anden 
Bestemmelse. 

Naar den regelmæssige Drift atter kan genoptages, 
sker Tillysningen af den, som har fol'etaget Aflysningen. 

§ 46. 
Ufarbare Banestrækninger. 

1. Naar et Banestykke er blevet ufarbart, giver Tra· 
fikinspektøren nærmere Bestemmelser om de Ændrin· 
ger i Togenes Gang, som derved bliver nødvendige. 
Er Banen blevet ufarbar ved Sne, kommer de herfor 
gældende særlige Forskrifter til Anvendelse. 

2. Bliver det som Følge af A.rbejqer paa Banen elle1· 
Banens Tilstand nødvendigt at spærre en Banestræk-
ning ud over normalt togfrie Intervaller, bekendtgøres 
Spærringen gennem La (se § 25) . 

Kan Spærringen undtagelsesvis ikke 
gennem La, eller omfatter Spærringen· kun normalt tog-
frie Intervaller, underretter Trafikinspektøren alle ved-
kommende. 

Trafikinspektøren underretter i alle 'l'ilfælde alle ved-
kommende om nødvendige, micUe1·tidige Forandringer i 
Bestemmelserne om 'l'ilkaldelse af Reservelokomotiver, 
Ujrolpevogue og Ambulancevogne. 

Arbejderne maa først paabegyndes, eftel' at Banefor-
manden, henh. Telegrafformanden, eller disses Stedfor-
trædere har underrettet begge Strækniugens NabotogfØl· 
gestationer samt sikret sig, at Sporspærringen er opta-
get i den gældende La eller - i de ovenfor anførte Til· 
fælde - bekendtgjort af Trafikinspektøren. 

§ .47. 
Det ene Spor paa dobbeltsporet Bane ufarbart. 

Er det ene Spor paa dobbeltsporet Bane ufarbart, 
befares Strækningen mellem de TogfØlgestationer, der 
ligger paa hver Side af det ufarbare Sporstykke, og 

Gyldig fra 1/a 1938. 35. 
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meste Togfølgestation - paa hver Side af det spæl'-
redc Sporstykke - der fyldestgør denne Betingel-
se. Endvidere underrettes eventuelt mellemliggen-
de Stationer; 

at underrette Distriktschefen, Trafikinspektøren, Ba-
ne- og Maskiningeniøren. Trafikinspektøren be-
stemmer, i hvilken Udstrækning yderligere Under-
retning skal finde Sted. 

Meddelelsen om Spærringen anbringes i Særtogsska-
bet paa Stationerne paa ·den Stræ kning, der b efare;; 
som enkeltsporet, og disse Stationer underretter Ba-
netjenestens P ersonale herunder Le?bevogtningen. 

Hvis Meldingen om Spærringen indgaar til en Sta-
tion, der ikke er Togfølgestation, underrettes den nær-
meste Togfølgestation, der da overtager den videre 
Underretning. • 

Tog, for hvilke det farbare Spor er venstre Spor, 
underrettes af den Station, fra hvilken den unormale 
Sporbenyttelse finder Sted. 

SR 

2. Den af Togfølgestationerne, for hvilken det far- Ledelsen af 
Toggangen og 

bare Spor er højre Spor, overtager, saa længe Spærrin- Togenes Pp-

gen vedvarer, Ledelsen af Toggangen over den Stræk- relse. 

ning, der befares som enkeltsporet, og fastslaar dette 
ved følgende Telegram til Stationerne paa dennf' 
Strækning samt til Trafikinspektøren: 

»Højre Spor fra . . . . . . . . . til ........ . spærret. 
Strækningen mellem . . . . . . . . . og . . . . . . . . . befares 

indtil videre som enkeltsporet. 
Station ........... . 11vcrtager i Medfør af Sikkerheds-

r eglementets 4 7 Ledelsen af Toggangen paa Stræk-
ningen mellem . . . " .. ". .. og ...... : . . .. . «. 

Eksempel. 
A B c 

X X ... 
Spærring. 
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Er paa den dobbeltsporede Bane A-C højre Spor 
i Retningen fra A-C spærret mellem A og B, overta-
ger Station C, fra hvilken det farbare Spor er høj re 
Spor, Ledelsen af Toggangen mellem A og C. 

For Ledelsen af Toggangen og Togenes Førelse 
gælder følgende Regler: 

Den Station (Station C) , der leder Toggangen, 
bestemmer, i hvilken Orden Togene maa føres over 
den enkeltsporede Strækning, eventuelt efter Direk-
tiver fra Trafikinspektøren, og underretter telegra-
fisk den anden Grænsestation for den enkcltsporede 
Stræ kning (Station A) og eventuelt mellemliggende 
Stationer om de trufne Dispositioner. 

Tog, for hvilke det farbare Spol' er højl'c Spor 
(Tog fra C Lil A): 

Togene af- og tilbagemeldes ogsaa paa Ban.er med 
Linieblok, men afsendes i øvrigt uden Iagttagelse 
a f særlige Forholdsregler. Linieblok anvendes paa 
norma l Maade, og Togene kan køre i Bloka fstand. 

Tog, fol' hvilke det farbare Spor er venstre Spor 
(Tog fra A til CJ: 

Togene føres paa Fribaneordrc, af- og tilbage-
meldes, og Kørslen sker med Stationsafstand. Und-
tagelsesbestemmelsen for Arbejdstog og Hjæ lpetog 
i § 5, 3 maa ikke bringes til Anvendelse. 

Linieblok maa ikke anvendes (jfr. § 39) og To-
gene skal ind- og udrangeres paa Stationerne ef-
ter de herfor givne Regler. 

Ved Erhvervelse af fri Bane maa den i § 27, 
Punkl 3 d, 4 nævnte Fremgangsmaade ikke be-
nyttes. 

Det første Tog, der befarer venstre Spor, skal 
fremføres med særlig Forsigtighed og under hyp-
pig Brug af Fløjten. 
De i nærværende § indeholdte Regler gælder ikke 

for Banestrækninger i og ved København indtil Glo-
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hvor Overgang fra det ene Strækningsspor til det an-
det kan finde Sted, som enkeltsporet under Iagttagel-
se af følgende Bestemmelser: 

§ 47 

1. Bliver det som Følge af Arbejder paa Banen eller Underretning. 

Ilanens Tilstanu nødvendigt at spærre det ene Spor pna 
en dobbeltsporet Banestrælrning tid over normalt tog-
frie In tervaller, bekendtgøres Spærringen gennem La 
(se § 

Kan Spærringen undtagelsesvis ikke bekendtgøres 
gennem J,a, eller omfatter Spærringen kun normalt tog· 
frie Iuterrnller, underretter 'frafikinspektøren alle ved-
kommende. 

Maa Spærringen foranlediges uden Varsel, paahviler 
det <len TogfØlgestation, der mo<lt;ger Meddelelse om 
Spærring af det ene Spor paa et til Stationen grænsen-
de dol>beltsporet Banestykke, 
at undet·rette den N ubotogfØlgestation, der begrænser 

Banestykket, telegrafisk om Spærringen. Saafremt 
Overgang fra det ene Strækningsspor til det andet 
ikke kau finde Ste<l paa den ene eller paa nogen 
af de paagrol<lende Stationer, underrettes tillige 
den nærmest efterfølgende Togfølgesta tion, hvor 
saadan Ovel'gang kan finde Sted, henholdsvis nær-
meste TogfØlgestation - paa hver Side af det spær-
rede Sporstykke - der fyldestgør denne Betingelse. 
Endvidere underrettes eventuelt mellemliggende Sta-
tioner, 

at underrette Distriktschefen, Trafik.inspektøren, Ba-
ne- og l\laskin ingeniøren. bestem-
mer, i hvilken Udstrækning yderligere Underretning 
skal finde Sted. 

Hvis Meldingen om Spærringen indgaar til en Sta-
tion, der ikke er underrettes den nær-
meste Togfølgestation, der da.overtager den videre Un-
derretning. 

l\Ieddelelsen om Spærringen anbringes i Særtogsska-
bet paa Stationerne paa den Strækning, der befares som 
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Ledelsen af 
Toggangen oi; 
Togenes Fø-
relse. 
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enkeltsporet, og disse Stationer underretter Banetjene-
stens Personale herunder Ledbevogtningen. 

Tog, for hvilke det farbare Spor er venstre Spor, un-
derrettes af den Station, fra hvilken den unormale Spor-
benyttelse finder Sted. 

Underretning til Togene bortfalder dog, naar Spær-
ringen er bekendtgjort gennem La. 

Arbejder paa det spærrede Spor maa fØrst paabegyn-
des, efter at Baneformanden, henh. Telegrafformanden, 
eller disses Stedfortræde1·e har underrettet begge Stræk-
ningens Nabotogfølgestationer samt sikret sig, at Spær-
ringen i Ove1·ensstemmelse med foranstaaende enten er 
optaget i den gæl<lende J,a, bekendtgjort af Trafikinspek-
tøren eller bragt til Nabotogfølgestationernes Kendskab. 

2- Den af 'l'ogf,Jlgestationerne, for hvilken det farbare 
Spor er hØjre Spor, overtager, saa længe Spærringen 
vedvarer, Ledelsen af Toggangen over den Strælming, 
der befares som enkeltsporet, og fastslaar dette ved fØl· 
gende Telegram til Stationerne paa denne Strækning 
samt til Trafikinspektøren: 

»HØjre Spor fra ......... til ......... spærret. 
Strækningen mellem ......... og ......... befares indtil 

videre som enkeltsporet. 
Station ...... " .... overtager i Medfør af Sikkerheds-

reglernentets § 47 Leuelsen af Toggangen paa Stræk-
ningen mellem···-········ og ......... ".«. 

A 

X 

Eksempel. 
8 -• Spærring. 

c 
X 

Er paa den dobbeltsporede Bane A-0 højre Spor i 
Retningen fra A-0 spærret mellem A og B, overtager 
Station O, fra hvilken det farbare Spor er hØjre Spor, 
Ledelsen af Toggangen mellem A og C. 
Gyldig fra 1/3 1938. 36. 
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strup, Klampenborg/ Holte og Vanløse samt Stræk-
ninger med automatisk Blok. I Tilfælde af Sporspær-
ring paa disse Strækninger ledes Toggangen af Tra-
fikinspektøren. 

§ 48. 

Linieblokanlægget ude af Brug eller i Uorden. 

SR 

1. Naar Linieblokanlægget er ude af Brug, samt unleblok-

naar det er i Uorden paa en af nedennævnte Maa- 1 
der, forholdes som om Strækningen ikke er forsynet uorden. 

med Linieblok. 

a- For dobbeltsporet Bane, 
naar el Udkørselssignal ikke kan stilles eller 

ikke kan blokeres, eller et Udkørsclsfell 
henstaar uplomberet, 

naar Trykknapspærren paa et Indkørselsfelt 
henstaar uplomberet eller ikke indtager 
Spærrestilling ved Blokering, 

naar et Signal ved en Mellemblokpost ikke kan 
stilles eller ikke kan blokeres, eller naar 
Signalfeltet paa Mellemblokposten hcn-
staar uplomberet, samt 

naar Tryklmapspærren paa en Mellemblokpost 
h enstaar uplomberet eller ikke indtager 
Spæ rrestilling ved Blokering. 

b- For enkeltsporet Bane og for begge Togretnin-
ger i alle Tilfælde, 
naar Linieblokan lægget er i Uorden, herunder 

at et Blokfelt eller en Try kknapspærre 
hensta.ar uplomberet. 

Togene maa under saadanne Forhold ikke følge 
hurtigere efter hinanden end med Stationsafstand, 
jfr. dog § 5, 3 om Tilladelse for Arbejds- og Hjælpe-
tog til at følge efter Plan- og Særtog. 

• 
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2. Ved Anordning af Kørsel med Stationsafstand 
som Følge af Blok.uorden benyttes følgende Frem-
gangsmaade: 

Den Togfølgestation, der tillyser Kørsel med Sta-
tionsafstand, giver følgende Telegram til Nabotog-
følgestalionen: 

. »Pau Grund af Blokuorden køres med Stationsaf-
sta.n·d mellem "" ... ". og "" .. ". paa højre Spor i Ret-
ning fru """".« 

Naar Anledningen til Kørsel med Stationsafstand 
er hævet, genoptages Kørsel med Blokafstand ved føl-
gende Telegram: 

»Kørsel med Blokafstand mellem "" "". og ."" "" 
paa højre Spor i Retning fra ""."" genoptages«. 

§ 49. 
Baade Telegraf og Telefon i Uorden. 

·For saa vidt den for Toggangens Ledelse nødven-
dige Forbindelse mellem Togf ølgestationernc hver-
ken kan tilvejebringes ved Banens Telegraf- og Tele-
fonanlæg eller ved Benyttelse åf den offentlige Tele-
fon, træder følgende Bestemmelse i Kraft: 

A. ALMINDELIGE FORSKRIFTER. 

1. Der maa ikke føres andre Tog over Banen end 
Plantogene samt forud anmeldte Tog (Særtog, Ar-
bejdstog og Hjælpetog). Paa den anden Side skal un-
der saadanne Forhold alle Plantog og forud anmeldte 
Særtog, Arbejdstog og Hjælpetog saa vidt muligt fø-
res igennem, selv om del kun kan ske ved at erstatte 
dem med et Lokomotiv, en Draisinc eller et Bud. 

2. De fastsatte Krydsninger, Overhalinger og Pas-
seringer maa ikke forlægges, men Togene skal blive 
holdende paa Krydsnings- og Overhalings-, henholds-
vis Passeringsstationerne, indtil Krydsningen, Overha-
lingen eller Passeringen har fundet Sted. 

101 - II. 

For Ledelsen af Toggangen og Togenes Førelse gælder 
følgende Regler: 

Den Station (Station C), der leder Toggangen, be· 
stemmer, i hvilken Orden Togene maa føres ove,r den 
enlceltsporede Strækning, eventuelt efter Direktiver fra 
Trafikinspektøren, og underretter telegrafisk den anden 
Grænsestation for deu enkeltsporede Strækning (Sta-
tion A) og eventuelt mellemliggende Stationer om de 
trufne Dispositioner. 

'l'og, for hvilke dr;t fa1·b0;re Spor er hr;Jjre Spor 
(Tog fra 0 til A) : 

'l'ogeue af- og tilbagemeldes ogsaa paa Baner med 
Linieblok, men afsendes i øvl'igt uden Iagttagelse ·af 
særlige Forholdsregler. Linieblok anvendes paa nor-
mal Maade, og Togene kan køre i Blokafstand. 

Tog, for hvilke det farbare Spor er venstre Spor 
('1.'og fra A til 0): 

'fogene føres paa Fribaneordre, af- og tilbagemel-
des, og Kørslen sker med Stationsafstand. Un<ltagel-
sesbestemmelsen for Arbejdstog og Hjælpetog i § 5, 3 
maa ikke bringes til Anvendelse. 

Linieblok maa ikke anvendes (jfr. § 30), og 'l'ogene 
skal ind· og ud1·angeres paa Stationerne efter de her-
for givne Regler. 

Ved Erhvervelse af fri Bane maa den i § 27, Punkt 
3 d, 4 nævnte Fremgangsmaade ikke beoyl tes. 

Det første Tog, der befa1•er venstre Spor, skal frem-
føre8 med særlig Forsigtighed og under hyppig Brug 
af Fløjten. 
De i nærværende Punkt indeholdte Regler gælder ikke I 

for Banestrækninger i og ved København indtil Glo-
sh·up, Klampenborg/ Holte og Vanløse samt Stræknin-· 
ger med automatisk Blok. I 'l'ilfælde af Sporspærring 
paa disse Strækninger ledes Toggangen af l'rafikinspek-
tøren. 

SR 
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§ 48. 
Linieblokanlægget ude af Brug eller i Uorden. 

1. Naar Linieblokånlægget er ude af Brug, samt naar 
det er i Uorden paa en af nedennævnte_ l\!aader, forhol· 
des· som om Strækningen ikke er forsynet med Linie-
blok. · • 

a. For do•blJelsporet Bane, 
naar ef Udkørselssignal ikke kan stilles eller ikke 

kan blokeres, eller et Udkørselsfelt henstaar 
uplomberet* ), 

naar et Indkørselsfelt eller Passagespærren paa et 
IndkØrselsfelt henstaar uplomberet*), naar 
Passagespærrenikke indtager Spærrestilling 
umiddelbart efter Blokering eller fejlagtig 
udløser inden Togpassage, 

naar et Signal ved en Mellemblokpost ikke kan 
stil1es eller ikke kan blokeres, eller naar Sig-
nalfeltet paa .Mellemblokposten henstaar 
uplomberet*), samt 

naar Passagesprcrren paa en Melleroblokpo·st hen-
staar uplomheret*), ikke indtager Spærre-
stilling umiddelbart efter Blokering eller 
fej lagtig udløser inden 'rogpassage. 

b. For enkeltsporet Bane og for begge Togretninger 
i alle Tilfælde, 
naar Linieblokanlægget er i Uorden, herunder at 

et Blokfelt eller en Passagesprorre henstaår 
uplomberet. *) 

*) Kørsel med sl;:al være anordnet, fol'inllen 
Ptomhen brydes. 

Gyldig 1938. 37. 

} 

l 
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For Ledelsen af 'l'oggangen og 'l'ogenes Førelse gælder 
fØlgende Regler: 

Den Station (Station C) , der leder· Toggangen, be-
stemmer, i hvilken Orden Togene maa føres over den 
enkcltsporedc eventuelt efter Direktiver fra 
Trafikinspektøren, og underretter telegråfisk den anden 
Grænsestat ion fo1' den enkeltsporede Strækning (Sta-
tion A) og eventuelt mellemliggende Stationer om de 
trufne Dispositioner. 

Tog, for hvilke det farbare Spo•· rw højre Spor 
(Tog fra 0 til A) : 

Togene af- og tilbagemeldes ogsaa paa Baner med 
Linieblok, men afsendes i øvrigt uden Iagttagelse af 
sro1·lige Forholdsregler. Linieblok anvendes paa nor-
mal Maade, og 'l'ogene kan køre i Blokafstand. 

'l'og, for hmlke det farbq.re Spor er venstre Spor 
(Tog fra A til 0) : 

'fogene føres paa I•'ribaueordre, af- og tilbagemel-
des, og Kø1·slen sker med Stationsafstand. Undtagel-

for Arbejdstog og Hjælpetog i § 5, 3 
maa ikke bringes til Anvendelse. 

Linieblok maa ikke anveuues (jfr. § 39), og Togene 
skal ind- og udrangeres pau Stationerne efter de her-
for givuc Regler. 

Ved Erhvervelse af fri Bane maa den i § 27, Punkt 
3 d, 4 nævnte Fremgangsmaadc iklrn benyttes. 

Det første 'l'og, <ler befarer venstre Spor, skal frem-
føres med særlig Forsigtigl.ted og under hyppig Brug 
af Fløjten. 
De i nærværende Punkt indeholdte Regler gælder ikke 

for nanestrækninger i og ved København ind.til 
strup, mampenborg/ Holte og Van løse samt 8trroknin-
ge1· med automatisk Blok. I Tilfælde af Sporspærring 
paa disse Strækni11ge1• ledes 'l'oggangeu af 'l'rafikiuspek-
t øren. 

SR 
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§ 48. 
Linieblokanlægget ude af Brug eller i Uorden. 

1. Naar Linieblokanlægget er ude af Brug, samt uaar 
det er i Uorden paa en af nedennævnte Maader, forhol· 
des, ::;om om Strækningen ikke er forsynet med J,inie· 
blolc. 

a. For dobbeltsporet Bane, ,, 
naar et Udkø1·selssignal ikke automatisk indtager 

Stillingen »Stop« umiddelbart efter Togud-
kørsel, eller Signalarmskoblingen for et Ud· 
kØrselssignal sættes ud af Funktion, 

naur et Udkørselssignal it{ke kan still es eller ildce 
kan blokeres, eller et U henstaar 
u plomberet*), 

n-0a·r et IndkØrselsfelt eller Passagespærren paa et 
I ndkørselsfel t henstnar up lom beret*) , nao.r 
l'al'sagespænen ikke indt.nger Spærrestilling 
umiddelbart efter Rlokering eller fejlagtig 
utllØi;er inden Togpassage, 

naar et Sigual ved en Mellemblokpost ikke kan 
stilles eller ikke kan blokeres, elle1• nanr Sig· 
nalfcltct paa l\follcmblokposten henstanr 
uploml>eret*), samt 

·naar Passagespærren pan. en Mellemblokpost hen· 
staar uploml.>eret*), ikke iod tager Spærre· 
stilling nroiddelbart efter Blokering eller 
fejlagtig udløser inden 'l'ogpussage. 

11 . Fo1· enkelfapornt Bane og for begge Togretninger 
i alle 'l'ilfmlde, 
na.a1· Linieblokanlægget er i Uorden, herunder at 

et Blokfelt eller en Passagespærre henstaar 
nploinlJeret*). 

*) Kørsel med Stationsafstand skai være anordnet, forinden 
l:'lomben brydes. 

Gyldig fra l&f n t 940. 68 . 

. . 
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For Ledelsen af 'l'oggangeu og 'l'ogenes Førelse groltler 
fØlgende Regler: 

Den Station (Station C), der leder Toggangen, be-
stemme1·, i hvilken Orden 'fogene maa føres over den 
enkeltspot•ede Strækning, eventuelt efter D irektiver fra 
'l'rafik,inspektøren, og underretter telegrafisk <.len anden 
Grmnsestatiop for tlen enkeltsporede Strækning (Sta-
tion A.) og eventuelt mellemliggende .Stationer om <le 
trufne Dispositioner. 

Tog, jo1· hvilke det farbare Spol" er højre Spor 
( 1'og fra C til A) : 

'l'ogene af- og tilbagemeldes ogsaa paa Baner me<l 
Linieblok, men afsendes i øvrigt uden Iagttagelse af 
særlige Fol'holdsregle1·. Liniehlok anvendes paa nor-
mal l\Caacle, og 1'ogene kan køre i Blokafstand. 

'l'og, for hvilke · det farbare Spor er venstre Spor 
(Tog fra A til C) : 

'l'ogene føres paa f<'ribaneordre, af- og tilbagemel-
<lcs, og Kørslen slccr me<l Stationsafstand. Undtagel-

sesbestemmelsen for Arbejdstog og Ilj<f'lpetog i § !'>, 3 
maa ikke bringes til. Anvendelse. 

Linieblok man ikke anvendes (jfr. § S!:>), og 'f·)gen e 
skal ind- og udrangeres paa Stationerne efter de her-
for givne Regler. 

Ved E1·hvervelse af fri Rane maa den i § 27, Punkt 
3 d, 4 nrovnte Fremgangsmande ikke benyttes. 

Det fø1·ste 'fog, der befarer venstre Spor, s kal frem-
føres med særlig Forsigtighed og under hyppig Brng 
af li'lØjten. 

Lokomotivføreren maa være opmærksom paa, at der 
ikke kun paaregnes at være opstillet Standsignale1· 
for de paa venstre Spor forekommende Ilastigbecls-

Disse maa mlledes alene af det i Tje-
henh. La for mo1lsat KørerPtning 

SR 
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an"ivne O"' uf dt>11 fra Statioueu, hrnl' Yenstrespol'-o 0 

kørslen indledes, modtague supplerende :Uetldelelse om 
Hastighedsnedswttelser , der paa det paagreldeucle Spor 
er opstaaet efter La's Trykning. Om Hastigbedsnedsæt-

• t elser opstaaet efter La's Trykning maa den paagæl-
dende Station skaffe sig fornøden Underretning, for-
inden Venstresporkørslen paabegyncles. 

Linleblok-
anlæccet ude 
af Dnic C!Ucr 
i Uorden. 

De i nærværende Punkt indeholdte Regler gæl<le1· ikke 
for Banesfrækuinger i. og ved København indtil Glo-
strup, Klampenho1·g/l-folte og Vanløse samt Stræknin-
<>·er med automatisk Blok. I 1'iHrcldc nf Sporspmrriug 0 

paa dis:.ie Str;t>kniuger ledes Toggangen af Tl'afik.inspek-
tøreu. 

§ 48. 
Linieblokanlægget ude af Brug eller i Uorden. 

1. Naar Liuieblokaulmgget er ude af Brug, samt naar 
det er i Uorden paa eu af neden11æYI1tc :.\lauder, forhol-
des, som om Strækningen ikke er forsynet med Linie-
blok. 

a .. For Bane, 
naur et Udkørselssignal ikke automatisl' indtage1· 

Stillingen »Stop« muidclelbart efter Togud-
lqJri:;el, eller Sigualarmskoblingen fo1· et Ud-
Icørselssignal sættes ud af Funktion, 

nacw· et U clkørselssignal ikke kan stilles elle1· ikke 
Irnn blokeres, eller et Udk.Ørselsfelt henstaa1· 
uplomberet* ), 

naa.r et eller Pussagespærreu paa et 
Iudkørselsfelt heustaa r uplomberet*), uaar 
Passagespmrreu ikke indtåger Spærrestilling 
umidtlelbart efte1· Blokering eller fejlagtig 
udløse1· inden Togpassage. . 

na.a1· et Signal ved eu )lellemblokpost ikke kan 
stilles ,,!ler ikke kan blokeres, eller naar Sig-

"l Kø1·;;el med skal imor<lnet, 
Plomhan h1·yues. 

Gyldig fra 1110 1942. 89. 

) 
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Togene m:aa under saadanne Forhold ikke følge hur-
tigere efter hinanden end med Stationsafstand, jfr. dog 
§ 5, 3 om Tilladelse for Arbejds- og Hjælpetog til at 
følge efter Plan· og Særtog. 

i2. Paa dobbeltsporet Bane anordnes Kørsel med Sta -
tionsafstand som Følge af Blolrnor den af Afgangssta-
tionen, d. v. s. den Togfølgestation, fra hvilken det paa-
gældende Spor er højre Spor. Der gaas frem paa føl-
gende Maade: 

Afgangsstationen undersøger, hvor mange Tog der 
befinuer sig paa paagmldende Banestykke. Befinder der 
sig højst eet 'fog paa Banestykket, ti1lyser Afgangssta-
tionen straks Kørsel med Stationsafstand ved følgende 
Telegram til NabotogfØlgestationen (Ankomststatio-
nen): 

»Paa Grund af Blokuorden køres med Stationsaf-
s tand paa højre Spor mellem .. . ... " ... . og ... " ... " .. «. 

Er <ler mere end eet Tog paa Banestykket, anmoder 
Af"'UD"'sst ationen Ankomststationen om at lede Tog-

"' 0 
gangen paa Banestykket, indtil der kun er eet Tog 11aa 
dette. Ankomststationen sørger for, dels ved Hjælp af 
sit eget Signalanlæg, dels ved telefonisk Ordre gennern 
Mellemblokposterne til Togførerne, at Togene rykker 
frem gennern de forskellige Ulokafsnit, saaledes a t 
Blokafstanden stadig bevares. Naar der kun er eet Tog 
paa Banestykket, underretter Ankomststationen Af· 
gangsstationen, og Afgangsstationen tillyser herefter 
Kørsel med Stationsafstand ved Afgivelse af ovennævn-
te 'felegram til Ankomststationen. 

Naar Linieblokanlægget atter er bragt i Orden, skal 
Blokanlrogget benyttes for det først afgaaende 'fog: I 
men først naar Tilbagemelding er modtaget for dette 

SR 
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Tog, genoptages Kørsel med Blokafstand ved følgende 
Telegram fra Afgangsstationen til Ankomststationen: 

:.Kørsel med Blokafstand paa højre Spor mellem 
.... .... . og ............ genoptages4:. • 

For enkeltsporet Bane gælder særlige Bestemmelser. 

§ 49. 
t 

Baade Telegraf og Telefon i Uorden. 
For saa vidt den for !oggangens Ledelse nøMendige 

Forbindelse mellem Togfølgestationerne hverken kan 
tilvejebl'inges ved Banens Telegraf- og·Telefonnnlæg el· 
ler ved Benyttelse· uf den offentlige Telefon, ti:æder fØl· 
geu de Besten11nelsp1• i Kraft: 

A. ALl\IINDELIGE FORSKRIFTER.· 

1. Der maa ikke føres andre Tog over Banei1 end 
P lantogene sa1ut forud anmeldte '.L'og (Særtog, Arbejds-
tog og Hj:clpetog). Paa deu anden Side skai under saa-
danne Forhold alle Pfantog og anmeldte Særtog, 
Arbejdstog og Hjælpetog saa vidt muligt føres igennem, 
selv om det ·kun kan ske· ved at erstatte dem med .et. 

• Lokomotiv, en Draisine eller et Bud. 

2. De ·fastsatte Krydsningel', Overhalinger og Passe· 
ringer maa. ikke forl:rgges, men Togene skal blive hol· 
dernJe paa Krydsnings- og Overhalings-, henholdsvis 

indtil Krydsningen, Overhalin· 
gen eller Passeringen har fundet .Sted. 

Gyldig fra I/a 1938. 38. 
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nalfeltet paa Mellemblokposten henstaar 
uplomberet*), samt 

naar Passagespærren paa en i\IellelUblokpost heu-
staar uplomberet*) , ikke indtager Spærre-
stilling. umiddelba1·t efter lllokeriug. eller 
fejlagtig udløser inden 'l'ogpassage. 

b. l1'or enkeltsporet Bane og for begge Togretninger 
i alle 'l'ilfælde, 
naar Linieblokanlrogget er i Uorden, herunde1• at 

et Blokfelt eller en Passagespærre heustaar 
uplomberet*). 

Togene maa under saadanue ForholU ikke fØlge hur-
tige1;e efter hinanden end 11ied Stationsafstand, j fr. dog 
§ 5, 3 om 'rilladelse for Arbejds- og Hjmlpetog til at 
følge efter Plan- og Særtog. 

2. Paa· dobbeltsporet Dane anordnes Kørsel med Stu-
som Il'Ølge af I3lokuorden af Afgangssta-

tio.nen, d. v. s. den TogfØlgestation, fra hvill{en det paa-
gæluende Spor er højre Spo1·. Dei· gaas frem paa f-øI -
gende Maade: 

Afgangsstationen undersøger, hvor mange Tog det· 
sig paa paagældende Banestykke. Befinde1· uer 

sig hØjst. eet 'rog paa .Ranestykket, tillyser Afgangssta-
tionen straks Kørsel med Stationsafstand ved.følgende 
'l'elegr·arh t il NabotogffHgestationen (Anlrnmststatio-
nen) : . · 

»Pau af Blokuorden køres med ·Stations\f-
staud-paa hØJre 8p1w mellem .. .... "" " og .. ........ "«. 

Er der mere end eet Tog paa Banestykket, ·anmotler 
Afgangsstationen A11komststationen om at lede 'fog-
gangen paa Banes l'ykket, indtil der lom et· eet Tog paa 
clette. Ankomststationen sørger for, dels vetl Hjælp nf 
sit eget.Signalanlæg; dels ved telefonisk Ordre genneu; 
l\[ellemblokposterne til 'l'ogførerne, at 'l'ogene rykker 

Korse! med Stntionsafstancl skal væ1·e anorunet, forinden 
l'lomben brydes . 
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frem gennem de forskellige' Blokafsnit, saaledes at 
hlok?-fstanden stadig beva1:es. Naar der kun er eet Tog 
paa Banestykket, und.erretter Ankomststationen Af-
gangsl'1tationen, og Afgangsstationen tillyser herefter 

• kø1·scl med ved Afgivelse af oYcuuævn-
te 'l'elegram til Ankomststationen. 

Gennemførelse 
af Toggan gen. 

• 

Overholdelse 
af fastsatte 
Krydsninger , 
Overhalinger 
og P asserin-
ger. 

Linieblokanlægget atter e1· b1•agt i 01·den , skal 
Blokanlægget beuyl.tes for <let først afgaaende 'l'og; 
men fØrst nnar er modtaget for dette 
Tog, genoptages Kørsel med Blokafstand ved fØlgende 

fra Afgangsstationen til Ankomststationen: 

.med IllokafFltand paa hØj 1·e Spor mellem ... . . 
....... " og ... . .... . . " genoptages«. 

1•'01· enkeltsporet Bane gælder sml'lige Bestemmelser. 

§ 49 • . 

• Baade Telegraf og Telefon i Uorden. 
l•'or saa viut <len for 'l'oggaugens Ledelse nødvendige 

l•\11·hincldse mellem Togfølgestationerne hverken kan 
tilvejebringes ·ye<l Banens Teleg1·af- og 'l'elefouanlæg el-

.ved Benyttelse nf deu offt->ntlige 'l'elefou, træder fØl-
geude Bestemmelser i Kraft : 

A. AUUNDl!lLIGE FOltSKUIFTER 

1. Der maa ikke føres andre 'fog over Banen entl 
P lan togene samt forud anmeldte Tog (Særtog, Ai·bejds-
tog og Hjiulpetog) . ruu den anden Side skal under san-
danne Forhold alle P lantog og forud anmeldte Særtog, 

og flj:-clpetog saa Yidt muligt føres igennem, 
selv om det kun knn ske ved at erstatte dem med et 
Lokomoth·, en D1·aisine elle1· et Burl. 

2. De fastsatte Krydsninger, Ove1·halingf'r og Passe-
1·i11ger maa ildce men 'fogene blive hol-
dende pnn Krydsnings- og Overhalings-, 
PasReringsstationernP, inrltil Krydsningen, Ovel"l1alin-
gen eller Passeringen har fundet Sted. 
Gyldig fra 1fi0 I 942. 89. 
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3. Togene fremføres med særlig Agtpaagivenhed 
-over for eventuelt foranløbende Tog. Paa Strækninger , 
.som ikke er udstyret med Linieblok, eller paa hvilke 
Linieblokken ikke kan anvendes, maa Tog ikke af-
:sendes fra en Togfølgestation, før det 
·de Tog kan beregnes a t være naaet til den næste 
Togfølgestation, og . ikke tidligere · end 10 Minutter 
.efter det forrige Togs Afgang. 

Om Dæ kning af Tog, cler under saadanne Forhold 
·er s tandset paa Banelinien eller foran en Togfølgesta-
tion eller et Holdested, se § 51. 

B. DOBBELTSPORET B4NE MED BEGGE SPOR 
FARBARE . 

Er paa dobbeltsporet Bane begge Spor farbare, og 
Banen har Linieblok, der er i Orden, kører Togene i 
Henhold til Køreplan eller Særtogsanmeldelse paa det 
foreskrevne Spor . Har Banen ikke Linieblok eller er 
-denne i Uorden, kommer Bestemmelserne i Afsnit A, 
Punkt 3 ti! Anvendelse. 

C. DOBBELTSPORET BANE MED KUN DET ENE 
SPOR FARBART. 

1. a. Det paahviler en Togfølgestation , der modta-
ger Meddelelse om Spærring af det ene Spor paa et 
til Sta tion en grænsende dobbeltsporet Ba nestykke, at 
underrette den Nabotogfølgestation, der begr::enser 
Banes tyk ket, om Spærringen . Saafremt Overgang fra 
det ene Strækningsspor til det andet ikke kan finde 
Sted paa nogen af de paagældende Stationer, un-
derrettes tillige den nærmest efterfølgende Tog-
følgestation, hvor saadan Overgang kan finde 
Sted, henholdsvis nærmeste Togfølgestation - paa 
hver Side af det spærrede Sporstykke -, der fyldest-

denne Betingelse. Endvidere underrettes eventuelt 
m ellemliggende Sta tioner. Trafikinspektøren under-
r ettes snarest. 

Ethvert Tog, der skal passere en Strækning, der b e-
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fares som enkeltsporet, skal standse paa den Station" 
fra hvilken den enkeltsporede l{ørsel begynder, og un-
derrettes under Anvendelse af Formular Nr. S 4. 

Det førsle Tog, der afsendes efter den nedenfor om-· 
talte Togfølgeordres Udstedelse, skal standse ved mel-
lemliggende Togfølgestationer, Holdesteder, Blok- og· 
Ledvogterposter og underrette disse ved Overrækkel-
se af tilsvarende Formular, medmindre saadan Un-
derretnmg har kunnet gives paa anden Maade. 

b. Under de angivne Forhold kan Tog fremføres ad 
det farbare Spor efter følgende Regler: 

A 13 C D : X Spærring. X 
Ledelsen af Toggangen over den Strækning, der be-

fares som enkeltsporet ( A-D), overtages herefter af 
den af Togfølgestationerne - Toglederstationen -
(Station A), for hvilken det farbare Spor . er højre-
Spor. 

Toglederstationen udfærdiger en saalydende 'l'ogf øl-· 
geordre : 

»TOGFØLGEORDRE 
for Strækningen. fra . "". ". til """ ". (Sikkerheds-
reglementets § 49). 

Nærværende Ordre giver den af Stationerne . ....... . 
eller .... . .... , der er i Besiddelse af Ordren, Ret til at 
afsende Tog ad det farbare Spor mellem . . . . . . . . . og 

. . . . . . . . . Station leder Toggangen. 
Station 

Stationsbestyrer.« 

Togfølgeordren maa kun udfærdiges i eet Eksem-
plar, og kun under Forudsætning af, at der ikke med 
Station A's Tilladelse er Tog undervejs fra Station 
D til Station A. 

. I 

' , 
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J(un den af Togfølgestationerne A og D, som til en-
hver Tid er i Besiddelse af Tog{ ølgeordren, maa af-
sende Tog over den paagældende Strækning. 

Om Togfolgeordrens Udstedelse gøres Notat i Tele-
grafjournalen, og Meddelelse herom opslaas i Særtogs-
skabet paa samtlige Stationer paa den Strækning, der 
befares som enkeltsporet. 

Toglederstationen (Station A ) bestemmer, i hvil-
ken Rækkefølge Togene skal sendes over Stræknin-
gen, og underretter, efterhaandcn som Dispositioner· 
ne træffes, samtlige Stationer paa den enkeltsporcde 
Strækning herom og qnderretter endvidere den anden 

(Station D 5 om, hvornaa. ''' l'gfølgeoi·· 
dren vil incJgaa, og hvornaar den atter skal lilbagesen· 
des (med Tog eller Bud) til Toglederstationen (Sta-
tion A) . 

For saa vidt Toggangen skal begynde med et Tog 
fra en anden Station (Station D) end Toglcdcrstatio· 
nen (Station A), maa Toglederstationen pr. Bud sende 
Togfølgeordren til den anden Station. 

c. For Togenes Førelse gælder: 
1'og, for hvilke det farbare Spor er højre Spor 

(Tog fra A til D): 
Saafremt Linieblok findes, kan denne anvendes paa 

normal Maade, og Togene kan køre i Blokafstand. 
1'Qg, for hvilke det farbare Spor er vens.tre Spor 

('l'og fra D til A): 
Togene fremføres efter Reglerne i Afsnit A, 

Punkt 3. 
Linieblokken anvendes ikke. Togene skal ind- og 

udrangeres paa Stationerne efter de herfor givne Reg-
ler. 

2. Hvis Melding om, at Spærringen er hævet, og 
at normal Kørsel paa begge Spor kan genoptage_s, 
medens Telegrafen og Telefonen vedblivende er i Uor-
den, indgaar til Toglederstationen (Station A), skal 
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denne Station, hvis den er i Besiddelse af Togfølgeor-
dren, annullere denne og med første Tog til den anden 
Grænsestation c( Station D), eventuelt pr. Bud, under-
rette denne Station om, at Togfølgeordren. er annul-
leret og, at Togga'llgen foregåir i Henhold til Bestem-
melserne i Afsnit B med normal Sporbenyttelse. 

Er Station A ikke i Besiddelse af Togfølgeordren, 
naar Meldingen modtages, maa den afvente Togfølge-
ordrens Tilbagesendelse, eventuelt pr. Bud afkræve 

• Station D Togfølgeordren, hvorefter der forholdes 
som foreskrevet ovenfor. 

Indgaar l\foldingen om, at Spærringen er hævet, 
til Station D, maa Station D kun afsende Tog i Ret-
ning mod Station A ad højre Spor. Med første Tog 
medgives Underretning til Station A om, at Spærrin-
gen er hævet. Er Station D i Besiddelse af Togfølge-
ordren, skal denne medgives til Station A til Annul-
lering, eventuelt sendes pr. Bud. 

Det Tog, der medbringer Underretning (fra Station 
A til Station D eller omvendt ) om, at Spærringen er 
hævet, skal standse ved mellemliggende Togfølgcsta.-
tioncr, Holdes teder, Blok- og Ledvogterposter og 
mundtligt underrette disse om den ophævede Spær-
ring. 

Annullering af Togfølgeordren sker ved, at den 
Station, der har udfærdiget den (Station A), tyde-
ligt paategner den »Annulleret« tværs over Formu-
laren med Stationens Stempel og Stationsbestyrerens 
Uqderskrift. Den annullerede Togfølgeordre indsen-
des snarest til Trafikinspektøren. · 

3. Hvis Telegrafen eller Telefonen bringes i Orden, 
mfn Sporspærringen endnu ikke er hævet, skal Sta-
tion A, saafremt den er i Besiddelse af Togfølgeordren. 

· annullere denne paa den foran angivne Maade, og Sta-
tion D underrettes om, at Annulleringen . har fundet 
Sled, og at Station A nu leder 1:'oggangen efter Be-
stemmelserne i § 47. 

·' 

j 
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Kun den af 'l'ogfØlgcstationerne A 09 I), som til en-
hver Tid er i Besiddelse af '1,'ogfølgeordren, maa af-
sen<le 'l'og over den paagældende Sfrækniag. 

Om 'fogfS;Slgeordrens gøres Notat i 'fele-
gl'afjourna.leu, og herom opslaas i Særtogs-
skabet paa samtlige Stationer paa clen Strækning, der 
befa res som enkeltsporet. 

Toglede1·stationen (Station A) bestemmer. i hvil· 
leen Rækkefølge Togene skal sendes ove1· 8trækuin-
gen, og under1:etter, efterhaanden som Dispositioner-
ne samtlige Stationer paa den enkeltsporede 
Strækning herom og underretter endvidere den anden 
Grænsestation (Station D ) 'om, bvornaar 'l'ogfølgeor-
dren vil indgaa, og hvornaar den atter skal tilbagesen-
des (med Tog eller Bud) til Toglederstationen (Sta-
tion A). 

· For saa vidt Toggangen skal begynde med et Tog 
fra en andeu Station (Station D ) end Toglederstatio-
nen (Station A.) , maa Toglederstationen pr. Bud sende 
TogfØlgeordren til den anden Station. 

c. For 'fogenes Førelse grolde1•: 
'l'og, for hvilke det farbare Spo1· er hØjre Spo1· 

(Tog fra A til D): 
Saufremt Liuieblok findes, kan denne anvendes paa 

normal Maade, og 'rogene kan køre i Blokafstand. 
'l'og, fo1· hvilke det farbare Spor e.1· venstre Spor 

('l'og fra D til A): 
'l'ogene fremføres efter Reglerne AJsuit A, 

Punkt 3. 
Liuieblokken anvendes ikke. 1'ogene skal ind- og 

u<lrnngercs paa Slationemc efter de herfoi: givne Heg-
ler. 

Lokomotivfø1·eren ruaa være opmærksom paa, at <.ler 
ikke kan paaregnes at yære opstillet Standsigunler for 
de paa .venstre Spo1· forekornmenrle Jlastighedsne1lsæt-
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telser. Disse maa udledes a lene af det i 
nen, .henh. La for m'oclsat Køreretning angivne og af 
den fra Stationen, hrnr Venstresporkørslen indledes . ' 
modtague supplerende Meddelelse om Hastighedsned-
sætteh;er, de1· paa det paagæl<lencle Spor er opstaaet 
efter La's Trykning. Om Hastjghedsnedsmttel:ser op-
staaet efter La's 'l'rykniug maa den paagældeude Sta-
tion skaffe sig fornøden Uuder1·etuing, foriudeu 
stresporkØrslen paa begyndes. 

Hvis :.'llelding om, at Spærringen er h.-1wet, og 
at normal KØrsel paa begge Spor kan genoptages, 
me<.lens Telegrafen og Telefonen ndbliveude er i Uor-
den, indgaar til 'l'oglellerstationen (Station A), skal 
tleuue Station, lwi s den er i Besi<.ldelse af . Togfølgeor-
ch·eu, au11ulle1·e llenne og med fj(lrste Tog til clcu mulen 
Grænsestation (Statio.n D ), eYentuelt pr. Bu<.l, un<ler-
rette <lenue Station om, at 'l'ogfØlgeordren <.>r annul-
leret og, at 'l'oggangen fo1·egaar i lleullold til Besteru-
melserue i Afsnit B med normal Sporbenyttelse. 

Er Station A ikke i Besiddelse ·af 'fogfØlgcol'drcn, 
naa1· Meldingen modtages, maa den afvente 'l'ogfØlge-
01·<l1·C:!us 'l'ilbagcsendelse, eventuelt pr. Rutl ufkrit!ve 
Station n hvorefte1• ller forholdt>s 
som foreskreyet ovenfo1·. 

Indgaar :.\Ieldingen oDJ, at Spærringen er hævet, 
til Station D, maa Station D kuu afsende 'l'og i Ret-
uing mod Station A ad højre Spor. Med første Tog 
medgives Underretning til Station A om, at Spæni11-
gen er hævet. -Er Station D i Besiddelse af 'l'ogfØlge-
orclren, skal dt>nne medgives til Station A til Annnl-
lering, eYentnclt i::endes pr. Bud. 

Det '!'og, de1· me1H'1·inger Underretning (fra Station 
.-\. til Station D eller mm·eudt) om, n t Rp;P1·1·i11gen e1· 
lnm·et, l'lkal ve>cl int>lli>mliggt>n<le Togf1<1lgesta-
Gyldig fra lfi0 1942. 90. 
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tioner, llol<lestede1" Blok- og Le<lvogterposter og 
mun<.ltligt underrette disse om den ophævede Spær-
ring. 

Annullering af 'l'ogfØlgeo1•dren sker ved, at den 
Station, der har udfærdiget den (Station A), tyde-
ligt' paategner tleu »Annulleret« tværs over U'ormu-
lar en med Stationens Stempel og Stationsbestyrerens . 
CT11ilersktift. Den annullerede in<.lsen- . 
des snarest til 'l11·afikinspektøren. 

.'J. Hvis Telegrnfen eller Telefonen bringes i 01•den, 
men Spo1•sprurringen endnu ikke er hævet, skal Sta-
t ion A, saafre1nt 1leu er i Besiddelse af 'l'ogfølgeordren, 
a11nullE>1·e tleune paa <.ltm f01·an angivne Mande, og Sta-
tion D undel'l'ettes om, at Amrnlleringeu har fundet 
Kted, og at Station A nu leder 'l'oggangen efter Bc-
:;;temmelse1·11e i § 47. 

• 

Gyldig fra 1fi0 1942. 91. 
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Er Station f.. ikke i ·Besiddelse af Togfølgeordren, 
·Skal den forlange sig Ordren tilsendt med første Tog, 
eventuelt pr. Bud. Naar Togfølgeordren er modtaget, 
forholder Station A sig som foran angivet. 

§ 50 • 

Togenes Standsning paa fri Bane. 

SR 

r>et skal saa vidt muligt undgaas at standse Tog pa:1 Togenes 
Standsning Broer samt paa Vejkrydsningcr i eller uden for Ni- paa fri Bane. 

veau. 
Et Tog, der er standset paa fri Bane, maa ikke sæt-

tes i Gang uden Togførerens medmw·· 
dre Standsningen skyldes Signalet »Stop« fra et Ma-
stesignal, og dette forandres til »Kør« Signal, eller 
medmindre Toget rangeres forbi et Indkørselssignal. 

Naar Toget holder for »Stop« ved en Blokpost, og 
Lokomoth•føreren fra Signalpasseren modtager Un-
derretning om, at der er sket en Fejlbetjening eller 
lignende, som kan medføre, at den bagved liggende 
Post kan sende et nyt Tog ind i det paagældende Blok-
afsnit, skal Lokomotivføreren dog straks og uden Tog-
førerens Mellemkomst køre Toget frem og bringe det 
til Standsning paa den anden Side Signalet. 

Om nedbrudte Togs Standsning paa fri Bane se 
§§ 51 og 52. 

§ 51. 
Dækning ai Tog, der ekstraordinært standser paa lri Bane, 

1. Standser et Tog paa fri Bane - bortset fra det 
Tilfælde, hvor Toget skal holde for »Stop« for Maste-

- og Grunden til Standsningen ikke er umid-
delbart givet, skal To_gførercn, eventuelt med Assi-
stance fra LokomotivfØreren, søge Grunden til Stands-
ningen fastslaaet. 

2. Sker Standsningen paa et Sted, hvor flere Spor 
løber jævnsides, og det ikke straks kan fastslaas, at 

Undersøgelse 
af Grunden til 
standsningen. 

Dækning af 
Nabospor. 
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Nabospor er fri, skal det eller disse Spor straks dæk-
kes i den eller de Retninger, hvorfra Tog kan ventes. 

Sker Standsningen i Mørke eller usigtbart Vejr. 
foranlediger Lokomotivføreren straks anbragt rødt 
Glas i Frontlanternen. 

Skal Dækning af Nabospor ske fremad, foranlediges 
den øjeblikkelig af Lokomotivføreren (Motorføreren). 

Skal Dækning ske bagud, foranlediges den af Tog-
føreren. 

3. a. Viser Undersøgelsen, at Toget vil kunne fort-
sætte Kørslen inden for et Tidsrum af 10 Minutter fra 
Standsningstidspunktet, kan Togføreren inden 
for denne Tid opnaa Forbindelse med en Togfølgesta-
tion eller en bagvedliggende Blokpost, der paatager sig 
Ansvaret for Togets Dækning, foretages ingen .stedlig 
Dæ kning af Toget, jfr. dog efterfølgende Punkt b. 
I modsat Fald dækkes Toget paa Stedet ved Togføre-
rens Foranstaltning og paa dennes Ansvar. 

Dækningen udføres i Overensstemmelse med Sig-
nalrcglementets Forskrifter i følgende Omfang: 

Paa dobbeltsporet Bane: Bagud. 

Paa enkeltsporet Bane: I begge Køreretninger, og 
først i den Retning, fra hvilken det første Tog 
kan vent es. 

Pan i og ved København in-
den for Roskilde, Vanløse, Holte og Rungsted gældex-
dog den særlige Regel, at bageste Mand i Toget straks 
ved Standsningen skal holde Udkig bagud og desuden 
i Mørke og usigtbart Vejr vise Fakkel-Signal »Stop«. 

Hvor det bliver n ødvendigt at foretage den i Punkt 
2 omtalte Dækning af Nabospor, maa denne under in-
gen Omstændigheder undlades eller forsinkes af Hen-
syn til Dækning af det Spor, hvorpaa Toget holder. 

b. Bliver et Tog, naar baadc Telegraf og Telefon er 
i Uorden, standset paa Banelinien eller foran en Tog-
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Er Station A ikke i Besiddelse af TogfØlgeord1·en, 
slml den forlange sig Ordren tilsendt med Tog, 

pr. Bud. Naar Togfølgeordren er modtaget, 
forholder Station A sig som foran angivet. 

§ 50. 
Togenes Standsning paa fri Bane. 

Det skal saa vidt muligt undgaas at standse Tog paa 
Broer samt paa Vejkrydsninger i eller uden for Niveau. 

Et Tog, der er stan<lset paa fri Bane, maa ikke sæt· 
tes i Gang uden Togførerens Mellemkomst, medmindre 
Stand:.ningen skyldes Signalet »Stop« fra et Uaste-
signal, og dette forandres til :i>KØr« Signal, eller med· 
mindre 'l'oget rangeres forbi et Indkørselssignal, eller 
der gi\·es Lokomotivføreren skriftlig Tilladelse til at 
passere et Mastesignal paa fri Bane. Har Signalpasse· 
ren, efter at Toget er standset for Signalet »Stop« foran 
en Mellemblokpost, tilkaldt Togføreren, maa Kørslen 
ikke, i>elv om Signalet for·andres til »Kør«, genoptages 
ut.len Togførerens 1\Iellemkomst. 

Naar Toget hol<ler for »Stop« ved en Blokpost, og 
Lokomotivføreren fra Signalpasseren modtager Under-
retning om, at der er sket en Fejlbetjening eller l ig· 
nen<le, som kan me<lføre, at den bagved liggende Post 
kan sende et nyt Tog ind i det paagmldende Blokafsnit, 
skal Lokomoth-føre1·en <log straks og uden 'l'ogføt•erens 
l\Iellemkomst køre 'l'oget frem og bringe det til Stands· 
ning paa den anden Side Signalet. 

Orn nedbrudte Togs Standsning paa fri Ba ne se §§ 
51 og 52. 

§ 51. 
Dækning af Tog, der ekstraordinært standser paa fri Bane. 

1. Stan<lser et Tog paa fri Bane - bortset fra det 
Tilfml<le, hvor Toget skal bol<le for »Stop« for i\Iaste-
s igna l - og Grun<len til Standsningen ikke er umid-
delbart givet, skal Togføreren, eventuelt med Assistan-
ce fra Lokomotivføreren, søge G1·unden til Standsnin· 
gen fastslaaet. 
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2. Sker Standsningen paa et Sted, hvor flere Spor 
løber jævnsides, og det iklrn straks kan fastslaas, at 
Nabospor er fri, skal det eller disse Spor sfral;,s dæk-
kes i den eller de Retninger, hvorfra Tog kan ventes. 

Sker Standsningen i Mørke eller usigtbart Vejr, for-
anlediger Lokomotivføreren straks anbragt rødt Glas 
i Frontlanternen. 

Skal D1C'kning af Nal1ospor ske fremad, foranlediges 
den øjeblikkelig af Lolrnmotidøreren (Motorføreren). 

Skal Dækning ske bagud, foranlediges den af Tog· 
føreren. 

3. a. Viser Undersøgelsen, al Toget vil kunne fort-
srotte Kørslen inden for et Tidsrum af 10 Minutter fra 
Standsningstiuspunktet, eller kan Togføreren inden for 
denne 'l'id 01maa Forbindelse med en 'fogfØlgestation 
eller en bag\·edliggende Blokpost, der paatager sig An-
svaret for Togets Dækning, foretages ingen stedlig 
ning af jfr. dog efterfølgende Punkt b. I modsat 
Fald dækkes Toget paa l:itedet ved Togførerens Foran· 
staltning og paa dennes AnsYar. 

Dækningen u<lføres i Overensstemmelse med Signal· 
reglementets Fot·ski·ifter i følgende Omfang: 

Paa Rane: Bagn<l. 
Paa enkeltsporet Bmie: I bef!;ge Køreretninger, og 

først i <len Retuing, fra hvilken det første Tog knn 
ventes. 

Paa Nærtrafikstrækninger i og ved København in· 
den for Roskilde, .Vanlø::;e, Uolte og Rung!':ted g<'t'lder 
dog deu s:crlige Regel, at bageste :Uanu i Toget strnks 
ved Staudsningen skal holUe Udkig bagud og uesu<len 
i Mørke og u!': igthart Vejr vise Fakl;:eh:iignal 

1-IYor det bliYer nødvendigt at foretage den i Punkt 
2 omtalte af mna uenne under in-
gen Omstændigheder undlades eller forHinkes af Hen-
syn ti1 D;C'kning af det Spor, hvorpaa Toget holder. 

b. Bliver et 'fog, naar baa<le Telegraf og Telefon er 
i Uorden, standset paa Banelinien eller foran en Tog-
Gyldig fra 113 1938. 39. 

·. 
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følgestation eller et Holdested, skal Toget straks dæk-
kes. 

4. a. Bliver Toget i Stand til at genoptage. sin Kør-
·sel i planmæssig J{øreretning, og inden der er til-
kaldt Hjælpemaslcine, kaldes eventuelt udsendte Dæk-
ningsposter tilbage. 

De ud/agte J{naldsignaler skal forblive paa Linien. 
Kaldes Dækningsposterne tilbage, inden den fore-

skrevne Afstand fra Toget er naaet, skal J{naldsignal 
udlægges paa det Sted, hvortil Dækningsposterne er 
.naaet. 

b. Bliver Toget i Stand til at genoptage sin Kørsel 
i modsat Køreretning end den planmæssige, og inden 
-der er tilkaldt Hjælpemaskine, skal det, med min-
dre Tilladelse til Tilbagerykning er indhentet fra 
·den Togfølgestation, hvortil Toget føres tilbage, un-
der Tilbagerykningen . dækkes af en Mand forud for 
·Toget. Dette følger efter i en Afstand af ca. 800 m. 
"Toget maa dog ikke passere en Blokposl, før der 
.gennem denne er skaffet Sikkerhed for, at qer ikke 
er ufscndt eller afsendes Tog imod det. 

Dækniugsposten skal, saa snart modgaaendc Tog 
kan ses eller h øres at nærme sig, udlægge Knaldsig-
naler og standse det under værende 
Tog. 

Sker Tilbagerykningen paa enkeltsporet Bane, kal-
·des den Dækningspost, der eventuelt er udsendt i To-
_gets planmæssige Køreretning, tilbage. 

De udlagte l\naldsignaler skal forblive paa Linien. 
Er Dækningspost ikke udsendt, skal der, forinden 

Tilbagerykningen paabcgyndes; udlægges Knalrtsig-
naler. 

c. Er Hjælpemaskine forlangt, maa det paa fri Ba-
ne holdende Tog ikke sættes i Bevægelse, forinden Ma-
skinen er indtruffet, selv om det mnntte være i Stand 
dertil, medmindre der enlen er indhentet T illadelse fra 
.dt'n hvor Togføreren har forlangt 
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Hjælp, eller der sendes en Dækningspost for ud for 
det i en Afatand af ca. 800 m og en anden følger ef-
ter Toget i samme Afstand. 

5. Naar et Tog i Henhold til foranstaaende har ef-
terladt l{naldsignaler paa Linien, skal det underrette 
første Ledvogter- eller Blokpost samt tillige den før-
st e Togfølgestation herom. 

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

6. For at det fra Toget udsendte Dækningsmand-
skab kan vende tilbage til Toget hurtigst muligt, skal 
dette Mandskab søge at komme i Forbindelse med Tje-
nestemænd fra Banetjenesten og overdrage disse at 
udføre den foreskrevne Dækning. Banetjenestens Per-
sonale er forpligtet til at udføre denne Tjeneste, dog 
maa tj enstgørende Ledvogtere paa dobbeltsporet Bane 
kun anvendes, naar Bevogtningen af den paagældende 
Overkørsel kan lades ude ::if Betragtning, fordi der 
ikke kan køres paa nogle a f Sporene. 

$i 52. 

Nedbrudte Tog. 
1. Naar et Tog ekstraordinært standser paa fri 

Bane, og den i § 51 foreskrevne Undersøgelse viser, at 
Toget ikke kan bringes videre, hverken frem eller til-
bage, forlanger Togføreren Hjælp paa nærmeste Tog-
følgestation. 

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

vogtcrhus, Overkørsel o. I. ), 

om Uheldets Beskaffenhed, om Hovedspor er spær-
ret, om Materiel er væltet eller løbet af Spor o. I. , 

\ . 
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om, hvilken Hjælp der er fornøden (Hjælpemaski-
ne, Hjælpevogn, Ambulancevogn, Lægehjælp 
e. I. ) . 

Forlangendet kan gives telegrafisk, telefonisk eller 
\•ed Bud. Er Togets Lokomotiv tjenestedygtigt , kan 
dette benyttes til at overbringe Forlangeridet. 

Sker Uheldet _paa en dobbeltsporet Bane, kan Tog, 
som kører ad det andet Spor, standses og inedgives 
Forlangende om Hjælp. 

Et nedbl'udt Tog maa ikke samtidig for lange Hjælp 
paa lo eller f lel"e Slaliuner. 

2 a. Saa snart Hjælp er forlangt paa en Tog{ ølge-
statio11 , paahviler det alene Stationsbestureren paa 
denne uden Ophold at skaffe Hjælp til det nedbrudte 
Tog. Ingen anden maa foretage noget i saa Henseen-
de uden efter Anmodning fra nrcvnte Stalionsbcsly-
rer eller med hans udtrykkelige Samtykke. 

Stationsbestyreren skal naYnlig iagttage: 
al den paa den anden Side af det nedbrudte 

Tog liggende Togfølgestation straks underrettes 
om Uheldet, og at dem; Tilstaaelse for Meldin-
gen modtages , 
at der efler Omstændighederne forlanges Hjæl-

pemaskine, Hjælpetog, Hjælpevogn, Ambulan-
cevogn, Lægehjælp o. s . v., 
at Distriktschefen, Trafikinspektøren, Bane- og 

Maskir1ingeniøren underrettes om Uheldet og 
dets Beskaffenhed, 
at de Togfølgestationer, hvor det nedbrudte 

Tos skulde have krydset, ovcrhnlcl eller passe-
ret andre Tog, snarest underrettes, og 
at lede Toggangen paa del spærrede Bane-

stykke, indtil vedkommende Trafikinspektør 
skriftligt eller telegrafisk erklærer at h ave over-
taget Ledelsen. 
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b. For saa vidt Uheldet nødvendiggør Istandsættel-
sesarbejder, som skal udføres ved Banetjenestens, 
henholdsvis Signaltjenestens Foranstaltning, skal 
den Togfølgestation, hvor Hjælpen er forlangt, tillige 
drage Omsorg for, a t Overbanemesteren og Banefor-
manden, eventuelt Telegrafmesteren og Telegraffor-
manden, faar fornøden Underretning. 

c. Sker Nedbmddet paa en Togfølgestation, skal 
denne uden særlig Opfordring foretage det forn ødne. 

3. Hvis Omstændighederne tillader med Fordel at 
benytte et andet Togs Lokomotiv til at fremføre et 
nedbrudt Tog, bør det tilkaldes umiddelbart fra den 
Togfølgestation, hvor Toget befinder sig, eller hvor-
til det først ankommer. 

Sidstnævnte Togfølg('sfalion anordner Hjælpema-
skinens Lob ( § 38, 2) og for lunger eventuelt Hjælpe-
maskine hos den paag:.cldende Resen·elo komoti 
tion lit nf det Tog, hvis Lokomoli\" er 
afgivet. 

a. Bliver et paa en Togfølgestation nedbrudt To(! 
i Stand til ved egen Hjælp at fortsætte sit Løb, for-
inden en tilkaldt Hjælpemaskine er ankommen, skal 
Stationsbestyreren straks underrettes, og han foran-
lediger da Hjælpetoget standset, hvorefter den Tog-
følgestation, hvortil Hjælpemaskinen er naaet, hen-
holdsvis Udgangsstationen, aflyser Maskinens Løb. 
Skal det Tog, der har været nedbrudt, fortsætte sit 
Løb i Retning mod Hjælpetoget og pau samme Spor 
som dette, maa det ikke afsendes, før der haves Sik-
kerhed for, at HjæJpctogct er standset paa en foran-
liggende Togfølgestation og underrettet. 

b. Bliver el paa fri Bane nedbrudt Tog i Stand Lil 
ved egen Hjælp at fortsætte sit Løb, forinden Hjæl-
pemaskinen er ankommen, maa dette ikke finde 
Sted, medmindre der. enten er indhentet Tilladelse 
fra den Togfølgestation, hvor Togføreren har forlangt 

' I 
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Hjælp, eller der sendes Dækningspost forud for To-
get i en Afstand af ca. 800 m og en anden følger efter 
Toget i samme Afstand. 

5. Et Hjælpetog bør føres med Forsigtighed til det 
nedb.rudte Tog. Forinden det forlader den Togfølge-
station, som begrænser det Banestykke, paa hvilket 
det nedbruate Tog befinder sig, skal den anden Na-
botogfølgestation underrettes derom, og Hjælpetoget 
kan da efter Omstændighederne bringe det .nedbrudte 
Tog frem eller tilbage. Togfølgestationen m eddeler 
skriftligt Hjælpetoget, om Tele3rafen eller Telefonen 
er i Orden, samt om den anden Nabotogfølgestation er 
underrettet om dets Afsendelse. Udfærdigelse af 
Fribaneordre til Hjælpetoget for det Banestykke, 
hvor Hjælpen skal ydes, kommer ikke til Anven-
delse. 
· Om Liniebloksignalers Betydning for Hjælpetog ·se 

§ 39. 
Skydes det nedbrudte Tog frem af Hjælpetoget, 

maa Hastigheden ikke overskride 25 lun/ T. Paa for-
reste Vpgn eller i dens Nærhed skal i saa Tilfæ lde 
være anbragt en Udkigsmand, der kan give Signal til 
Lo komoti vf øreren. 

Saa snart Toget er bragt ind paa e·n af de Tog-
folgestationer, der begrænser Banestykket, skal den 
anden underrettes derom, eventuelt ved Bud. Under-
retningen skal indeholde Oplysning om, hvorvidt Ba-
n en er farbar. 

6. Er Telegrafen og Telefonen i. Uorden, skal To-
get, naar af Hjælpetoget bringes frem eller til-
bage, dækkes ved, at der sendes en Dækningspost 
forud for det i en Afstand af ca. 800 m og en anden 
følger efter Toget i samme Afstand. 

7. De foran givne Regler for nedbrudte Tog kom-
mer ikke alene til Anvendelse, naar selve Togets 
Utjenstdygtighed hindrer dets Fremførelse, men og-
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saa, naar et Tog paa fri Bane bliver ude af Stand til 
at fortsætte sit Løb, fordi Banelinien er blcven ufarbar. 

8. Skyldes Ufarbarheden Snelæg, kommer de her-
for særligt givne Forskrifter til Anvendelse. 

Standses et Tog af Sne paa fri Bane med ringe. Ud-
sigt· til snart at kunne komme videre, skal Togføre-
ren saa vidt muligt underrette en af de Togfølgesta-
tioner, der begrænser det Banestykke, hvor Toget be-
finder sig, om Standsningen, selv om der ikke er 
Grund til at forlange Hjælp fra den paagældende 
Station. 

Det paahviler den Togfølgestation, der fa ar Med-
delelsen, eventuelt Forlangendet om Hjælp fra Tog-
føreren, at iagttage de i Punkt 2 givne Bestemmelser 
for nedbrudte Tog. 

Skal Sneplov udsendes paa et Banestykke, hvor 
der befinder sig et i Sne fastkørt Tog, maa delte Tog 
dog først underrettes, og del maa i saa Tilfælde, selv 
om det maalle være i Stand dertil, ikke sætte sig i 
Bevægelse imod Sneploven. 

§ 53. 
Beskadigede og elterladte Vogne. 

1. Opdages det, at en Vogn i et Tog paa fri Bane 
er saa beskadiget, at dens videre Førsel kan befryg-
tes at medføre Fare for Toget, skal Togføreren og 
Lokomotivføreren i Forening undersøge Vognen , hvor-
efter Toget om muligt føres videre med Forsigtighed 
til nærmeste Station, hvor Vognen udsættes. 

2. Bliver det nødvendigt for et Tog at efterlade 
Vogne paa den fri Bane, skal Togføreren drage Om-
sorg for, at Vognene ved Bremsning eller paa anden 
Maade sikres saaledes. at de ikke kan sættes i Bevæ-
gelse, samt at de bliver bevogtet og dækket i Over-
ensstemmelse med Signalreglementets Forskrifter. 

I } 
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Togføreren skal mod Kvittering give den første 
Togfølgestation skriftlig Underretning herom, even-
tuelt tillige den første Mellemblokpost med ·ordre til 
Signalpasseren om, at han ikke maa blokere sit Signal 
for paagældende Køreretning. Togføreren skal i den-
ne Anledning give Lokomotivføreren Ordre til at 
standse foran Indkørselssignalet til den første Tog-
følgestation, henholdsvis Signalet foran den førs te 
:Mellemblokpost. Naar Toget er bragt til Standsning 
foran Signalet, skal Togføreren sætte sig i Forbin-
delse med Stationsbestyreren, henholdsvis Mellem-
blokposten, og underrette Stationsbestyreren, hen-
holdsvis Signalpasseren. 

Togfølgestationer, der faar den nævnte Underret-
ning, følger de i § 52 for nedbrudte Tog givne Reg-
ler, idet dog Togmaskinen efter Omstændighederne 
kan benyttes som Hjælpemaskine. 

§ 54 • . 

Ild i Toget. 

SR 

Bemærkes der Ild i et Tog, skal Toget uopholde- lid 1 To.ret. 

ligt standses og dækkes, jfr. § 51, Punkt 3 a. Den 
Vogn, hvori der er gaael Ild, skilles fra de øvrige, 
og Ilden søges s lukket. Det er forbudt, naar Ilden op-
dages, uden nærmere forudgaaende Undersøgelse at 
forsøge at føre Toget videre. 

§ 55. 
Sprængning af Tog. 

Saafremt der i en ikke-luftbremset Togdel under Sprængning 

Kørslen sker en Sprængning, maa Toget ikke 
standse eller mindske Hastigheden, men skal 
fortsætte sin Fart,- indtil der haves Vished for, 
at den løsrevne Del ikke kan løbe ind i det. Det Per-
sonale, som er i den løsrevne Del, skal søge at. brin-

af Tog. 
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ge ·den til Standsning saa hurtigt som muligt. Først 
naar den . løsrevne Del er fuldstændig standse[, maa 
Lokomotivet, eventuelt med den øvrige Del af Toget, 
gaa langsomt og forsigtigt tilbage for at tilkoble. 

§ 56. 
Løse Vogne, 

· Bliver Vog_ne af Vinden eller paa anden utilsigtet 
Maade ført ud paa Banelinien, skal Togfølgestationen 
eller Holdestedet, saa snart det bemærkes, give Alarm-

. sig na I til Li ni en. 
Bcm::crkes losc Vogne paa Banen, skal enhver Tje-

nestemand ved alle til hans Raadighcd ·staaende Mid-
ler søge at standse De skal efter Omstændighe-
dern e søges indb1:agt til nærmeste Togfolgcstation el-
ler Holdested med ·sidespor; men er dette ikke mul

0

igl, 
skal de dækkes som foreskrevet i § 51, Punkt 3 a, og 
Melding om det forefaldne gives til nærmeste Togføl-
gestation, henholdsvis Holdested. Togfølgestationer 
eller Holdesteder, som modtager Meddelelse om, at lø-
se Vogne er i Bevægelse mod Stationen eller Holdeste-
det, skal træffe de Foranstaltninger, som Omstændig-
h ederne tillader, for at afværge Ulykke. 

) 
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Togføreren skal mod Kvittering give den første 'fog-
fØlgestation skriftlig Underretning herom, eventuelt til-
lige den første Mellemblokpost med Ordre til Signalpas-
seren om, at han ikke maa blokere sit Signal for paa-
gældende Køreretning. Togføreren skal i denne Anled-
ning give Lokomotivføreren skriftlig Ordre til at stand-] 
se foran Indkørselssignalet til den første TogfØlgesta· 
tion, henholdsvis Signalet foran den første Mellemblok-
post. Naar Toget er bragt til Standsning foran Signalet, 
skal Togføreren sætte sig i Forbindelse med Stations-
bestyreren, henholdsvis 1\Iellemblokposten, og underret-
te Stationsbestyreren, henholdsvis Signalpasseren. 

TogfØlgestationer, der faar den nævnte Underret-
ning, fØlger de i § 52 for nedbrudte 'l'og givne Regler, 
idet dog Togmaskinen efter Omstændighederne kan be-
nyttes som Hjælpemaskine . . 

§ 54. 
Ild i Toget. 

§ 53-55 

Bemærkes der Ild i et Tog, skal 11oget uopholdeligt Dd 1 Toget. 

standses og dækkes, jfr. § 51, P unkt 3 a. Den Vogn, 
hvori der er gaaet Ild, skilles fra de øvrige, og Ilden 
søges slukket. Det er forbudt, naar Ilden opdages, uden 
nærmere forndgaaende at forsøge at føre 
Toget videre. 

§ 55. 
Sprængning af Tog. 

Saafremt der i en ikke-luftbremset Togdel under 
Kørslen slcer en Sprængning, maa Toget ikke standse 
eller mindske Hastigheden, men skal forsætte s in Fa rt, 
indtil der haves Vished for, at den løsrevne Del ikke 
kan løbe ind i det. Det Personale, som er i den løs-
revne Del, skal søge at bringe den til Standsning saa 

Sprængning 
at Tog. 
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hurtigt som muligt. Først naar den løsrevne Del er 
fuldstændig standset, maa Lokomotivet, eventuelt med 
den Ø\Tige Del af Toget, gaa langsomt og forsigtigt til· 
bage for at tilkoble. 

§ 56. 
Løse Vogne. 

Løse Vogne. Bliver Vogne af Vinden eller paa anden utilsigtet 
Maade ført ud paa Banelinien, skal Togfølgestationen 
eller Holdestedet, saa snart det bemærkes, give Alarm-
signal til 

Bemærkes løse Vogne paa Banen, skal enhver Tje-
nestemand ved alle til hans Raadighed staaende Mid-
ler søge at standse dem. De skal efter Omstændigheder-
ne søges indbragt til nærmeste TogfØlgestation eller 
Holdested med Sidespor ; men er dette ikke muligt, skal 
de dækkes som foreskrevet i§ 51, Punkt 3 a, og Melding 
om det forefaldne gives til nærmeste Togfølgestation, 
henholdsvis Holdested. eller Holde· 
steder, som modtager Meddelelse om, at løse Vogne er 
i Bevægelse mod Stationen eller Holdestedet, skal træf-
fe de Foranstaltninger, som Omstændighederne tillader, 
for at afværge Ulykke. 

Gyldig fra 1/3 1938. 40. 
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VII. DRAISINER, TROWER OG VOGNE. 
§ 57. 

Draisiner, Troljer og Vogne. 
A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER. 

SR 

1. Draisiner, Troljer ·og Vogne maa ikke bringes Ledsagelse 
og Bemanding. ind paa Banen uden uafbrudt Ledsagelse. 

Ledsageren, der benævnes Føreren, og som er an-
svarlig for Køretøjets Førelse, skal være Statsbane-
tj enes lem and. 

En der kun er beregnet til een Mand, 
kan fremføres af Føreren alene. I øvrigt skal Draisi-
ner, Troljer og fremføres af den for-
nødne Arbejdsstyrke og mindst af 2 Mand. 

Saafremt der paa en Draisine m. v. samtidig be-
fordres Tjenest emænd af forskellige Tjenestekatego-
rier, er den Tjenestemand, der henhører til den .høje-
ste Tjenestekategori, at betragte som Fører, saafremt 
der ikke inden Udkørs len udtrykkelig er truffet an-
den Bestemmelse herom. 

2. Føreren har Ansvaret for Køretøjets F remførelse 
Hensyn til Toggangen m. v. samt . for, at alle 

givne Forskrifter med Hensyn til Bemanding og 
Fremførelse m. m. følges. 

Saafremt Føreren ikke opfylder Betingelserne for 
at være Togfører, skal han have det fornødne Kend-
skab til Signalreglementet og nærværende Reglement. 
Distriktschefen bestemmer, i hvilken Udstrækning et 
saadant Kendskab skal afgøres ved en Prøve. 

Naar en Statsbane--Motordraisine foruden af Før e-

føreren Of 
dennes An-
svar. 
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ren er bemandet med særlig Chauffør, skal denne 
have fornødent Kendskab til Signalreglementet og 
nærværende Reglement, og han har Ansvaret for 
Kørehastighed og Udkig og skal sørge for, at Draisi-
nen er forsynet med de fornødne Signalapparater. 

Ved Fremførelse af Motordraisiner, tilhørende an-
dre Statsinstitutioner,. paahviler Ansvaret udelukken-
de den ledsagende Statsbanetjenestemand (Føreren) . 

Forinden Udkørsl<'n skal Føreren gøre sig be-
kendt med de i Særtogsskabet opslaaede Meddelelser 
og ved Forespørgsel til Udgangsstationen skaffe sig 
Oplysning om mulige Togforsinkelser, og han skal 
under I\.ørslen være opmærksom paa og 
da i særlig Grad paa Strækninger, hvor Særtog ikke 
signaliseres. 

Naar der er bekendtgjort Arbejdstogs Løb paa en 
Strækning, og der inden for den bekendtgjorte Ar-
bejdstid skal fremføres Draisiner m. v. over denne 
Strækning, skal Føreren af Køretøjet ved Forespørg-
sel til Stationer m. v. - eventuelt pr. Telefon fra et 
Vogterhus - skaffe sig Meddelelse fra en Togfølge-
station om, hvor Arbejdstoget befinder sig. Lignende 
Forsigtighedsregler bør iagttages, naar der er signa-
liseret Særtog og i Tilfælde af Togforsinkelser. 

Føreren har Ansvaret for, at Draisincr, o. I., 
som hensættes uden Tilsyn paa Stationer eller ved 
Overkørsler, er forsvarligt aflaaset. 

3. Togfølgestationerne skal meddele forlangte Op-
lysninger saa nøjagtigt som muligt, og Oplysningerne 
maa kun gives af Stationspersona le, der er berettiget 
til al fungere som Stationsbestyrer. 

For de i Afsnit B, Punkt 2 nævnte Motordraisiners 
Vedkommende skal Stationsbestyreren paa Udgangs-
stationen give Føreren Oplysning om, hvilke Togføl-
gestationer, der er lukket eller ubetjent. 

Stationsbestyrerne, saavel paa Udgangsstationen 
som paa Strækningen, skal meddele Føreren alle Op-

117 - II. 

VII. DRAISINER, TROLJER OG VOGNE. 
§ 57. 

Draisiner, Troljer og Vogne. 
A. ALMINDELIGE BE STEMMELSER 

SR 
. § 57 

1. Draisiner, 'l'roljer og Vogne maa ikke bringes Ledsagelse 
og Bemanding . 

. ind paa Banen uden uafbrudt Ledsag-else. 
Ledsageren, der benmvnes Føreren, og som er an, 

svarlig for Kø1·etøjets Førelse, skal være S tatsbane-
tjenest emand. 

En Draisine, del' kun er be1•egnet til een l\Iand, 
kan fremføres af Føreren alene. I øvrigt skal Draisi-
ner, 'froljer og Materialvogne fremføres af den for-
nødne Ai·bejdsstyrke og mindst af 2 Mand. 

Saafremt der paa en Draisine m. v. samtidig be-
fordres Tjenestemænd af forskellige Tjenestelrntego-
rier, er den Tjenest emand, der henhører ·rn den hø je-
ste 'l'jeuestekategori, at betr agte som Fører, saafremt 
der iklrn inden Udkørslen udtrykkelig er truffet an-
den Bestemmelse herom. 

2. Føreren har Ansvaret for Køretøjets Fremfø1·else Føreren og 
dennes An-

med Hensyn til Toggangen m. v. samt for, at alle svar. 

givne Forskrifter med Hensyn til Bemanding og Frem-
førel se m. m. fØlges. 

Saafremt F øreren ikke opfylder Betingelserne for 
at være Togfører, skal han have det fornødne Kend-
skab til Signalreglementet og nærværende Reglement. 
Distr iktschefen bestemmer, i hvilken Udstrækning et 
saadant Kendskab slml afgøres ved en Prøve. 

Naar en Statsbane-Motordraisine foruden af Føre-
ren er bemandet med særlig Chauffør, skal denne have 
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fornødent Kendskab til 8ignalreglemeutet og nær -
værende Reglement, og han har Ansvaret for Køre-
hastighed og Udkig og skal sørge for, at Draisinen er 
forsynet me<l de fornødne Signalapparater. 

Ved Fremførelse af l\Iotordraisiner, tilhørende an· 
d1·e Statsinstitutioner, paahviler Ansvaret udelukken-
de den ledsagende S tatsbanetjenestemaud (Føreren). 

Forinden Udkørslen skal Føreren gøre sig be-
kendt med de i Sicrtogsslcabet opslaaede Meddelelser 
og ved l!'orespØrgsel til Udgangsstationen skaffe sig 
Oplysning om mulige Togforsinkelser, og han skal 
under Kørslen vrore opmærksom paa Toggangen og 
da i særlig Grad paa Strækninger, hvor Særtog ikke 
signaliseres. 

Naar der er bekendtgjort Arbejdstogs Løb paa en 
Strækning, og der inden for den bekendtgjorte Ar-
bejdstid skal fremføres Draisine1· m. v. over denne 
Str;nkning, slml Føreren af Køretøjet ved Forespørg-
sel til Stationer m. v. - eventuelt p1-. Telefon fra et 
Vogterhus - skaffe sig Meddelelse fra en 'l'ogfØlge-
station orn, hvor Arbejdstoget befinder sig. Lignende 

bØr iagttages, naar der et• signa· 
lise1·et Særtog og i Tilfælde af 'l'ogforsinkelser. 

Føreren har Ansvaret for·, at Draisiner, '1'1·oljer o. I., 
som hensættes utlen 'l'ilsyn paa Stationer eller ved 
Overkø1·sler, er forsval'ligt aflaaset. 

3. TogfØlgestationerne skal meddele forlangte Op-
lysninge1· saa nøjagtigt som muligt, og Oplysningerne 
maa kun gives af Stationspersonale, der er berettiget 
til at fungere som Stationsbestyrer. En 'fogfØlgestation 
maa aldrig give en Draisine m. v. Tilladelse til at be· 
fa1·e Strrclmingen, før <len har skaffet sig Oplysning 
om, hvilken Art af Køretøj det drejer sig om, og iagt-
taget de for paagældende Kø1·etøj i Afsnit B fastsatte 
Bestemmelser. 

For de i Afsnit Il, Punkt 2 nævnte Motordraisiners 
Gyldig fra 1940. 69. 

• I 
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Vedkommende skal Stationsbestyreren paa Udgangs-
stationcn give Føreren Oplysning om, hvilke TogfØlge-
stationer, der er lukket eller ubetjent. 

Statiomibestyrerne, saavel paa Udgangsstatiooen 
som paa Strækningen, skal meddele FØrP.ren alle Op-
lysninger om opstaaede Uregelmæssigheder i Toggan· 
gen, der kan faa Betydning for Fremførelsen. 

SR 
§ 57 

4. Draisiner · m. v. skal fremføres med en efter For· Hastighed . 
Passering af 

holdene afpasset Hastighed. 
Paa Stationer samt paa Strækninger, hvor Udsigten 

ove1· Banen er mindre god, maa Hastigheden ikke over-
skride 25 km/ T. 

Ved ubevogtede Overkørsler, hvor de tilstødende Veje 
ikke kan overses i tilstrækkelig Afstand, maa Hastig-
heden ikke være større, end at Køretøjet kan standse 
øjeblikkelig. Ved bevogtede Overkørsler samt ved Over-
kørs\er, der er sikret ved Lyssignalanlæg, skal Draisine1· 
bringes t il Standsning og derefter føres forsigtigt over, 
naar Føreren har overbevist sig om, at Ove1·kørslen er 
fri. 

IIastighedsnedsmttelse og Standsning kan dog undla-
des ved de Ove1·kør sler , hvor det ved IIaandsignal fra 
Overl\.ø1·slen tilkendegives, at Overkør slen e1' fri. 

Naar Draisiner m. v. nærmer sig en Overkørsel, skal 
Ledl)evogtningspersonalet, tlersom det er til Stede, give 
Haandsigual til Angivelse af, om Overkørslen kan pas-
seres elle1• 

5. Draisiner m. v. maa ikke fØlge efter Tog i mindre 
Afstand end 200 m. 

De i Afsnit B, Punkt 2, nævnte Motordrnisiner maa 
dog kun i klart Vejr afsendes efter Plan- og Særtog 
uden at afvente Tilbagemelding for dette. 

Draisine1· m. v. rnaa ikke afsendes efter et Tog, der 
har Skydelokomotiv, medmind1·e dette fØlger med 

overkørsler. 

ForhQld til 
Tog. 
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og 
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Ubeiæssede 
Motori;lraJsi-
ncr, som vej-
er over 700 
kg, m .. v. 
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til nroste TogfØlgestation. De skal have forladt et 
Banestykke saa betids, at Tog, som skal ind paa . 
det paagroldende Banestykke, ikke sinkes. Tungt hus-
sede 'l'roljer skal dog haYe forladt Banestykket mindst 
10 Minutter, før 'l'oget skal indlades paa dette, jfr. Af· 
snit B, Punkt 4. 

6. Draisiner m. \' . skal i Mørke føre Signal i Over-
ensstemmelse med Signalreglementet. 

Motordraisiner sli:.nl afgive Lydsignaler af passende 
Styrke foran Overkørsler og Overgange. 

I stærk 'l'aage eller Mørke maa der ikke køres 
med 'l'roljer og l\faterialvogne, medmindre Arbejdet 
paa Banen eller andre Omstændigheder gØr det paa-
trængende nødvendigt. 

13. SÆalLIGE BES'l'EMMELSER FOR VISSE ARTER AF 
KØRETØJER 

1. Ubelæssede Troljer og Draisiner, lierunder .flfo. 
tordraisiuer, der kan sættes ud af Sporet med Haand-
kraft, og hvis Vægt i driftsfærdig Stand ikke over-
skrider 700 kg, fremføres efter Reglerne i Afsnit A. 
Draisiner, hvis Vægt overskrider 250 kg, skal være for· 
synet med fast Donkraft. 

2. For ubelæssede l\fotordraisiner, som i driftsfær-
dig Stand vejer over 700 kg, og fol' Motordraisiner med 
S.'Urlig stort Profil gælder foruden Bestemmelserne 
i Afsnit A, tillige følgende særlige Bestemmelser: 

Paa Dl'aisinen skal dens Vægt i driftsfærdig Stand 
være angivet. 

Den skal vrore forsynet med en kraftigt virkende 
Bremse og medføre saadanne Iljælpemidler, at den 
ved Hjælp af disRe med Sikkerhed kan sættes ud af 
Sporet ved Ilaandkraft. 

Draisinen afsendes uden Anmeldelse og uden at 
være signaliseret. 
Gyldig fra 15/ 11 1940. 70. 
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lysninger om opstaaede Uregelmæssigheder i Toggan-
gen, der kan faa Betydning for Fremførelsen. 

4. m. v. skal m ed en efter For-
holdene afpasset Hastighed. 

Paa Stationerne, ved aabentstaaende Overkørsler 
samt paa Strækninger, hvor Udsigten over Banen er 
mindre god, Hastigheden ikke overskride 25 
km/T. Ved Overkørsler, hvor de tilstødende Veje ikke 
kan overses i tilstrækkelig Afstand, maa Hastigheden 
ikke være større, end at Køretøjet kan standses øje-
blikkelig. Hastighedsnedsættelse ved Overkørslerne 
kan dog undlades, naar det ved Haa.ndsignal fra disse 
tilkendegives, at Banen er fri. 

Naar Draisinen m. v. nærmer sig en Overkørsel, 
skal Ledbevogtningspersonalet, dersom det er til Ste-
de, give Haandsignal til Angivelse af, om Overkørslen 
kan passeres eller ikke. . 

5. Draisiner m. v. maa ikke følge efter Tog i mindre 
Afstand end 200 m. 

De i Afsnit B, Punkt 2 nævnte Motordraisiner maa 
dog kun i klart Vejr afsendes efter Plan- og Særtog 
uden at afvente Tilbagemelding for dette. . 

Draisiner m. v. maa ikke afsendes efter et Tog, der 
har Skydelokomotiv, medmindre dette følger med 
til næste Togfølgestation. De skal have forladt et 
Banestykke saa betids, at Tog, som skal ind paa 
det paagældende Banestykke, ikke sinkes. Tungt læs-
sede Troljer skal dog have forladt Banestykket mindst 
10 Minutter, før Toget skal indlades paa dette, jfr. Af-
snit Il, Punkt 4. 

Hastli:hcd. 
Passering ·af 

forhold til 
Tog. 

6. Draisiner m. v. skal i Mørke føre Signal i Over- Slgnater fra 
Køretøjerne. 

ensstemmelse med Signalreglementet. 1<øl'5cf 1 Mørke 

l\Iotordraisiner skal afgive Lydsignal af passende og Taai:e. 

Styrke foran Overkørsler og Overgange. 
I stærk eller Mørke maa der ikke køres 

med Troljer og Materia.lvogne, medmindre Arbejdet 
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.paa Ba n en eller a ndre Omstændigheder gør det paa-
t.rængende nødvt>ndigt. 

B. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR VISSE ARTER AF 
KØRETØJER. 

1. Ubelæssede Troljer og_ Draisiner , herunder Mo-
tordraisiner, der ka n sæ ttes· ud af Sporet- Haand-
kraft, og hvis Vægt i driftsfæ rdig Stand ikke over-
skrider 700 kg, fremføres efter Reglerne i Afsnit A. 
Draisiner, hvis Vægt overskrider 250 kg, s kal være for-
synet med fast Donkraft. 

2. For ubelæssede Motordraisiner: som i driftsfæ r-
dig Stand vejer over 700 kg, og for Motordraisiner med 
særlig stort Profil gælder forud en Bestemmelserne 
i Afsnit A., tillige følgende særlige Bestemmelser : 

Paa Draisinen skal dens Vægt i driftsfæ rdig Stand 
være a ngivet. 

Den skal være forsynet med en kraftigt vir kende 
Bremse og medføre saadanne Hjælpemidler, at den 
ved Hjælp af disse med Sikkerhed kan sættes ud af 
Sporet ved Haandkraft. 

0

Draisinen a fsendes uden Anmeldelse og uden at 
være s igna li seret. 

Den m aa kun afgaa fra Udgangsstationen eller fra 
en ·betjent Station med Stationsbestyrerens Tilla-
deise. 

Draisinen s ka l altid - ogsaa paa dobbeltsporet 

\ 

Ban e med Linieblo.k - afmeldes og tilbagemeldes fra I 
Togfølgesta tion til Togfølgestation . Afmeldingen fore-
tages efter Reglerne i § 26, idet der dog i Afmeldings-

anføres Draisinens .Bestemmelsesstation. 
altsaa saaledes: 

))En: Motordraisine . til" .. :" .. " . " . . ".. afsendes<. 
Som Bestemmelsesstation anføres · den sidste Sta-

tion paa den Strækning, Draisinen skal befare. 
· Afmeldingen maa ikke foretages, forinden der h a-
ves Vis.b ed for, ·at Draisinen er kl ar til ·Viderekørsel. 

. . . 

-
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Den maa kun afgaa fra Udgangsstationen eller fra 
en Togfølgestation med S tationsbestyrerens Tilladelse. 
Naar F øreren af Draisinen henvender sig til S tations-
bestyreren for at faa denne Tilladelse, skal han ud tryk-
kelig meddele, at det dL·ejer sig om en l\Iotordraisine, 
der skal fremføres efter nærværende Bestemmelser. 

Draisinen skal altid - ogsaa paa dobbeltsporet 
Bane med Linieblok - afmeldes og t ilbagemeldes fra 
'f ogfØlgestation t il Togfølgest ation . Af1ueldingen fore-
t ages efter Reglerne i § 26, idet der dog i Afmeldings-
telegrammet anfø1·es Draisineus Bestemmelsesstation, 
al tsaa saaledes : 

»En Motordraisine til "."." ... .. "." ". afsendes«. 
Som Bestemmelsesstation anføres den sidste Sta-

t ion paa den Strækning, Draisiuen skal befare. 
Afmeldingen maa ikke foretages, forinden der ha· 

ves Vished for , at Drais inen er klar til Viderekør sel. 

Gyldig fra 15/ 11 1940. 71. 
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Elektriske Underretningssignaler gives ikke. 
Den Togfølgestation, der modtager Afmeldingen, 

skal saa vidt muligt holde et Hovedspor frit til Draisi-
nens Passage. 

Naar Draisinen er kommet til en af de to Togføl-
gestationer, som begrænser Banestykket, eller Føre-
ren til en af disse Stationer har givet Melding om, 
at den er fjernet fra Sporet paa fri Bane, sender den-
ne Station den anden Telegrammet: 

»Motordrai sin en ankommet her«, 

,henholdsvis: • 
»lVIotordraisinen fjernet fra Sporet paa fri Bane«, 

og Draisinen maa derefter ikke gaa ind paa Bane-
styl<let eller bringes paa Spor igen, før Tilladelse ·er 
indhentet hos den paagældende Togfølgestation, og 
Draisinen paany er afmeldt. 

11d.erne for Af- og Tilbagemelding, Afgang m. m. 
indføres i Togjournalen. 

Mastesignalerne paa. Stationerne og paa fri Bane 
vises ikke og har ikke Betydning for 
Draisinen maa ikke .Passere en Togfølgestation: før 
Stati?nsbestyreren har givet mundtlig Tilladelse. 

Paa Stationer med elektrisk Signalanlæg og Spor-
isolering ·c Sportavle) skal saadan Tilladelse indhen-
t es gennem Telefonen ved Indkørselssignalet. 

Naar Draisinen under Kørsel paa dobbeltsporet 
Bane forlader en Togfølgestation, skal den køre ad 
det for Køreretningen normale Spor. Tilbagevenden 
fra fri Bane skal ske ad samme Spor som Udkørslen. 

Saafremt der gøres et længere Ophold paa fri Ba-
ne, og Aftale om Ophold og disses Varighed ikke 
er truif et. med den Togfølgestation, hvorfra Draisinen 
er kørt ind paa det paagældende Banestykke, skal 
Føreren saa vidt muligt - eventuelt pr. Telefon fra 
et Vogterh'us - underrette den nærmeste Togfølge-
statio.n om Opholdet. Kan Draisinen rent undtagelses-

" 
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vis ikke naa ind til en af de Togfølgestationer, der 
begrænser Banestykket, inden et Tog skal ind paa 
delte, skal Underretning herom og om, hvorvidt 
Draisinen er bragt ud af Sporet, hurtigst muligt - f. 
Eks. pr. Telefon fra et Vogterhus - gives en af disse 
2 Stationer af Føreren. 

Naar der er givet en Draisine Tilladelse til at for-
lade en Togfølgestation eller til at bringes paa Spor 
paa fri Bane, maa der ikke indlades Tog paa Bane-
stykket (paa dobbeltsporet Bane paa det Spor, hvor 
Draisinen befinder sig), før Draisinen er tilbage-
meldt, eller der fra Føreren er modtaget Melding om, 
at den paany er fjernet fra Sporet paa fri Bane. 

Bliver en Draisine, der befinder sig paa fri Bane, 
ude af Stand til at fortsætte sit Løb, skal den,. for saa 
vidt den ikke ved andre Hjælpemidler kan bringes 
videre, straks sættes ud af Sporet. Melding herom 
gives til nærmeste Togfølgestation. Kan den paa 
Grund af særlige Omstændigheder ikke bringes ud 
af Sporet, skal Melding herom samt Anmodning om 
den fornødne Hjælp snarest gives til nærmeste Tog-
følgestation, hvorhos Draisinen skal dækkes i Over-
ensstemmelse med Reglerne i § 51 vedrørende Dæk-
ning af Tog, der ekstraordinært standser paa fri Bane. 

Naar Togf olgestationer paa den Strækning, Draisi-
nen skal føres over, er lukkede eller ubetjente, skal 
endvidere følgende iagttages: 

Draisinen afmeldes til den følgende Togf ølgesta-
tion, der kan vækkes, dog ikke ud over den nærmeste 
By- eller Knudestation. 

Føreren for en Draisine, der befinder sig paa 
fri Bane, paa ubetjent eller lukket Station, skal i 
betimelig Tid, forinden Tog skal indlades paa den 
Strækning, over hvilken Draisinen er afmeldt, under-
rette nærmeste Togfølgestation om, hvor Draisinen 
befinder sig. 

I Tilfælde, hvor Stationens Lukning hindrer Af-

) 
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melding, kan Aftale træffes mellem Føreren og en 
Togfølgestation om Draisinens Fremførelse over en 
nærmere aftalt Strækning inden for et nærmere fast-
sat Tidsrum. 

3. Materialvogne og andre enkelte Kør"etøjer, der 
er saa tunge, at de i tom Tilstand ikke ved Haand-
kraft kan kastes ud af Sporet, fremføres paa enkelt-
sporet Bane som Arbejdstog i Overensstemmelse med 
§ § 2'7, 2 c og 35, og de anordnes af den Togfølgesta-
tion, hvorfra de udgaar, ved Un_derretning til Nabo-
togfølgestationen, der om fornødent anordner deres 
J{ørsel videre til næste Togfølgestation. Paa dobbelt-
sporet Bane anordnes de som særlige Arbejdstog (§ 
36) af Distriktschefen, henholdsvis Trafikinspektø-
ren. 

SR 

Tunge Kpre-
tøjer. 

4. a. Troljer, der fører saa tungt Læs, at de ikke Tungt bcl:l!s-
sedc Troljer. 

mad Haandkraft kan kastes ud af Sporet, maa ikke 
fremføres hurtigere, end en Mand kan gaa, og i en 
Afstand af ca. 800 m foran og bag efter Køretøjet 
skal en Mand bevæge sig med Stopsignal, der vises, 
indtil Køretøjet er aflæsset. 

b. I Tilfælde, hvor en saadan Fremgangsmaade 
vil medføre Vanskeligheder for tungtlæssede Trol-
jers Fremførelse eller endog helt hindre denne, kan 
Kørslen med Troljen forcgaa saaledes: 

Føreren retter følgende mundtlige eller telefoniske 
Forespørgsel til en af de Togfølgestationer, der be-
grænser Banestykket, under Opgivelse af Navn og 
Stilling: 

»Maa tungtlæsset Trolje befare Banestykket mel-
lem " ..... " og ......... fra Kl. ...... ". til Kl. ...... ?«. 

Paa Baner med 2 eller flere Spor skal Føreren an-
give, paa hvilket Spor Troljen skal frem føres, og 
dette angives i samtlige Meldinger. 

Hvis der intet er til Hinder for Kørslen, giver den 
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paagældende Station følgende Telegram til den an-
den Nabotogfølgestation: 

»Kørsel med tungtlæsset Trolje tilladt mellem 
"" ..... og .... "". fra Kl. .... " ... til Kl. " ... " .. 

Troljefører er (Navn og Stilling). 
(Stationsnavn) «. 

Naar Nabostationen har kvitteret for dette Tele-
gram, giver Stationsbestyreren paa den af Føreren 
adspurgte Station skriftligt eller telefonisk følgende 
Svar til Troljeføreren: 

»Kørsel med tungtlæsset Trolje mellem ..... "" 
og ... " .... tilladt fra Kl. " ....... til Kl. .. " .. ". «. 

(Afgives Svaret skriftligt, forsynes det med Sta-
tionsbestyrerens Underskrift. Afgives det pr. Telefon, 
tilføjes Stationsbestyrerens Navn og Tjenestestilling). 

Straks efter, at Depecherne er udvekslede, skal 
begge ·Togfølgestationer paa det Telegrafbord, hen-
holdsvis ved den Telefon, hvor Togafmelding foregaar, 
anbringe et Papskilt med Paaskrift: 

»Tungtlæsset Trolje mellem ......... og . " ...... « 

og underrette hinanden om, at dette er sket. 
Dette Skilt maa først fjernes, naar Troljen har for-

ladt Banestykket. 
Troljen kan dereft er fremføres paa Banestykket 

uden yderligere Forhold.sregler. 
Naar Troljen er aflæsset, eller Transporten er 

endt, giver Føreren følgende mundtlige eller telefoni-
ske Melding, ligeledes under Opgivelse af Navn og 
Stilling til en af de Banestykket begrænsende Togføl-
gestationer: 

»Kørsel med tungtlæsset Trolje mellem ... " .... 
og " ....... endt«. 

Den modtagende Tjenestemand kvitterer for Mel-
dingen med Angivelse af Navn og Stilling og under-

. ) 
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retter Stationsbestyreren, der derpaa giver følgende 
Telegram til Nabotogfølgestationen: 

»Kørsel med tungtlæsset Trolje mellem 
og ......... endt Kl. ........ . 

Fører var ...................................... . 
(Stationsnavn) «. 

Forinden forannævnte Melding· om Troljekørslens 
Ophør er modtaget, maa der ikke indlades Tog paa 
Banestykket, henholdsvis det Spor, ad hvilket Trolje-
kørslen foregaar, før Tog- og Lokomotivfører af en 
af de to Togfølgestationer, der begrænser Banestyk-
ket, skriftligt er underrettet om, at der er tungtlæs-
set Trolje paa dette, og Toget skal da over hel e det 
paagældende Banestykke fremføres med Forsigtighed 
og under hyppig Brug af Fløjten. Gennemkørende 
Tog skal standses for at modtage en saadan Under-
retning. 

For saa vidt Troljekørslen skal foregaa i et Tids-
rum, hvor de Banestykket begrænsende Togfølge-
stationer er lukket eller er ubetjcnt, skal den Station, 
som giver Tilladelse til Kørslen, afgive Telegrammet 
om den givne Tilladelse til den nærmest følgende Tog-
følgestation, der kan vækkes, dog ikke til en fjernere 
liggende Station end den nærmeste By- eller Knude-
station. 

Fø reren maa ikke forlade s in Trolje, forinden den 
er bragt ud af Sporet. 

Føreren skal sørge for, at Kørsel med tungtlæsset 
Trolje er endt og Melding derom afgivet til en af Tog-
fø lgestationerne mindst 10 Minutter, forinden et Tog 
skal ind paa Banestykket (del Spor, paa hvil kel Trol-
jekørslen foregaar). 

SR 
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VIII. SIKRING OG PASNING AF STATIONER, 
SOM HELT ELLER DELVIS BETJENES AF STA-
TIONSPASSER, SAMT SIKRING OG PASNING AF 

SIDESPOR PAA FRI BANE. 
§ 58. 

Sikring og Pasning af Stationer, som helt eller delvis 
betjenes af Stationspasser. 

En Stationspasser kan enten være en 
stemand eller en Tjenestemand, som i begrænset Om-
fang er betroet Ansva r for Sikkerhedstjenesten uden 
dog a t kunne fungere som Stationsbestyrer . En lkke-
Tjcnestemand betragtes med Hensyn til de ham paa-
hvilende tjenstlige Forretninger som Tjenestemand 
og maa a fgive Erklæring som saadan . 

I. TOGFØLGESTATIONER, SOM PAA VISSE TIDER 
BETJENES AF STATIONSPASSER. 

1. En Togfølgestation, der er forsynet med Cen-
tralsikring, kan i visse Dele af Døgnet i Togtid be-
tj enes af Slationspasser. I det paagældende Tidsrum 
betragtes Stationen som Holdested og deltager saale-
des ikke i Togenes Af- og Tilbagemelding. 

Fra Kravet om Centralsikring kan der dog ses bort 
for saa vidt angaar Stationer med Krydsningsspor be-
liggende paa Baner, hvor største tilladte Hastighed 
ikke overskrider 75 km/ T, naa r Sikringsanlægget ud-
formes saaledes, at en bestemt Togvej genn em Sta-
tionen kan a flaases paa den Maade, at Signalgivnin-
gen sættes i Afhængighed af Forbindclsessporskif-
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terne til Læssesporene med ·tilhørende Dækningsspor-
skifter, og øvrige Sporskifter i den paagældende Tog-
vej afl aases ved særlige Nøglelaase eller andet sær-
ligt Aflaasningsanlæg uden Afhængighed a f Signal-
givningcn. 

2. Stationspasseren skal almindeligvis være fuldt 
fortrolig med Betjeningen af det paa Stationen væ-
rende Sikringsanlæg, hvorom der efter a fl agt Prøve 
skal udst edes A Hest af Trafikinspektøren. Har Sta-
tions passeren ikke denne Attest, maa han kun fo re-
tage de for Signalernes Indsti lling nødvendige Mani-
pulationer og maa under ingen Omstændigheder fo-
retage Indgreb i Sporskifleaflaasningen. 

3. Forinden Stationen afgives til en Sta tionspas-
ser, skal Slationsbestyreren indstille og aflaase, even-
tuelt kontrolaflaase, Sporskifterne ti l den Togvej , der 
skal benyttes, og desuden sikre Indgangssporskifter-
ne til andre Togveje mod Omstilling ved Aflaasning . 
af 'nctjenings- eller Aflaasningshaandtag for disse. 
Sporskifter ved særlig Nøgle. Tilsva rende Aflaasning 
skal paa dobbeltsporet Bane foretages af de Læsse-
sporforbindelser, der fra det ene Hovedspor før er over 
det andet Hovedspor. Eventuelt Sporbesættelsesap-
parat skal sikres saaledes, at Stationspasseren kun 
kan oplaase den Togvcj, som skal benyttes. I Til-
fælde, hvor førnævnte Sporskifters Aflaasning ikke 
er inddraget under Sikringsanlægget, skal disse Spor-
skifter a fl aases med de herfor bestemte Nøgler. Den 
eller de Nøgler, der aft aaser sidstnævnte Sporskifter, 
og de Nogler til Sporbesættelsesapparatet, som ikke 
maa benyttes, skal anbringes paa et for Stationspas-
scrcn utilgængeligt Sted. Endvidere skal Stationsbe-
styreren sikre sig, at Signalerne kan stilles. 

Stationsbestyreren maa ikke fratræde Tjenesten, 
forinden den Togga ng er afviklet, som plan mæssigt 
skal have fundet Sted, medens Stationen endnu fun-
gerer som Togfølgest ation. 
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4. Opbevares Nøglen eller Nøglerne til et Sidespor 
paa fri Bane paa en af Sidesporets Nabostationer, 
maa en saadan Station kun overdrages til Stationspas-
ser, naar Stationsbestyreren har skaf fct sig Sikker-
hed for, at de paagældende Nøgler er paa Plads. 

I den Tid, Stationen er overdraget til Stntionspas-
ser, skal den paa Stationen værende· Nøgle opbeva-
res paa et for Stationspasseren utilgængeligt Sted, og 
Nøglen, der opbevares pa.a anden Station, maa ikke 
udleveres. 

5. Kommer Sikringsanlægget under Stationspasse-
rens Tjeneste i Uorden, eller er der andet til Hinder 
for Togs Modtagelse, henholdsvis Afsendelse, skal 
Signalerne holdes paa >Stop<i: . Stationsbestyreren skal 
snarest underrettes. Kan dette ikke ske inden Tog-
ankomst, underrettes .nærmeste Togfølgestation, der 
sørger for, at alle Tog, der skal passere Stationen, 
faar fornøden Underretning, og at Underretning gi-
ves til Trafikinspektøren og eventuelt Telegraffor-
manden. 

Endvidere underretter Stationspasseren Togføre-
ren, forinden denne indrangerer, henholdsvis udran-
gerer Toget. 

6. Hvor Linieringning ikke finder Sled, skal Nabo-
stationen umiddelbart før Togafgang underrette den 
Station, der betjenes af om Afgangs-
tiden. 

Forinden Stations passeren stiller >Kør«, henholds-
vis »Kør igennem«, Signal for et Tog, skal han skaffe 
sig Sikkerhed for, 

at Togvejen er fri, 
at de Sporskifter, han kan stille, er aflaaset. 

s:u;nl konstatere, 
at Sporskiherne ·er rigtigt stillet til Hovedspor, og 
at der i• intet er til Hinder · for Togets Ind-, 

Ud- eller Gennemkørsel. 

' . 

t 
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Det paahviler derhos Stationspasseren rettidigt at 
lukke de Bomme og Led, hvis Betjening paahviler 
Stationen. 

Umiddelbart efter, at Toget er standset paa, hen-
holdsvis har forladt Stationen, skal Sikringsanlæg4 

get bringes i den foreskrevne Stilling og Afgangstiden 
meldes til næste Station. 

SR 

7. Paa hvor Linieringning foretages, a fgi- Llnlerlngnlng. 
ver Stalionspasseren de elektriske Underretningssig-
naler, for saa vidt Gennemringning ikke finder Sted. 
For gennemkørende Tog maa Slationspasseren nøje 
iagttage, at Linieringning er foretaget, før Gennem-
kørselssignal gives. 

For standsende Tog skal Togføreren, forinden Af-
gangssignal gives, sikre sig, at Linieringning er fore-
taget. 

8. Under Forudsætning af, at den under Punkt 3 Ranger1111r. 

paabudte Aflaasning tillader det, kan Rangering fin-
de Sted i den Tid, en Togfølgestation betjenes af Sta-
tionspasser, undtagen naar Stationspasseren ikke har 
Attest, jfr. Punkt 2. 

Uden for Toglid maa der under ingen Omstændig-
heder foretages Rangeringer, der berører den Togvej, 
Togene skal benytte. 

Naar Rangering skal finde Sted, skal Stationspas-
seren efter Togførerens Ordre foretage de Oplaasnin-
ger, henholdsvis udlevere de Sporskiftenøgler, der er 
nødvendige for at frigøre de Sporskifter, hvor igennem 
der skal rangeres. 

Togføreren for et rangerende Tog er personlig an-
svarlig for, at Stationens Sikringsanlæg efter endt 
Rangering bringes i foreskreven Stand, og at Vog-
nene hensættes paa Læssesporet inden for Frispor-
mærkerne og bremses· eller afstoppes. 

9 
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II. ANDRE STATIONER, SOM HELT ELLER DELVIS BE-
TJENES AF STATIONSPASSER. 

A. Stationer med Indkørselssignaler, som betjenes 
af Stationspasser alene. 

1. En Station, som er forsynet med Centralsikring, 
kan betjenes af Stationspasser alene. Stationen be-
tragtes som Holdested og deltager saaledes ikke i To-
genes Af- og Tilbagemelding. 

2. Uden for de Tider, i hvilke der rangeres paa Sta-
tionen eller foretages Sporskifteeftersyn, skal Spor-
skifterne i Hovedspor være stillet og aflaaset til frit 
Hovedspor, og Dækningssporskifterne og Sporspærrer-
ne skal være stillet og aflaaset saaledes, at de hin-
drer Kørsel fra Læssespor ud i Hovedspor. 

3. Stationspasseren skal være fuldt fortrolig med 
det paa Stationen værende Sikringsanlæg, hvorom 
der efter aflagt Prøve skal udstedes Attest af · Tra-
fikinspektøren. 

4. Kommer Sikringsanlægget i Uorden, eller er der 
andet til Hinder for Togs Modtagelse, henholdsvis 
Afsendelse, skal Signalerne holdes paa »Stop«, og 
nærmeste Togfølgestation underrettes snarest. Denne 
foranlediger, at alle Tog, der skal passere Stationen, 
faar. fornøden Un'derretning, og a t Trafikinspektøren 
og eventuelt Telegrafformanden underrettes. Endvide-
re : underretter Stationspasseren Togføreren, forin-
den denne indrangerer, henholdsvis udrangerer To-
get. 

5. Hvor Linieringning ikke finder Sted, skal Nabo-
stationen umiddelba rt før Togafgang underrette Sta-
tionen om Afgangstiden. 

Forinden Stationspasseren stiller »Kør«, henholds-
vis »Kør igennem «, Signa) for et Tog, skal han skaffe 
sig Sikkerhed for, 

al Togvejen er fri, 

) 

\ 
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Det paahviler derhos Stationspasseren rettidigt at 
lukke de Bomme og Led, hvis Betjening paahviler 
Stationen. 

Umi<l<lelbart efter at 'l'oget er standset paa, hen-
hol<lsvis har forla<lt Stationen, skal Sikringsanlæg-
get bringes i den foreskrerne Stilling og Afgangstiden 
meldes til næste Station. 
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§ 58 

1. Paa Baner, hvor Linieringning foretages, afgi- Llnleringning. 

ver Stationspasio:;eren de elektriske Underi-etningssig-
naler, for saa vi<lt Geunemriugoing ikke finder Sted. 
For geuuemkøreuue Tog maa Statioospaisseren nøje 
iagttage, at Linieringning er foretaget, fØr Gennem-
lq:Srselssignal gives. 

For standsende Tog Togføreren, forinden Af-
gangssignal gives, silue sig, at Liuieringniug er fore-
taget. · 

8. Under Forudsætning af, at den under Punkt 3 Rangering. 

pna lmdte Aflausniug tillu<lPr det, kan Rangering fin-
de 8ted i den 'J' id , en 'J'og-fØlgestation betjenes af 8ta-

naar l:ltationspasse1·en ikke har 
Attest, jfr. Punkt 2. 

U uen for 'I'ogticl maa der under i ugen Omstændig-
heder foretages Hangeriugel', der berører den Togvej, 
'l'ogeue skal benytte. 

Xaa1· Rangel'i 11g finde Sted, skal Stationspas-
seren efter· Or·dre · foretage de Oplaasnin-
J.tel', heaholdsds ucl lt>vt>1·e de SporskiftenØgler, der er 
nødrendige for a t fri gøre de Sporskifter, hvor igennem 
del' skal rangeres. 

'1'og-fø1·e1·en fo1• et i·ange!'ende 'I'og er personlig an-
srnrl ig for , at Sikringsanlæg ef ter endt 
Hangel'ing l.Jringes i foreskreYen Stand, og at Vog-
nene tes paa L:csseHpo1·et inden fo r Frispor-
11ia'1·ke1·11e og IJ1·emsl:'s eller a fstoppes. 

D. rn iwr der af Il en syn til Tillysming. af Tog eller un- 1 Stationen be-
tjenes ekstra- · 

de1· tu·egel Ula:ssig Toggang undtagelsesvis nødvendigt at . ordinært som 
• • Togrølge· · 

station . 
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etablere en Station som 'l'ogfØlgestation i et 'l'idsrun1, 
i hvilket Stationen normalt er Holtlested, skal Stations-
iJeslyreren - efter at have sikret sig, at Stationens 
lndlq.Srselssignaler staar paa »Stop« - snarest under-
rette NahotogfØlgestationerne orn l<'orhoklet, medmiu-
dre dette frerngaar af en Særtogsanmeltlelse, der er 
uddelt til disse Stationer. 

'l'ogføreren for hvert enkelt Tog, der planmæssigt skal 
standse paa Stationen i den Tid, denne eksti-aordinmrt 
fungerer som To.gfØlgestation, skal dernæst gennem en 

'.l'ogfØlgestation, hvor Toget efter sin 
Kø1·eplan skal bolde, u:r;iderrettes om Forholdet ved fØl-
gentle 'l'elegram: 

»Tgf. Tog .... """"."". 
Stationen som '.l'ogfØlgestatiou. 

Stationens Navn«. 

Urnidtlelba1·t efter at denne Meddelelse er afgivet til 
'l'oget, giver Underretningsstationen fØlgeude Telegram 
til den nyetablerede 'l'ogfølgestu.tion: 

»'rog- · .. ·."." .. " ... undei-rettet om, at .. " ... """ . . 
8tation fungerer som Togfølgestation. 

Stationens Navn«. 

Modtager Stationen ikke rettidigt dette Telegram, 
tages Toget ind for den Siguulgivning, der er foreskre-
vet for Standsning af planmæssigt gennemkørende 'l'og, 
og underrettes straks efter Stundsningeu om Forholtlet. 
Toget kan dog tages ind paa Stationen paa normal Maa-
de, sanfremt det i Forvejen er undenettet om, at det 
skal kPy<lse, passere (passeres) ellE'r overhules pau. Sta-

. tioneu (§§ 34,5, 34,9, 35,71 35,U, 41,7, 42,3 henholdsvis 
,42,4) . . 
Gyldig fra l/8 1939. 48 

• 

l 
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II. ANDitE l:ITA'l'IONT•m., SOM HEr:r I-a,J,ER DPJI.VIS BE-
AF STA'l'IONSPASSER 

A. Stationer med IndkØrselssi9n.alcr, som 
af Stationspasser alene. 

1. En Station, som er forsynet med Centralsil{ring, 
kan betjenes af Stationspasser alene. Stationen be-
trngtes ·som I:;Ioldested og deltager saaledes ikke i To-
genes Af- og 'l'ilbagemelding. 

2. Uden for de 'rider, i hvilke der rangeres paa Sta-
tionen eller fotetages Sporskifteeftersyn, skal Spor-
skifterne i Hovedspor være stillet og aflaaset ti l frit 
Hovedspo1·, og Dækningssporskifterne og Sporspærrer-
ne skal være stillet og aflaaset saaledes, at de hin-
drei- Kørsel fra Læssespor ud i Hovedspor. 

,'j, Stationspasseren skal være fuldt fortrolig med 
tlet paa Stationen værende Sikringsanlæg, hvorom 
der efte1· aflagt Prøve skal udstedes Attest af Tra-
fikinspek tøren. 

4. Kommer Sikringsanlægget i Uorden, eller er der 
andet til Hinder for Togs Uodtagelse, henholdsvis 
Afsendelse, skal Signalerne holdes paa »Stop«, og 
nærmeste 'l'ogfØlgestation underrettes . snarest. Denne 
foranlediger, at alle Tog, der skal passere Stationen, 
faur fornøden Underretning, og at Trafikinspektøren 
og eventuelt Telegrafformanden underrettes. Endvide-
re underretter Stationspasseren Togføreren, forin-
den denne indrangerer, henholdsvis udrangerer To-
get. 

5. Hvor Linieringning ikke finder Sted, skal Nabo-
stationen umiddelbart før Togafgang underrette Sta-
tionen om Afgangstiden. 

Fodndeu Stationspasseren stiller »KØr«, henholds-
vis »Kør igennem«, Signal for et Tog, skal han skaffe 
sig 8ikkel'11ed for, 

at Togvejen er fri, 
Gyldig fra l /H 1939 . 49. 

Sikring. 
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at Sporskifterne og Sporspærrerne er rigtig stillet 
og aflaaset, og 

at der i øvrigt intet er til Hinder for Togets Ind-, 
Ud- eller Gennemkørsel. 

Det paahviler derhos Stationspassercn rettidigt at 
lukke de Bomme og Led, hvis Betjening paahviler 
Stationen. 

Umiddelbart efter, at Toget er s tandset paa, hen-
holdsvis har forladt Stationen, skal Sikringsanlægget 
bringes i den foreskrevne Stilling og Afgangstiden 
meldes til næste Station. 

SR 

6. Paa Baner, hvor Linieringning foretages, afgi- Llnlerløgnlog. 

ver Stationspasseren de elektriske Underretningssig-
naler, for saa vidt Gennemringning ikke finder Sted. 
For gennemkørende Tog maa Stationspasseren nøje 
iagttage, .at Linieringning er foretaget, før Gennem-
kørsclssignal gives. 

For standsende Tog skal Togføreren, forinden Af-
gangsignal gives, sikre sig, at Linieringning er fore-
taget. 

7. Naar Rangering skal finde Sted, ska l Stations- Rangering. 

passeren eft er Togførerens Ordre foretage de Oplaas-
ninger , henholdsvis udlevere de Sporskiftenøgler, der 
er nødvendige for at frigøre de Sporskifter, hvor igen-
nem der skal rangeres. 

Togfører en for et rangerende Tog er personlig an-
1 · svarlig for, at Stationens Sikringsanlæg efter endt 

Rangering bringes i foreskreven Stand, og at Vognene 
hensættes paa Læssesporet inden for Frispormær-
kerne og bremses eller afsloppes. 

Uden for Togtid maa der under ingen Omstændig-
heder foretages Rangeringer , der berører den Togvej , 
Togene skal benytte. 

• ·. 
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B. Stationer uden Indkørselssignaler, som I1elt eller 
delvis betjenes af Stationspasser. 

En . Station uden Krydsningsspor, beliggende paa 
en Bane, hvor største tilladte Hastighed ikke over-
skrider 75 km/ T, kan være uden Indkørselssignaler 
og kan i Togtid være betjent af Stationspasser . Sta-
tionen betragtes som Holdested og deltager saaledes 
ikke i Togenes Af- og Tilbagemelding. 

1. Sporskifterne i Hovedspor med tilhørende Dæk-
ningssporskifter i Sidespor skal .være laaset ved Nøgle-
a flaasning, og Sporskifterne i Hovedspor skal være 
forsynet med Betjeningslaas, der sikrer Tungetilslut-
ningen, og Sporskiftesignal. 

Nøgleafl.aasningsanlægget kan være udformet paa 
følgende Maader : 

a) Nøglerne til Aflaasningsanlægget anbragt paa 
Sta tionen. Denne Ordning maa kun benyttes i 
den Tid, Stationen betjenes af Stationsbestyrer, 
hvorimod der a ldrig maa gives Stationspasseren 
Adgang til at benytte Nøglerne . 

b ) Sporskiftenøglerne anbragt paa Nabotogfølge-
stationerne. 

c ) Sporskiftenøglerne anbragt . i Centrallaas med 
Togvejsnøgle, der udleveres til Strækningens 
Togførere saml eventuelt endvidere til det af 
Stationens Personale, der opfylder Betingelserne 
for at kunne fungere som Stationsbestyrer. Cen-
trallaasen skal være aflaaset saaledes, a t uved-
kommende ikke kan faa Adgang til den. 

2. Uden for Tider, i hvilke der ranger es paa Sta-
tionen eller foretages Sporskifteeftersyn af Stations-
bestyrer, ska l Sporskifterne i Hovedspor samt Dæk-
ningssporskifterne og eventuelt Spor spærrer være af-
laaset og Sporskiftenøglerne udtaget. Hvor der fin-
des Centrallaas, skal Sporskiftenøglerne være indsat 

> 
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og fastholdt i Centrallaasen saaledes, at de kun kan 
frigøres ved Hjælp af Togvejsnøglen . 

SR 

S. Saafremt Sporskiftenøglerne ved det under Punkt Sporskifte. 
nøglernes 

1, b anførte Anlæg er anbragt paa Nabotogfølgesta tio- Ud- og Tll-

nerne, skal den af Stationerne, der skal give et Tog bageteverlng. 

Tilladelse til at befa re det paagældende Banestykke, 
sikre sig, a t disse Sporskiftenøgler er til Stede paa 
nævnte Nabotogfølgesta tioner. 

Sporskiftenøglerne maa kun udleveres til Togfø-
reren af Stationsbestyreren personlig. Ved Udleve-
ringen ska l den anden Nabotogfølgesta tion underre ttes 
ved Telegram . . 

Efter endt Brug skal Togføreren aflevere Nøglerne 
- saafremt andet ikke er foreskrevet - til Stations-
bestyreren paa den Nabotogfølgestalion, hvortil Toget 
først ankommer. Udleveringsst ationen underrettes ved 
T elegram om, hvilke Nøgler der er modtaget. 

. 4. Ved de under Punkt 1, c anførte Anlæg kan Reservcnøgtcr. 

plomberet Reserve-Togvejsnøgle efter Distriktets Be-
s temmelse være anbragt paa Stationen. 

Reserve.nøglen maa kun benyttes af: 
Tjenestemænd under Signaltjenesten, 
Tjenestemænd under Banetjenesten og 
Togførere 

eft er følgende Regler : 
a. Tjenestemænd under Signaltjenesten maa kun 

benytte Nøglen paa Tider, i hvilke Stationen ikke pas-
seres af Tog. 

Saafremt Arbejdet ikke kan tilendebringes i Ti-
den mellem to Tog, ska l Tjenestemanden i betimelig 
Tid forinden Togafgang fra Nabotogfølgest ationen ret-
stille og aflaase Sporskifterne samt anbringe og plom-
bere Reservenøglen paa Plads. 

b. Tjenestemænd under Banetjenest en maa i Al-
mindelighed kun benytte Reservenøglen i togfri In-
tervaller. Baneformanden (Banevagten ) skal, forin-



SR 

Uregelmæssig-
heder. 

134 -1. 

den Reservenøglen tages i Brug, underrette Nabotog-
følgestationerne. Efter endt Brug afleveres Nøglen til 
en af Nabotogfølgestationerne, der underretter den 
anden Nabotogfølgestation og foranlediger Nøglen an-
bragt paa Plads ved Henvendelse til Telegrafforman-
den. 

Saafremt Arbejdet ikke kan tilendebringes saa be-
tids, at Reservenøglen rettidig kan være anbragt paa 
Nabotogfølgestationen, maa der forud tilkaldes en 
Tjenest emand under Signaltjenesten, der da forhol-
der sig som angivet under a. 

c. Togførere maa kun benytte Reservenøglen, naar 
de fejlagtig ikke medfører Nøgle til Centrallaasen. 
Forinden Nøglen tages i Brug, underrettes Nabotog-
følgestationerne. Nøglen medtages og afleveres til 
en af disse Stationer, der underretter den anden Na-
botogfølgestation og foranlediger Nøglen anbragt paa 
Plads. 

Togføreren paafører Tograpporten Bemærkning om 
Reservenøglcns Benyttelse. 

d. Naar en Togfølgestation modtager Meddelelse om, 
at en Tjenestemand under Banetjenesten eller en Tog-
fører har benyttet Reservenoglen, maa den ikke ind-
lade Tog paa Banestykket, forinden Nøglen er afle-
veret paa en af Nabotogfølgestationerne. 

5. Kommer Aflaasningsanlægget i Uorden eller er 
der andet til Hinder for Togs Modtagelse eller Afsen-
delse, skal Stationspasseren snarest underrette Sta-
tionsbestyreren, saafrcmt en saadan findes paa Sta-
tionen; i modsat Fald underrettes nærmeste Togføl-
gestation, der skriftlig underretter Toget og foranle-
diger Trafikinspektøren og Telegrafformanden under-
r ettet. 

Toget fremføres med fornøden Forsigtighed ved 
Passagen af Stationen. 

1 
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6. Forinden et Tog skal afgaa fra en Nabotogføl-
gcstation, skal Stationsbestyreren, henholdsvis Sta-
tionspasseren have skaffet sig Sikkerhed for, 

at Togvejen er fri, 
al Sporskifter og Sporspærrer er rigtigt stillet og 

aflaaset, samt 
at der i øvrigt intet er til Hinder for Togets Mod-

tagelse, 
og afgiver derefter følgende Melding til Togfølgesta-
tionen: 

»Ret for Tog . ........ « 
Ved Meldingens Afgivelse er den paagældende til-

lige ansvarlig for, at alle Sporskiftenøglerne ved det 
under Punkt 1, c anførte Anlæg er indlaaset i Cen-
trallaasen og Togvejsnøglen udtaget. 

Meldingen indføres i Telegrafjournalen, og Toget 
maa i Aimindelighcd ikke afsendes fra Togfølgesta-
tionen, forinden Meldingen er modtaget. 

Kan Meldingen undtagelsesvis ikke afgives, skal 
Togfølgestationen skriftlig underrette Toget. Der skal 
da udvises særlig Forsigtighed ved Togets Indkørsel 
paa Sta tionen. 

Straks efter Togets Afgang meldes Afgangstiden til 
Nabostationen. 

7. Naar Togføreren i Tilfælde a f Rangering har fo-
retaget Oplaasning af en Sporforbindelse, er han per-
sonlig ansvarlig for, at Sta tionens Sikringsanlæg ef-
ter endt Rangering bringes i foreskreven Stand, og at 
Vognene er hensat paa Læssesporet inden for Frispor-
mærkerne og er bremset eller afstoppet. 

§ 59. 

Sikring og Pasning af Sidespor paa fri Bane. 

Sidespor paa fri Bane betragtes som Holdesteder. 

SR 

Topnkomst 
og Toi:argang. 

Rangering. 

1. Sporskifterne i Hovedspor skal være forsynet Sikringsanlæg. 

med Sporskiftesignal. 
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Sidespor med Hovedsignal skal være centralsik-
ret. 

Sidespor uden Hovedsignal skal være sikret saa-
ledes: 

Sporskifterne skal være aflaaset ved Nøgleaflaas-
ning, og Sporskifterne i Hovedspor skal være forsy-
net med Betjeningslaas, der sikrer Tungetilslutnin-
gen. Nøgleaflaasningsanlægget udformes paa følgende 
Maader: 

a. ·Sporskiftenøglerne anbragt i en Centrallaas ved 
Sidesporet i Blokafhængighed af Udkørselssignalerne 
paa Nabotogfølgestationerne. Denne Ordning skal an-
vendes paa Baner, hvor største tilladte Hastighed 
overskrider 7& km/J'. 

b. Sporskiftenøglerne, som giver Adgang til Af-
laasningsanlægget, anbragt paa Nabotogfølgestalio-
nerne eller paa Banens Udgangsstationcr. Med Hensyn 
til Sporskiftenøglernes Ud- og Tilbagelevering forhol-
des som angivet i § 58, Afsnit II B, Punkt 3. 

For Sikring af Sidespor paa Baner, der kun er be-
stemt til at befares af ikke-personførende Tog, kan 
der af Generaldirektoratet fastsættes særlige Regler -

2. Uden for de Tider, i hvilke der rangeres ved Si-
desporet eller foretages Sporskifteeftersyn, skal Spor-
skifterne i Hovedspor være stillet og aflaaset ·til fril 
Hovedspor og Dækningssporskifterne og Sporspær-
rerne være stillet og aflaaset saaledes, at de hindrer 
Kørsel ud i Hovedsporet. Ved Sidespor uden Hoved-
signal skal de Nøgler, som giver Adgang til Aflaas-
ningsanlægget, være fjernet fra Sporskifterne m. v. 
og være anbragt som angivet i Pkt. 1. 

3. Sidespor kan enten være bevogtede af en Side-
sporpasser eller være ubevogtede, dog skal Sidespor 
med Hovedsignal - naar ikke andet bestemmes af 
Generaldirektoratet - være bevogtet ved de Tog, der 
skal rangere ved Sidesporet. 

J 
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4. Sidesporpasser kan enten være en Ikke-Tjene- Sidesporpasser. 

stemand (for private Sidespors Vedkommende even-
tuelt udpeget af Sidesporejeren) eller en Tjeneste-
mand, som i begrænset Omfang er betroet Ansvar for 
Sikkerhedstjenesten uden dog at kunne fungere som 
Stationsbestyrer. En Ikke-Tjenestemand maa i hvert 
Tilfælde godkendes af Distriktet. Han betragtes med 
Hensyn til de . ham paahvilende tjenstlige Forretnin-
ger som Tj"enestemand og maa afgive Erklæring son:i 
saadan. 

5. Ved Sidespor med Hovedsignal skal Sidespor-
passeren være. fuldt fortrolig med Sikringsanlægget, 
hvorom der efter aflagt Prøve skal udstedes Attest 
af Trafikinspektøren. 

Forinden Sidesporpasseren stiller :.Kør«, henholds-
vis »Kør igennem«, Signal for et Tog, skal han skaffe 
sig Sikkerhed for, 

at Hovedsporet er frit, 
at Sporskifterne og Sporspærrerne er rigtig stil-

let og aflaaset, samt 
at der i øvrigt intet er til Hinder for Togets Pas-

sage. 
Umiddelbart efter, at Toget har forladt Sidesporet, 

skal Signalet bringes i Stopstilling. Skal Toget ran-
gere ved Sidesporet, bringes Signalet dog i Stopstil-
ling straks efter Standsningen. Efter endt Rangering 
vises fra Hovedsignalet, og forinden dette Sig-
nal er vist, maa Toget ikke afgaa. Kan Togføreren 
ikke se Signalet, skal Sidesporpasseren underrette 
ham oin, at Signalet er stillet. Hvor et Hovedsignal 
ved et Sidespor virker som Mellembloksignal, fast-
sætter Distriktschefen særlige Regler. 

Saafremt Sidespor med Hovedsignal skal være ube-
vogtet i Togtid, skal Sidesporpasseren, forinden Tje-
nesten fratrædes, skaffe sig Sikkerhed for, at Hoved-
sporet er frit, og at samtlige Sporskifter er rigtig stil-
let og aflaaset, samt at henstaaende Vogne er sik-

Sidesporpasse-
rens forhold 
ved SJdc$por 
med Hovcd-
s lznal. 
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ret mod at komme} Bevægelse ud mod Hovedsporet. 
Signalet (Signalerne) stilles derpaa paa »Kør«, 

henholdsvis i>Kør igennem«, hvorhos Sidesporpasse-
ren bl. a. ved Aflaasning af Signalrum, henholdsvis 
ved Aflaasning af fritstaaende Trækbukke, skal sikre 
sig, at uvedkommende ikke kan gribe ind i Sikrings-
anlægget. Paa Sidespor med almindeligt Centralappa-
rat skal Sporskiftehaandtagene være aflaaset i om-
lagt Stilling ved særlig Nøgle, der anbringes paa et 
for uvedkommende utilgængeligt Sted. Kan fritstaa-
ende Trækbukke ikke aflaases, skal Nøglerne udta-
ges og opbevares paa et for uvedkommende utilgæn-
geligt Sted. 

6. Er der ved Sidespor uden Hovedsignal ansat en 
Sidesporpasser, skal ban, forinden Tog kan ventes, 
efterse, om der er noget til Hinder for Togets Modta-
gelse. Er dette Tilfældet, skal han foranledige Toget 
standset og underrettet. 

7. Kommer Aflaasningsanlægget paa et Sidespor i 
Uorden, skal nærmeste Togfølgestation snarest un-
derrettes. Denne Station underretter Togene skrift-
ligt og foranlediger Trafikinspektøren og Telegraffor-
manden underrettet. 

Togene fremføres med fornøden Forsigtighed ved 
Passagen af Sidesporet, eventuelt rangeres det ved 
Togførerens Foranstaltning forbi. 

I den Tid, Aflaasningsanlægget ved et Sidespor er 
i Uorden, skal Sidesporet være bevogtet i Togtid. 

8. Naar Rangering skal finde Sted, skal Sidespor-
passeren ved Sidespor med Hovedsignal efter Togfø-
rerens Ordre foretage de Oplaasninger, henholdsvis 
udlevere de Sporskiftenøgler, der er nødvendige for 
at frigøre de Sporskifter, hvorigennem der skal ra11-
geres. 

Togføreren for et rangerende Tog er personlig an-
svarlig for, at Sidesporets Sikringsanlæg efter endt 
Rangering bringes i foreskreven Stand, og at Vognene 
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4 .. Sidesvorpasser kan enten være en Ikke-Tjeneste-
mand (for private Sidespors Vedlwinmende eventuelt 
udpeget af Sidesporejeren) eller en Tjenestemand, som 
i begrænset Omfang er betroet Ansvar for Silrke1·heds-
tjenesten uden dog at kunne fungere som Stationsbe-
styrer. En Ikke-'rjenestemand maa i hvert Tilfælde god· 
kendes af Distriktet. Han betragtes med Hensyn til de 
ham paahvilende tjenstlige Forretninger som Tjeneste-
mand og maa afgive Erklæring som saadan. 

5. Ved Sidespor med Hovedsignal skal Sidesporpas-
seren være fuldt fortrolig med Sikringsanlægget, hvor-
om der efter aflagt Prøve skal udstedes Attest af Tra-
fildnspektøren. 

Forinden Sidesporpasseren stiller »KØr«, henholdsvis 
»KØr igennem«, Signal for et Tog, skal han skaffe sig 
Sikkerhed for, 

at Hovedsporet er frit, 
at Sporskifterne og Sporsp::cr1·erne er rigtig stillet 

og aflaaset, samt 
a.t der ·i øvrigt intet er til Hiuder for Togets Pas-

sage. 
Umiddell>art efter, a t •roget har forladt Sidesporet, 

skal Signalet bringes i Stopstilling. Skal Toget ran-
gere ved Sidesporet, bringes Signalet dog i Stopst il-
ling straks efter Standsningen. Efter endt Rangering 
vises »KØr« fra Hovedsignalet, og forinden dett e Sig-
nal er vist, maa Toget ikke afgaa. Kan Togføreren ikke 
se Signalet, skal Sidesporpasseren underrette ham om, 

·at Signalet er stillet. Hvor et Hovedsignal ved et Side-
:";por virke1· som l\Iellembloksignal, fastsætter Distrikts-
chefen særlige Regler. 

Saafremt Sidespor med Hovedsignal skal være ube-
vogtet i Togtid, skal Sidesporpasseren, forinden Tjene-
sten fratrædes, skaffe sig Sikkerhed for, at Hoved-
sporet er frit, og at samtlige . Sporskifter er rigtig stil-
let og aflaaset, samt at hens taaende Vogne er sik-
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ret mod at komme i Bevægelse ud mod Hovedsporet. 
Signalet (Signalerne) stilles derpaa paa »Kør«, hen-

holdsvis »Kør igennem«, hvorhos Sidesporpasseren bl. a. 
ved A.flaasning af Signalrum, henholdsvis ved Aflaas· 
ning af fritstaaende Trækbukke, skal sikre sig, at uved-
kommende ikke kan gribe ind i Sikringsanlægget. Paa 
Siuespor med almindeligt Centralapparat skal Spor-
skiftehaandtagene være aflaaset i omlagt Stilling ved 
særlig Nøgle, der anbringes paa et for uvedkommende 
utilgmngeligt Sted. Kan fritstaaende 'l'rækbukke ikke af-
laases, skal Nøglerne udtages og opbevares paa et for 
uve<lkonimende utilgængeligt Sted. 

6. Er der ved Sidespor uden Hovedsignal ansat en 
Sidesporpasser, skal han, forinden Tog kan ventes, 
efterse, om der er noget til Hinder for Togets Modta-
gelse. Er dette 'l'ilfmldet, skal han foranle<lige Toget 
standset og underrettet. 

7. Kommer Aflaasningsan!ægget paa et Sidespor i 
Uorden, skal nrormeste Togfølgestation snarest under-
rettes. Denne Station underretter Togene skriftligt og 
foranlediger Trafikinspektøren og Telegrafformanden 
underrettet. 

'l'ogene skal ved Passage af Sidespor uden Hovedsig-
naler fremføres med fornøden Forsigtighed, eventuelt 
rangeres forbi ved Togførerens Foranstaltning. 

I den Tid, Aflaasningsanlægget ved et Sidespor er 
i Uor<len, skal_ Sidesporet være bevogtet i Togtid. 

8. Naar Rangering skal finde Sted, slml Sidespor-
passeren ved Sidespor med Hovedsignal efter Togføre-
rens Ordre foretage de Oplaasninger, henholdsvis ud-
levere de Sporskiftenøgler, der er nødvendige for at 
frigøre de Sporskifter, hvorigennem der skal rangeres. 

Togføreren for et rangerende Tog er personlig an-
svarlig for, at Sidesporets Sikringsanlæg efter endt 
Rangering bringes i foreskreven Stand, og at Vognene 
Gyldig for 1/s 1938. 41. 
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hensættes paa Læssesporet inden for Frispormærker-
ne og bremses eller afstoppes. 

§ 60. 
Foranstaltninger, naar Sidespor paa fri Bane 

er ude af Brug. 
Er et Sidespor i længere Tid ude af Brug, skal 

Sporskifterne i Hovedsporet i Almindelighed opta-
ges. Eventuel Bevogtning og Signalgivning bortfalder 
da efter Optagningen, og hvor Hovedsignaler findes, 
skal disse ugyldiggøres. Distriktschefen underretter 
alle vedkommende, naar Sporskiftet optages. 

Gør særlige Forhold det n ødvendigt, at Sporskif-
terne i Hovedsporet bibeholdes uden for det Tidsrum, 
i hvilket Sidesporet bruges, skal Sporskifterne aflaa-
ses i Stillingen til Hovedspor og fastspigres samt fast-
boltes til S}deskinnen ved Skruebolt med Hængelaas, 
denne skal forsynes med en særlig formet Nøgle, der 
afgives til en af Nabotogfølgestationerne, eventuelt 
Trafikinspektøren. Eventuel Bevogtning og Signalgiv-
ning skal da bortfalde. Sporskiftesignalerne fjernes, 
og hvor Hovedsignaler findes, .skal Hovedsignalerne 
ugyldiggøres. 

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

§ 61. 
Indlægning og Optagelse al Sporskifter paa fri Bane. 

Inden der oprettes et Sidespor paa fri Bane, dra-
ger Distriktschefen Omsorg for, at a lle vedkommende 
underrettes herom. I Meddelelsen opgives Sporskif-
tets nf?l jagtige Beliggenhed. Distriktschefen underret-
ter ligeledes alle vedkommende, naar et Sporskifte 
paa fri Bane optages. 
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