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De i det følgende meddelte Regler og Oplysninger ved-
rørende Anbringelse af Overbygningen m.m. samt Afløb fra 
Stationspladser m. v. er bestemt til Brug for Overbanefor-
mænd og Baneformænd m. fl. 

Hvor der er benyttet. Udtrykket Hovedbaner, er derved 
forstaaet Baner, hvor den største tilladte Kørehastighed er 
80 km i Timen eller derover, sa,nt svært trafikerede Gods-
baner. Alle øvrige Baner er Sidebaner. 

Ved Hovedspor forstaas Spor, som kan ventes befaret af 
Plantog og Særtog. Alle .andre Spor er Sidespor. Hoved-
sporene paa fri Bane og deres For'lsættelse gennem Statio-
nerne er gennemgaaende Hovedspor. 

Hermed ophører den tidligere Udgave af August 1923 at 
have Gyldighed. 

København i Oktober 193.f. 

Chefen for Baneafdelingen. 
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I. 
Banelegemet og dets Afvanding, 

Afløb · fra Stationspladser m.v. 

§ 1. 
(1) Paa Hs;ivedbauer fremstilles Banelegemet paa 

fri Bane i Overensstemmelse med de paa vedhæf-
tede Planer 1 og 2 · angivne Normalprofiler. Paa 
Sidebager lqm Planumsbredden nedsættes. men skal 
dog paa enkeltsporet Bane være mindst 510 m_ 

(2) Den paa Norm al profilet angivne Grøftedybde . 
.&[ i}§ 911q er den absolut mindste, der ~iaa bruges; 
Bundbredden kan derimod eFter Ordre undtagelsesvis 

§ 1' . 

Banelegemet 
og dets 
Afvanding. 
Plan t' 02 2. 

indskrænkes til 35 cm. Grøfterne bør mindst have 
et . Fald ~ aå,, 2 °/ 9~ Som almindelig Regel gælder, at IW-'-llillililli• 
det-Vank d røfterne kan komme til at føre, ikkt 
maa sr o . end til ca ' c under Planum -
kant • Ved bestaaende Anlæg skal Opmærksom-
heden stedse være henvendt paa, om Grøfterne -
navnli i vaade Gennemskæring r - er ilstrækkelig 
dybe til selv under vanskelige Forhold at bortlede 

'

Vandet uhindret, og Mangler i denne HPnseende 
skal .anmelde-§, for at der kan blive truffet Bestem-
melse om passende Forholdsregler. 

(3) Paa Stations ladser skal Afstanden fra Spor-
midte h anums rnn · være minds . Det er 
her ikke altid muligt a.t,J_ilvejebringg. dcn fornødne 
_Afva'nding af Ballastlaget alene ved en Afskraaning 
e 
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af PlanumJIJQd Baoegrøftemel"- dels fordi lPlanums-
bredden ofte er for stor, dels fordi Ballastlaget nød-
vendigvis ofte faar vandstandsende Indfatninger som 
Perroner, Læsseveje o. lign. I saa Tilfælde maa 
Pladse dr . Ved Dræningen bør det saa vidt 
muligt iagttages, at Sidedrænene l~gges 
med Sporenes Hoyedretnjgg. Sidrdfr negs, afvandes 
med passende Mellemrum ved Samle~u- saa vidt 
muligt lagt yin!{elrei paa ~ orretningen og førende 
Drænvandet til en Grøft eller til et Kloaksystem . 

-..:> Drænene skal bestaa af Drænrør - mindst 8 
• ~- dækkede med enjg,x:j&'cm Kasse ,af R;r,-

bliver a tætte som muli t og at det foreskrevne ~

renharpede ME~legsskærver el. lign., ,.20 ikke 
,Slagger. Til Drænrør anvendes Rør af bram t er. 
Ved Lægningen maa det iagttages, a .fil2_ fus ern,J._. 

.tf\. Fald nøJe over oldes. Paa særlig daarlig Grund, i 
~' /_ S samt hvor der er Fare for, at Plante-

rødd r kan trænge ind i Rørene, anvendes do eJte it+ { 3 -ræn, saaledes at de enkelte Rør skydes 1tæt ind i 
hinanden. Ved alle Relnin sforandringe1: · og For-
greninger uden or Nedgangsbrønde anvendes gla§= 
serede Grenrør og Bøjninger af samme Lysvidde 
som de største bræn"'i'."ør-:-.Af · Frostsikker-
heden bør Drænrørenes Bundløb overalt lægges = mindst 0375 m. under Terrænet. Med Hensyn til Byg-
ning af Nedgangsbrønde paa Drænledninger hen-
vises til § 4. 

Stationspladsens Planum· gives i Almindelighed 
et fald af 20 - 40 °loo mod Drænledningerne. 

(4) En god, d b Grøft lan s med en Stations-
plads er meget ønskelig, q,els fordi . en .Qrægec Pla-
num i en vis Bredde, dels fordi man derved faar 

I 
I 
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en god Optager 
værende Grøfte maa der oc e 

af en fuldstændig Dræning af den Del af Pladsen, 
der tidligere afvandedes til den paagældende Grøft. 

§ 2. 

§ I_, § 2 

Nedløbsbrønde ~--a~fl!ll~7ia-~WM-lil1.- y t Vand- paa Stations-.... pladser m.v. · 'ukke. Brøndene forsynes med Overfladerist med 
ei;i fri Afstand af ca. 1,5 cm imellem Ristestængerne 
og hængslet i en Jernkarm, der faststøbes med 
Cementmørtel. , -

(2) Til Afløb fra Køreha9:1r med svær Færdsel.]:' 
anvendes Betonbrøpqe. som f. Eks. kan være af den 
paa Fig. 1 v iste if ype. De forskellige Stykker af 
Brøndene samles ved .fjed~r og Brøndenes 
Ris~ skal være af SmedejJwp og hvile i en Støbe-
jerns Karm. . 
-2 (3) _!)LAfløh fra Sporuea)er Perroner. ~R!iiUlr' 
o. lign., hvor der kun finder lettere Færd?ef Stel 
anvendes glasserede Rørbrønde med 3 cm -cm Tvæf. maal efter Arealets Størrelse - se Fig. 2. 

'Brøndenes enkelte Dele forbindes omhyggeligt paa 
den for glasserede Rør beskrevne Maade - jfr. § 3. 
Brøndenes .J3jste kan være af StøbeieD.1.t og skal 
hvile i en Støbejerns Karm. 
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Fig.1. Nedløbsbrønd af Beton. 

Fig. 2. Nedløbsbrønd af glasserede Lerrør. 
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§ 3. 
(1) Til Bortlednincr af S ildevand og Regnvand AHøbsledninger 

f N dl b b d d li! 1, • ,.;i" 1;.-..l ",1 paa Statlons-ra e Ø S røn e m , '\!'. an yen . es 1,illl.Uu.~l~ pladser m. v. 

Y Ledninger af.. glgsserede T~r~ Til større Hoyed-
lect ni11 CJer ... - muertiden ~5mi~rrg1, med Dia-
meter fra O til 1 cm¾ n<lnu større Hovedled_ 

-iænger udføres aLBeton eller ltf:~etpu, 
Stedet. Til Ledninger under Spor skal an eJ.1des S~ It). 
Jernrør, saaf m! det ikke er muligt at lægge Led-
ningen i saadan Dybde under Sporene, som udkræves 
ved Anvendelse af glasserede Rør eller Monierrør 
- jfr. Punkt (5) nedenfor. · 

(2) Rørene lægges nøjagtig..z!!e_r Linie og fa )d 
med Muffen mod Lednrnsens høJ~;te Ende saaledes, 

"åf iler ikke fremkommer fremsjpringende Kanter 
ved Samlingerne. Retningstor~!.1.~!!'i!~Se,1; , ~ker ved" 
Bøjninger. Mindre Æ nannger af Faldet kan dog 
C• 
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foretages uden Benyttelse af saadanne. Ud6'·aYJ;t,i~ 
s){al foreta es nø·_a ti . til den D _bde, hvori Rørene 
s al lægges. Hvert ør skal °hvile paa Bunden i hele 
dels Længde, hvorfor der fur byer Mutie ms1a wi-
s.r2.ves et ca . lO wLfW dybt Hul (l}iwiehl:lll&t.) - jfr. 
Fig. 4. Under Rørlægningen skal Udgravningens 
Bund holdes tør. ' ']f Jd · oYer Rørledningen 

I skal ske m d a saa Rørene ikke for-
skubbes . ... gen første Fyld skal ill!kkes ned om-
Juio@øreg:. Først naar ,der er fyldt i ~o. cm..,lwj,dt 
over Lednin ens Overk St a af , 
een paabegvndes, men skal dere ler gennemføres, 
saaledes at ~ der fyldes i ½:.ag paa 20 cm Tykkelse 

{

og derpaa stampes. Til Spredning og Stampnrng 
skal der mindst anvendes'i Mand for hver Mapd.._ 
der kaster f yld 111-eQ_, Ved Tilfyldningen bør det 
iagttages, at den mest sandede F yld anbrinw . 
umiddelbart op ad Led1,1jpaern 5r=m. V. Ved Opgrav-
ning i Veje skal Vejbefæstelsen holdes for sig og 
den øvrige Opgravning for sig. Inden Vejbefæslel-
sen påa ny nedlægges, skal den sorteres, og Ned-
lægningen skal ske under omhyggelig Stampning. 
Har den Bund , hvorpaa Rørene skal læ~ J,kkt, 
tilstrækkelig Bæreevne., skal Bunden under Rørene 
udgraves i passende Dybde og erstatte e.d...,G ·us 
Skærver el. lign., og saafremt saa anne oran-
staltninger ikke skønnes at være _ tilstrækkelige. 
skal der anbringes et assende Fundament, id el 
Træ don- ikke m;ia ,benyttes over Gru :v:a · L 

ær g maa pmær {som 1e en være 1en edt paa at 
sikre Ledninger, der i Bygningers umiddelbare Nær-
hed maa anbringes paa daarlig ~flejret Fyld .~ Gegnemlø4- af Monierrør under Dæmn· a · 1ed 

/ 
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'-------~ _________________________ J 

Fig. 3. Gennemløb af Monierrør under høje Dæmninger. 

Under Arbejdet skal alle aabne Ender af Led-
ninger m. v. holdes lukkede med Træpropper el. 
lign. Hvor en Ledning føres gennem Mur, maa 
den s~a vidt muligt il{ke fastW,U~ men der skal 
bevares et frit Spillerum omkrinig den. 

(3) SamliD~ af gJasserede Lerr~ udføres ved at 
. der, efter af Pø'V:t e/ ført til Bunds i det foregaa-
ende ørs uffe, an r p ~Pakn,inS af tjære1 
¼@clfu-der :W.WW')!u !H11hxs&.eii1 saaiedes at Rør-
.enden centreres. k.);prnaa Restf n .. ~IJi~n udfyldes I • A 
med Dlastisk Lrp1· eller udstøbes med en Asfalt-,vt.4/L J~;s~ftf::. Det maa nøje paases, at intet Værk 

§3 
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trænger ind i Ledningen~ t\:~aar J<'ngeu er~ ~t._ 
Jl'.lde~ Muffehullet med plastisL JA ~ .r emørtel 
(tjæreblandet Sand) eller Cementmørtel. J ik Paa 
Fig. 4 er vist dels en lm· 1delig Muffesamling, 9g . 

v Væge af tjæret ·værk , Pakgarn e l. lign., k Klining med Ler e l. li gn. :, l Mu ffe hul 
fyl~t med Ler, a Klining med Agf)ltkjt e l. lign . e ller As falt inds tøbt i Muffen ; s Vuls t 

af Tj æ rem ørtel i Muffehul og omkrin g Muffesamling . 

Fig. 4. Almindelig Muffesamling og Samling med særlii!.. 
BeskY.tt5Ise mod Indt:ængni~S af Pjanteiii''"· . 

dels en Samling, der yder særlig Besj<ylt~lse mod 
Indtræ ngning af Planterø dder. Opmærksomheden 
maa særlig være henvendt paa Understøttelsen og 
Tæ tningen af Samlinge n mellem Nedløbsbrøndenes 
Vandlaase og det første Afløbsrør. 

Monierrør samles ved Anvendelse af Jerntraadsnet 
uden om Fugen, hvorover støbes e11. Cementvulst. 

( 4) Spilde vandsledninge;: m aa saa vidt mulibat 
; ) 7 I '" ~- - • I ikke anbnn res 1 mindre Afstand end · 10 m fra -n { {evan s rønde, herfra dog undtaget ~n. 30 cm 

N edløbsbrønd til Optagelse af Posteafløb, til hvilken 
Brønd deriøvrigt kun maa føres Regnvand.j ~aiJ de!J. 
,i.\Q,gj yne Afstand ikke overhold~~ skal alle J3,ør Ag-
Samlinger j .g1indre Afstand tættes omhyggeligt med - - ----

r §3 
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Asfaltkit. .I wi·pdre Afs ta n.Q J;IIP';; t ,m JJJ aat4~&.j ldrig I /~ 
anbringes Ledninger og Kloakbrønde. .. (} 

(5),_ Ledningernes r aid maa som Regel i~ke være, C:~ · 1 ::j 
mindre .. end 15 °loo - for Regnvandsledninger 10 °loo. 
Hvor Forholdene tillader det, bør Ledninger med 
ringe Vandtilførsel dog ikke have mindre Fald end 
20 °loo- Af Hensyn til Frostsikkerhed bør Bund! et 
af de udenfor Bygninger 1 ben e edmnger lægges 
minds;JæW M nder T ru.;.u.et..hvorhos Le. dnjngen 
altid ~iiiil im #het i"L.w.iu1fat 30 CQJ .Iw:ci Led-
ninger langs Bygninger bør saa vidt muligt lægges 
i en Afstand af mindst 1,5 m fra Murene; Ved Led-
ninger af glasserede Rør eller Monierrør under S or 

mngens Over rnn ægges i e"ii Dyb e af 
mindst 1,5 d + 25 cm under Svelleunderkant, hvor 
d er e mngens Diameter i cm; den næ.vnte Dybde 
maa dog aldricr væ1:e mindre end . Kan de 
angivne Betinge ser ikke opfy des, skal der benyttes 
~Ul[.!}!;_ - jfr. Punkt (1) ovenfor. . 

(6) ,Yorgrening af Ledni~er udføres ved Hjælp 
a Gre1 med · s · a · ~ Hvor en Lednin s Di-
wensj on fo ra ndres. anvendes Spi· r ~'$...Re_tnings-
~rap~riuger_ sker ved Bø jeUwar, 4Mf Låog mindre 
Ændrmger · 1 Faldet kan ro re!ages uden Benyttelse 
af saadanne. Ved Ledninger af glasserede Lerrør 

· maa ikke anY.e,n des stærl5er e_.§ø.JJ1.i!ute,r end fi@lfs 
bøiuii~gpr (135° Bøjninger), og&meUem to saadanne 

' K J Ild 1· tløJmn rer s rn er ære e 1v1s~~!6a!J-
mindst s ~ re 2 . §pr)fp<~.i;.ø I 
,edningen . saa vi ill muligt gives e .__. ... 1,1,.. f ; J,.() 

Ved mindre Dimension er af Hovedkloaken ;J cm 
og · derunder) skal Sideledninge;nes Forbindelse til d;::t;: hd ,? ~;reJ;~ed 5r4 
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Gren. Ved større Dimens.i:-
oner af Hovedklo,aken,..(30 
cw og dernxer) ka, • ._,.,..>-1,~ 
bindeisen sk · . ~paa 
denne, ved Mufferørsled-
ninger ved Indsætning af 

J. Grenrør med 9 ° Gre1 og 
ved andre Ledninger ved 

;, et i Hovedkloaken almin-
:~ deligvis i Centrumshøjde 

:~ 1 indmuret Muffer'lJ.:. Rør-
·, .t---1.oom,-----1 f stykkets Længde skal svare 
i :.'; til Hovedkloakens Gods-
~; ft tykkelse, saaledes at Rørets ' 

_...i.m·,:f.--=-...../ "'.....,.,...,.,..,.,..,,,i ·~-~ En?e ~ {F:rd?nner Frem -

~~~~AJf/;I-~I!td~iJtifM{i}h.: fl:;:rd~~~1~01

r 

-Nedgangs-
brønde, 

· Sivebrønde. 

Fig. 5. · 

aken har en stor Dvbde 
bør Højdeforskellen· mel~ 
lem Hovedkloak og Side- -
ledning ikke overvindes 
ved pludselig at lade Side-
ledningen stige, men bliver 
at fordele ensformigt paa 
en passende Strækning, 

· saaledes at det stærkeste 
ald bliver højst 300 100• 

almindel. Afløbsledninger § 4. 
(1) Paa passende Ste-

der_ af A~ø~sledn~ngerne anbringes Nedsay,brønde 
- Jfr. Fig. ::> - hl Brug ved Eftersyn og ensning 
af Ledningerne. Disse Brønde skal almindeligvis 

17 

være 1 m jjndvendig Diamete,r og maa ikke 49p-,--
Sam ø · e men Bunden fors.xnes me& lien er 
be , æ ed ennemska :ne · · : B'u n'den skal 
~ve et Fa!d mod Ren- erne. der intetsteds er min-
dr_e end_>}~?. O/p4t og skal langs med Renderne 
mrndst hgge 1 samme Højde som det øverste Punkt 
af Lysningen af de i Brønden indmundende Rør, 
Hvor en Sideledning føres til en Nedgangsbrønd, 
skal den som Regel indmunde helt nede i Brønden 
ved dennes Bund. Nedgan_gsbrøndens B.un,4 skal 
udføres af Beton : 4: 7 ocr have en T kkelse at 
n)indst 2'" und.er Renderne. Betonen ~kal stø-
~es ud under Ringene og i det hele taget danne et 
forsva~·ligt Fundament for Brønden; men iøvrigt 
kan disse Brønde udføres enten af Beton, af Mur-
værk eller - for saa vidt de ikke anbringes i Gade-
eller _Yejareal - af ~erngP!gp. Nedgangsbrøndenes 
~ , • 11 ' n skal i Almindeli hed vær §QjøP 
1 Diameter og skal være æ { rnt med et Jerndæksel. 
~rnbragt i eu Karm. der skal være mindst 15 cm 
høj, naar Brønden anbringes aa Steder, hvor .Kør-
sel ikke finder Sted. Paa Ste er, hvor Kørsel kan 
finde Sted, skal Brøndene forsynes med svære Kgre5 • 

3 aned;j~sler. Brønddækslet skal være tætsluttende 
og i Almindelighed ikke gennembrudt. Nedgangs-
brøndene skal forsynes med . et passende Antal 
Stigetri9r 

~ tlygges Betonbrønde af f~<ligs tøbte Rip"; skal 
disse samles ved Fals, eller ved F'ecl , Not 
Ringe til Brønde af Jernbeton samles ved Anbrin-
gelse af Jerntraadsnet uden om Fugen, hvorover 
støbes en Cemelll.Yulsl. 

Nedgangsbrønde for Drænledninger bygges i 

§4 
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Hovedsagen som foran anført, dog at Bunden ikke 
fors nes rle.r, men lægges mindst 20 

bere end det laveste tilløbende Dræn - jfr. Fig.lt 

ti·. o · 
;o :c 
;.o b: 
o'!------/.00 m ____ __,_,~o 
.:~ . , .o 
:o_: o ·• 

:9 :.:i 
~zzzz:tl:z:4 fz.zfzzz=~ 

1 
:o:----_ -_ -_ ~ '6'. 
: d mindst 20 cm ·.·; 
(); t :ø.• 

·.•· .•. :0 : O · ~o· i : o· : ,··.o ·: 0 : ,; o;.o· ' ·. ;: ·o; ·•,:.o '. o· :,: ;?(s:.:· 
• 0 o, · O ··Po -o . 0. '. o · .. ·O·o• ',o.o ·•··· , 0-o•, .. Q · ;,, O.·'. o· 

t"q/. o.··t:.?:o-::-.o..:}/ 0~::::;;'.'x::.f·:~:::,,0/i·9//q·~ 
~..... -- /~'', ,,_ ,,. :~ 

Fig. 6. 'Nedgat1g~bfflmi for 1:ledninger. 

G-eooew alle Samledræn, der passerer Gennemløbs-
brønde, trækkes e_n 2 mm Ko d yde Sam-

mellei:n Brøndene. n erne af raa en fast-
øres i en Jernbøjle, der skrues i Karmen for de 
aagældende Brønde. 

Hvor Drænledninger føres til Nedgangsbrønde 
for Spildevandsledninger, skal der indskydes en 
U-Vandlaas umiddelbart fqran Indmundingen. Er 
der Fare for Vandlaasens Tilsanding, bør Drænled-
~D fures· tj1 en,.~O crv Rørbr_2,nd med Sandfang, 
og Vandlaas, der gives Afløb til Nedgangsbrønden 
paa sædvanlig Maade, eller ogsaa bør der anvendes 
Nedgangsbrønde af særlig Konstruktion. Drænled-
ningernes Indmunding skal altid ligge mindst 20 cm 
over Bundløbet i Nedgangsbrønden eller Vandspejlet 
i Rørbrønden. 

' ,. 
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Hvor Sinhr@dr benyttes, skal disse ~ave en 
indvendig Diameter af wiudsi J -'Q. og en Q,ybik 
af mindst J m nnder Tj)løhsle.d.uiogen,. Brøndene 
;ical udføres at Beton eller Murv~ paa etrrUnder-
Iag af Sipg~ls. Murstensskærver, renharpede~lrnarde 

-Slagger el. lign. af migrlst Q 5 Ql Tykkelse, men 
iøvrigt føres ned til en saadan Dybde, at Afløbs-
vandet kan bortledes i de Jordlag, der ligger 
under og omkring Stenlaget. ~dene skal forsyne..s,,, 
med Jerndæk el el karbolinei:et Elankedæksel. 

1vebrønde skal anbringes i en Afstand af mindst 
8 m fra Beboelsesbygninger og . mindst 5 m fra 
Naboskel. 

' -

§4 

\ 
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II. 
Overbygningen og dens Anbringelse. 

§ 5. 
Ballastprofilet. (1) Paa Hovedbaner lægges Ballastlaget paa fri 

Bane i Overensstemmelse med de paa vedhæftede 
Pian 1 og 2. Plan er 1 og 2 angivne Normalprofiler. Paa Side-

baner kan Ballasttykkelsen under Svellerne ind-
skrænkes til 23 cm. 
- Ved Nyan læg lwr der, navnlig hvor særlige For-
hold taler derfor, som f. Eks. paa Dæmninger, hvor 
Sætninger kan ventes, tilføres rigelig Ballast. Even-
tuelt bør der tilvej ebringes et Reservelager, der vil 
kunne anbringes f. Eks . ved en Forøgelse af Bal-
lastens Kronebredde eller ved at give ~allastlege-
met ca. 10 cm Stigning fra Skinne til Ballastskraa-
ning. 

Af Hensyn til Sporets Modstm1dsevne mod Side-
forskydning er det af særlig Vigtighed, at Mellem-
rummene imellem Svellerne er udfyldt med Ballast 
helt op til Svelleoverflade og at det paa Profilerne 
angivne Maal 165 cm fra Spormidte til Ballastens 
.Q_Yerste Skraaningskant altid er til Stede. 

(2) Paa Stationer skal Ballastlaget i Hovedspo-
rene have samme Tykkelse og Bredde som i Spor 
paa fri Bane. I grusballasterede Sidespor bør ~ 1-
lasllaae ts Tvkkelsc under Svellerne i Reglen være 

0 - .l 

20 cm og i alle Tilfælde ikke mindre end 15 cm. 

J:, 
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(3) Paa fri Bane saavel som paa Stationer skal 
Ballastlagets Tykkelse forøges saafremt de stedlige 
Forhold maatte gøre det ønskeligt. 

Navnlig skal Ballastlagets Tykkelse i vaade Ud-
gravninger og paa Strækninger med blød Under-
grund, hvor der kan ventes at ,,il!e fremkomme 
Væld eller Frostbuler i Sporet, forøges, eventuelt 
ved Sænkning af Planum. 

( 4) Ved Indlægning af Stenballast paa Stræk,nin-
ger, der hidtil har været forsynet med Grusballast, 
skal denne eller en Del deraf bevares som Under-
lag, idet den fordeles jævnt over Planum i hele 
dettes Bredde, saafremt Planumsbredden kan taale 
den derved fremkommende Indskrænkning. Der · 
foretages da fornøden Løftning af Sporet, saaledes 
at Stenballastlaget faar en mindste Tykkelse under 
Svelleunderkant af 25 cm. En saadan Løftning er 
dog ikke altid mulig ved faste Bygværker som . 
Broer, Perroner o. lign. Paa Steder hvor en Løft-
ning af Sporet af Hensyn til det frie Profil ikke er 
mulig, skal der anbringes Højdepæle af Jærn an-
givende højeste tilladte Beliggenhed af Skinnetop. 
Den eventuelle Overgang fra den løftede til den 
ikke løftede Del af et Spor skal ske ad Overgangs-
ramper, der ikke maa have s tærkere Hældn ing ~nd 
3,3 ° 00 oo· bels~ kun 2 °loo• 

§ 6. 

§ 5, § 6 

(I) Til Ballast anvendes Sten og Grus. Ballast-

Stenballast anvendes ved alle Hovedbaner saa- material e . 

vel i Spor paa fri Bane som i Sltationern es Hoved-
spor, samt i stærkt benyttede Sporskifter . . Grus-
balla~t anvendes paa Sidebaner og i Almindelighed 



§6 

Plan 1 og 2. 
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i Sidespor. N aar Stenballast benyttes, erstattes den 
nederste Del af Ballastprofilet med Underballast -
jfr. Plan 1 og 2. 

Ved stenballasterede Spor, paa hvilke der finder 
stærk Rangering Sted, bør den øverste Del af Sten-
ballastlaget af Hensyn til Rangerpersonalets Færd-
sel erstattes med Nøddesten eller _Smaaskærver. 

(2) Det bedste Stenballastmateriale er Granit, 
men ogsaa andre haarde og sejge Stenarter, der 
har tilstrækkelig Evne til at modstaa Vejrligets Ind-
flydelse og Paavirlmingerne ved Understopningen, 
vil kunne anvendes. Flint i for ·store Mængder bør 
dog undgaas og Kalksten maa kun findes i ringe 
Mængde - indtil _ca. 5 ¾-

Skærver er at foretrække, men knudret Bakke-
ral, dog helst blandet med Skærver (knust Ral), 
kan ogsaa anvendes. Strandral eller anden glat 
(rullet) Ral rnaa anses for uegnet. 

Stenstørrelsen skal ligge imellem 30 og 70 mm, 
og de forskellige SJenstørrelser skal forekomme i 
nogenlunde ligeligt Forhold. Stenene skal være ab-
solut fri for _Ler, Grus eller andre Urenheder. 

Grus til Grusballast skal være grovkornet og saa 
kvartsholdigt som muligt. Et mindre Sandindhold 
- indtil ca. 10 °lo - er dog kun til Gavn for Bal-
lasten, da et Spor i ren Grusballast vanskeligt kan 
faa et roligt Leje. · 

For saa yidt der i Grusgraven maatte findes 
Materiale af mindre god Beskaffenhed bør dette 
udsættes, dersom det ikke kan finde Anvendelse 
som Underballast eller Fyld. Til Underballast vil 
kunne anvendes Slagger, Grus eller groft Sand, blot 
det er tilstrækkeligt vandafledende. 
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(3) I Spor over murede Broer eller Jærnbeton-
dæk i Broer og lignende Bygværker, hvor Ballasten 
udsættes for Frostens Paavirkninger fra neden, skal 
der anvendes Stenballast, der ligeledes skal ind-
lægges i Sporet paa begge Sider af disse Bygvær-
ker i en saadan Længde, at der derved tilvejebrin-
ges en god Af vanding ud til Siden. Ved bestaqende 
Anlæg skal denne Bestemmelse dlog kun gennem-
føres efter særlig Ordre. 

7. 
(1) Sveller indkøbes dels af Fyr og dels af 

dansk Bøg. 
Sporskiftetømmer indkøbes af Fyr og Brotøm-

mer ligeledes i Reglen af denne Træsort. 
(2) Sveller og Sporskiftetømmer deles efter Tvær-

snittet i to Grupper: 
_Type I a f T \'..ærsJ1it 26 x: 16 cm og 

- IJ 25 x: 12,5 cm . 
Dobbeltsveller (Stødsveller til Overbygning IV B, 

VB, V Bt og V C) og .Dobbelttømmer (Stødtømmer 
til Sporskifter) fremstilles ved Sammenboltning af 
to Enkeltsveller, henholdsvis Tømmerstykker. Ved 
Dobbeltsvellerne til Overbygning V Bt er Enkelt-
svellerne adskilt ved Afstandsklodser. 

Svellern e indkøbes med en Normallængde af 
2 60 m og Sporskiftetømme ret med Længder fra 
3,00 til 7,50 m med 0,25 m's Spring, Dobbelttøm-
m er dog kun med 0,5 m's Spring. 

Brotømmer anskaffes ikke i Normalmaal, men 
leveres særskilt efter opgivne Maal. 

(3) Sveller, samt Sporskifte- og Brotømmer im-
prægneres inden Anvendelsen med Tjæreolie og 

§ 6, § 7 

Sveller m. m., 
Materiale o'g 
Maal. 
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forsynes paa den øverste Side med et Mærkesøm 
med indstemplet Aarstal for Imprægneringens Ud-
førelse. 

§ 8. 
Svellernes (1) Naar der anvendes Svelleskruer til Skinne-

Behaodling. befæstelse skal der bores for disse i saavel Bøge-
som Fyrresveller med de i hosstaaende Tabel 1 
angivne Huldiametre. 

Tabel 1. 

Naar Svelleskruens Spindel- I I Sveller af diameter er 

15 mm I 16 mm I 16,5 mm 

Fyr ... . ........... 12,5 mm 13,5 mm 14 mm 
Bøg ... .. .......... 15 ,, 16 ,, 16,5 " 

Naar der anvendes Spiger skal der kun bores 
for dis~e i Bøgesveller. Huldiameteren skal være 
14 mm. · 

I Bøgesveller til Overbygninger uden Staalun-
derlagsplader udvides H1::1llet foroven som vist paa 
Normaltegningerne. 

Hullerne skal bores helt igennem Svellerne. 
(2) Sveller svarende til normal Sporvidde samt 

til Spor meq. de i Tabellerne 9 og 10 paa Side 49 
og 50 nævnte Sporudvidelser leveres · borede fra 
Imprægneringsanstalterne, de sidste foruden Aars-
talsømmet tillige forsynede med et Mærkesøm, der 
angiver Sporudvideisen. Sveller til Brug i Overgangs-
kurver leveres kun borede i den ene Ende. 

-~; --

.. 
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(3) Ved Rekvisition af Sveller skal alle Sveller 
til Skinnebefæstelse med Skruer benævnes efter den 
paagældende Overbygning med Tilføjelse af den 
Boring, hvormed Svellerne ønskes leveret, altsaa 
f. Eks.: 

»Sveller V C, 4 Huller« 
)) - V C, Ledeskinnespor« 
)) - IV B, Udv. l 0«. 

Sveller til Skinnebefæstelse med Spiger og Svel-
ler, der til særlige Anvendelser ønskes leveret uden 
Boring, benævnes »uborede«. 

(4) Svellerne skal paa Oplagspllads lagres i kva-
dratiske Stabler, hvilende paa to ældre Sveller, i 
Reglen 100 eller 50 Sveller i hver Stabel. Stabling 
paa fugtig Grund bør undgaas. 

100 Sveller. 50 Svellrr. 

~,• 
~, 

Fig. 7. Stablin~ uf imprægnerede S,·eller. 

Stabling af imprægnerede Sveller skal udføres i 
Overensstemmelse med foranstaaende Fig. 7. De 
forskellige Arter af Sveller - almindelig borede 
Sveller, borede Sveller til Kurver og uborede Svel-
ler - stables hver Art for sig. Sporskiftetømmer 
oplagres i Stabler, sorterede efter Læ ngde. Bøge-
sveller skal stables paa et skyggefuldt Sted eller 

§8 
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Svelle· 
fordelingen, 

, Svellernes 
Anbringelse. 
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beskyttes mod stærk Solbestraaling ved Skærme af 
Affaldsbrædder el. lign. Dobbelttømmer og Dobbelt-
sveller skal, saafremt Oplagringen faar længere Va-
righed, beskyttes imod Vejrliget, saaledes at Vind-
skævhed som Følge af dettes Indflydelse saa vidt 
muligt undgaas. 

§ 9. 
(1) De vigtigste af de i Statsbanernes Hovedspor 

benyttede Svellefordelinger er angivet i omstaaende 
Oversigt, hvor Bogstavet A angiver Spigerbefæ-
stelse, Bogstavet B Svelleskruebefæstelse og Bogsta-
vet C Boltebefæstelse af Skinnerne, samt Bogstavet 
d Dobbeltsvellestød. 

(2) Ved Nyanlæg og Ombygninger benyttes til 
Spor V Bt og V C Svellefordelingerne ~1;

1 d og 
48

3;
1 d og til Spor IV B Svellefordelingerne 25

1;
1 d 

eller 21
~

11 d, henholdsvis til mindre stærkt trafike-
rede Hovedbaner og til Sidebaner. 

Ved Udveksling af svævende Stød med Dobbelt-
svellestød i Spor IV paa bestaaende Baner - jfr. 
§ 29, 2 - skal Fordelingerne IV A 15

;-;
11 og IV B 16

;-;
11 

samtidig æn'dres henholdsvis til Fordelingerne IV B 
11 - 11 d IV B 18- 11 d d "d I 1 .F d 1· 12 og - 1-2 og en v1 ere s za . ar e m -
gen IV B 20

;-;
11 ændres til IV B 20

;-;
11 d. 

(3) I skarpe Kurver og paa Strækninger, der er 
vanskelige at holde, fordi Undergrunden er mindre 
god eller Ballasten daarlig, kan det være hensigts-
mæssigt ved Svellefordelingerne med de større Svelle-
afstande at forøge Svelleantallet udover Stræ kningens 
normale. En saadan Forøgelse maa dog kun ske 
efter særlig Ordre. 

I 

'· 

(, . 

J 
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Fig. 7. Svellefordelinger. 
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( 4) Svellefordelingen for Sidespor fremgaar af 
hosstaaende Tabel 2. 

Tabel 2. 

Sn•lle- Svelleafstand 
Over- Skinne 

bygning længde 
antal pr. Stød-

I 
Mellem-

Skinne sYclkr sveller 
m mm I mm 

VA 15,000 Hl ;i90 801 
VB 15,000 20 260 776 
V 13 14,000 18 2G0 808 

IV A 12,000 15 667 810 
IV B 12,000 16 5\J(j 760 
IV B 12,000 16 260 78:l 

III A og 13 10,973 15 5G4 744 
III A og 13 7,315 10 504 750 

(5) I Hovedspor skal i Almindelighed benyttes 
nye Sveller, i Sidespor, saa vidt l3eboldning haves, 
brugte. 

Bøgesveller skal, foruden .i Overbygning V Bt, for-
trinsvis benyttes i Kurver. 

(6) Ved Svellernes Anbringelse skal der i Danens 
Længderetning bruges nøjagtigt inddelte Stangmaal. 
Ved Anbringelse af uborede Sveller skal der tværs 
paa Banens Retningslinie benyttes et Stikmaal fra 
Skinnefoden til Svelleenden. 

Alle nye Sveller skal lægges med Kærnesiden 
(den fuldkanl edc Side) nedad. Til Stødsveller ud-
vælges de bedste og mindst v~nkantede Sveller. 

Ved Lægning af Underlagsplader paa uborede 
Sveller skal det iagttages, at Midten af Pladen an-
bringes lodret over Midten af Svellernes Underflade. 

I I 
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Inden Anbringelsen af Dobbeltsveller maa der dra-
ges Omsorg for, at de Bolte, hvormed Svellerne er 
sammenspændte, er tilstrækkelig fast tilspændte. 

Svellerne skal tjæres med syrefri Tjære paa 
Underlagspladernes Plads umiddelbart inden Pla-
dernes Anbringelse. 

Ved Svellernes Flytning maa aldrig benyttes 
Værktøj, der beskadiger Svellerne. Saafremt der 
undtagelsesvis benylles Spidsbakker, skal disse have 
knivformede Spidser, som stadig skal holdes skarpe. 

§ 10; 
(1) Hovedmaalene for de ved Statsbanerne be-

nyttede Skinneprofiler er sammenstillede i hosstaa-
cnde Tabel 3 og samtlige Skinnelængder, der for 
Tiden føres paa Lager, i Tabel 4. 

Foruden de angivne Profiler, der alle vedrører 
Staalskinner, findes endnu i ringe Omfang i Side-
spor og lignende Steder Jernskinner af Vægt ca. 
22,5, 29 og 34 kg pr. m, hvorhos Banen fra Søn-
derborg til Mommark henligger med Skinner af 
Vægt 24,4 kg pr. m og en Del andre sønde1jydske 
Strækninger med forskellige tyske Skinneprofiler. 

(2) Nye Skinner maa i Almindelighed kun an-
vendes i Hovedspor. 

Indvundne brugte Skinner sorteres i brugelige 
æ ldre og kassable, af hvilke der for den første 
Grnppes Vedkommende alter skelnes imellem bruge-
lige ældre Skinner, der - eventuelt efter Afkort-
ning af beskadigede Ender - paany kan anvendes 
i Hovedspor, og Skinner, der kun er anvendelige 
i Sidespor. Normalt maa der i Sidespor kun be-
nyttes sidsttiævnte Sort Skinner. Ved Skinneudveks-

§ 9, § 10 

Skinneprofiler 
og Skinne-
længder m. m. 
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Skinne- Skinne-
profil vægt 

kg/m 

II 22,5 

III 32 

IV 37 

V 45 

Tabel 
Skinneprofiler og 

Længde af 

Normal- Kurve--
skinner skinner 

m m 

7,315 
9,114 9,042 

{ 7,163 
7,315 

7,264 
10,973 10,820 

' 
12,000 { 11,860 

11,950 

15,000 { 14,890 
14,950 

15,000 { 14,890 
· 14,950 

Skinner af Profil II og III samt 12,000 m Normalskinner og 

§ 10 
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3. 
Skinnelængder m. m. 

Bredde af 

Højde af Tykkelse 
Skinne 

Hoved Fodl 
af Krop 

mm mm mm mm 

95 51 89 10 

118 57 102: 12,5 

128 60 115, 12,5 

140 70 126 13,8 

de tilhørende Kurveskinner af Profil IV :anskaffes ikke mere. 
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Tabel 4, 

Skinnelængder, som føres paa Lager. 

Skinneprofil III Skinneprofil IV Skinneprofil V 

10,973 * 20,000 20,000 

10,820 •• 18,300 15,000 * 
7,315 * 18,255 14,950 ** 
7,264 •• 16,816 14,890 ** 
7,163*' 16,731 14,000 

6,401 15,000 * 12,385 

5,486 14,9~0 ** 12,370 

5 ,409 14,890 ** 12,340 
12,939 12,255 

) 

12,8130 12,000 

12,000 • 10,600 

l I ,950 •• 10,000 

11,860 •• 9,306 
11,441 9,260 
11,340 H,000 

10,000 8,395 
9,200 8,336 

9,000 8,235 
8,000 7,495 
7,495 7,079 
7,079 5,564 
5,564 

De med Petit trykte Skinnelæ ngder anskaffes ikke mere. 
De med * belegnede Skinner er Normalskinner og de 
med ** betegnede er Kurveskinner. 
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linger skal der anvendes Skinner af samme Profil 
som de udvekslede, med mindre anden Ordre fore-
ligger. 

(3) I Spor paa fri Bane maa der ved Nyanlæg 
og Ombygninger i Almindelighed kun bruge~ Skinner 
af Normallængderne 15 m eller 30 rn med tilhø- , 
r r nde Kurveskinner - jfr. § 18. 30 m Skinner frem-
stilles i Almindelighed ved Sammensvejsning af 15 
m Skinner (eventuelt Kurveskinner), men kan und-
tagelsesvis ogsaa leveres valsede i cet Stykke. Ved 
svejsede 30 m Skinner bliver den nøjagtige Skinne-
læ ngd e 29,995 rn . 

Ved en Del Sidebaner anvendes dog brugte, af-
kortede Skinner, indvundne ved Sporforstærkning 
paa Hovedbaner. 

»Ind passere« ('J: afkortede Skinn er af andre 
Længder end de, der føres paa Lager) maa kun 
anvendes paa fri Bane, naar det e r absolut nø d-
vendigt, som f. Eks. i Sammenstødspunktet imell em 
to fra forskell ige Sider paabegyndte Sporlægnings-
e ller Sporforstærkningsarbejder. Afkortningen skal 
alt id vær e snaledes, nt der ikke i nogen Skinne 
findes fl e re Boltehuller end de til Laskerne nød-
vend ige. Ved Overbygningerne IV og V maa paa fri 
Bane ikke anvendes kortere Jndpassere end 10 rn. 

Ogsaa paa Stationer bør - særligt i Ho,·edspor -
Anvendelsen af lndpassere sna vidt muligt undgaas. 
De bø r saa vid t muligt have samme mindste Længde 
som paa fri Bane, og Længden bør i alle Tilfæ lde 
ikke væ re under 5 m . 

(4) Skinn estød i Overkørsler og paa korte Broer 
skal san vidt muligt undgaas, eventuelt ved Snm-
mensvejsning af de i Overkørslen eller paa Broen 
faldende Stød. 
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(5) I lige Spor skal overfor hinanden liggende 
Skinnestød holdes i en Linie vinkelret p:aa Sporets 
Retningslinie. Om Spor i Kurver se § 18. 

§ 11. 
Skinnernes (1) Skinnerne skal paa Oplagsplads lagres i ord-

Behandling. nede Stabler og saaledes, at der ikke i samme 
Stabel lægges Skinner af forskellige Længder. De 
anbringes paa et solidt Underlag, i Almindelighed 
bestaaende af Bæreskinner, understøttede paa Lang-
sveller, hvortil anvendes ældre Sveller. For saa vidt 
Grunden ikke er absolut jævn eller tilstrækkelig 
bæredygtig, anbringes Langsvellerne paa Svelleop-
klodsninger, efter at Muld eller løsere Fyld er 
fjernet paa Opklodsningernes Plads. Stabling af 
Skinner paa Nyopfyldning maa ikke finde Sted. 

Inden Stablingen paabegyndes, maa man sikre 
sig, at Bæreskinnerne ligger nøjagtigt i samme Plan . 
Skulde det vise sig, at Underlagene synker, og at 
Stablen derved bliver vindskæv, maa Stablingen 
straks ophøre og en Ornstabling foretages. Ved Stab-
ling af Skinner indtil 15 m Længde anvendes to 
Bæreskinner, som understøtter Skinnerne i to Punk-
ter, beliggende i en Afstand af 1/ 6 Skinnelængde fra 
Enderne. Ved Stabling af Skinner af størr e Længde · 
end 15 m forh øjes Understøtningernes Antal i For-
hold til Skinnelængdernes Forøgelse. Bæreskinnerne 
i de øvre Lag skal ligge lodret over Bæreskinnerne 
i de nedre. Som Bæreskinner bør bruges ældre 
Skinner. For at formindske Rqstdannelsen skal 
Stablingen foretages saaledes, at Luften kan stryge 
imellem de enkelte Lag og de enkelte Skinner, hvor-
for disse bør lægges med et lille Mellemrum imellem 

. i . 
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Skinneføddernes Kanter. Stabling »Hoved i Fod« 
maa ikke find e Sted. 

(2) Førsel samt Paa- og Aflæsning af Skinnerne 
skal foretages med største Forsigtighed. 

Under Transporten i Banevogn skal Skinnerne 
stables i Lag adskilte ved Tværstrøer af Planker, 
ældre Sveller el. lign. Læsses Skinnerne paa en 
Langvogn understøttes det underste Lag i to Punkter, 
beliggende i en Afstand af ca. 1/ 6 Skinnelængde fra 
Skinneenderne. Læsses Skinnerne over to Vogne, 
skal de enten hvile paa Vrideskarnier eller paa to 
solide Tværstrøer - een midt i hver Vogn. Naar 
Skinnerne læsses over to Vogne maa de aldrig 
lægges helt op imod Vognsiderne, men skal holdes 
i en Afstand af mindst 10 cm fra disse. 

Unde r Skinnernes Aflæsning maa de ikke kastes 
fra Vognene, men skal enten 

a) nedfires ved Hjælp af Kraner, 
b) føres enkeltvis ned over Siden af Vognen, 

glidende paa to skraat stillede Ledeskinner 
og under langsom Affiring ved Hjælp af to 
Talj er, eller 

c) trækkes enkeltvis paa langs ud over Enden 
af Vognen og slidskes eller løftes ned. 

Ved Aflæsning af Skinner med større Længde 
end 15 m skal den under a) nævnte ,Fremgangs-
maade allid benyttes. 

Efter Aflæsningen skal Skinnerne rejses paa Foden; 
de maa ikke anbringes hvilende paa hinanden eller 
henlægges i Grøfterne eller inde i trafikeret Spor. 

Det her an fø rte om Aflæsning m. v. af 'Skinner 
gælder ogsaa for Aflæsning a f Krydsninger, Tunge-
partier o. lign. 

(3) Afkortning af Skinn er maa kun ske · Ye<l Af-
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savning. Boring af Boltehuller i · Skinnernes Krop 
skal ske med Omhu, og det er forbudt ved Slut-
ningen af Boringen at tryk!ie Boret helt igennem. 
Boregrater og Borehullernes skarpe Bande skal 
~jernes med Fil eller Fræser. Det er forbudt at an-
vende Autogenbrænder til Skæring eller anden Be-
handling af Skinner, der skal benyttes i Spor. 

Ved Sporlægning med brugte Skinner skal der 
drages Omsorg for Fremstilling af en jævn Køre-
kant. Skinnerne skal derfor sorteres saaledes, a t 
Skinner afslidte til sam me Højde og samme Bredde 
af Skinnehovedet lægges efter hinanden, og Skinne-
enderne skal - om fornødent ved Affiling med 
Skinnefil - passes sammen. 

Brugte Skinner vil kunne vendes, saaledes at 
Skinnernes tidligere Yderkant lægges som Kørekant, 
saafremt den paagældende Kant ikke er for skarpslidt. 

Naar der anvendes nye Skinner, skal saadanne 
af samme Fabrikationsmærke lægges samlet og 
af Hensyn til en eventuel Usymmetri i Skinnepro-
fil et saavidt muligt med Fabrikationsmærket til 
samme Side - jfr. § 23,2. 

(1) Skinner, der skal indlægges i Hovedspor-
kurver m ed Hadi us paa 300 m og derunder, skal· 
bøjes paa Maskine. For enkelte krumme Skinner 
·(i Sporskifter o. lign.) sam t i Sidespor behøver Ma-
skinbøjning dog kun at finde Sted naar Kurveradius 
er mindre end 200 m. 

(5) En Skinnes Krumning bestemmes ved Maa-
ling af ))Bøjningspilen «, :> : Afstanden i Skinnens 
Midt punkt mellem Skinnen og en ret Linie for-
bindende Skinnens Endepunkter. 

I hosstaaende Tabel 5 er angivet Bøjningspilene 
for forskellige Kurveradier og Skinnelængder. 

37 § Il 
Tabel 5. 

De til forskellige 
Kurveradier og Skinnelængder svarende Bøjningspile, 

125 X / 2 { p er Bøjningspilen i mm, 
bere«nct efter formlen p = R h vor I Skinnelængden i m, 

'"' ' R Kurveradius i m 

Kur ve- Bøjningspilen i mm for en Skinn elængde i m 
raJi ns I I I I i 111 15 12 11 9 7,3 6 

100 281 180 151 101 67 45 
120 23t 1:,0 126 81 ;i6 37 
!Hl 201 129 108 72 48 32 
l !iO 188 120 101 67 44 30 
!GO 176 113 95 63 42 28 
180 156 100 84 fi6 37 25 . 
200 140 90 76 51 33 22 
225 125 so 67 4;i 30 20 
250 112 72 61 41 27 18 
275 102 (i5 55 37 24 16 
300 94 60 50 34 22 15 
325 87 5:1 47 31 20 14 
350 so 51 43 29 1 !J 13 
375 75 48 40 27 18 12 
400 70 4:'l 38 25 17 11 
42:1 fif, 42 36 2-t Hi 11 
450 62 40 34 23 15 10 
475 5!) 38 32 21 14 9 
500 56 3(i 30 20 13 9 
525 54 34 29 19 lil 9 
550 51 :33 28 18 12 8 
575 4ff 31 26 18 12 8 
600 47 30 25 17 11 8 
650 43 28 23 16 10 7 
,00 4.0 26 :!2 14 JO 7 
750 38 24 20 14 9 6 
800 35 2a Hl 13 8 6 
850 33 21 18 12 8 5 
\100 Hl 20 17 11 7 5 
950 30 19 l( i 11 7 5 

1000 28 18 15 10 7 
11 00 2(i 16 14 9 (; 
1200 23 15 13 8 6 
1400 20 13 li 7 5 
1500 19 12 10 7 
1600 18 li !J G 
1800 1fi 10 8 6 
2000 14 (J H 5 
2500 11 7 6 
3000 9 6 5 
3500 R 5 
4000 7 5 
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(6) Paa samtlige andre Skinner end Normal- og 
Kurveskinner er ved Leveringen Længden paaskre-
vet Kroppen paa begge Sider m ed hvid Oliefarve. 
Om Kurveskinnernes Mærkning se § 18,3. 

§ 12. 
(1) I alle Hovedspor skal ved Nyanlæg og Om-

bygninger anvendes Svelleskruer til Skinnernes Be-
fæstelse, samt Dobbeltsvellestød. 

I Sidespor anvendes, hvor der benyttes brugte 
Skinner og Sveller, i Almindelighed ligeledes brugte 
Forbindelsesdele (Spigerbefæstelse og svævende 
Stød), saafremt Beholdninger heraf haves. Hvor et 
Sidespor undtagelsesvis lægges med nye S~eller 
skal dog altid anvendes Svelleskruebefæstelse. Læg-
ges Sporet ligeledes undtagelsesvis med nye Skinner 
skal der til Stødene anvendes nye Lasker. 

Ved de Overbygninger, der er beregnet paa An-
vendelse af U nderlagsplader indlægges saadanne 
saavel i Hovedspor som Sidespor. I sidstnævnte 
Spor benyttes saa vidt muligt brugte Plader, even-
tuelt for nye Svellers Vedkommende omdannede 
Spigerplader. 

Ved Udveksling af Forbindelsesdele skal der 
anvendes Dele af samme Slags som de udvekslede, 
med mindre anden Ordre foreligger. 

(2) Svelleskruerne maa ikke drives i ved Slag. 
Den nødvendige Fæstelse af Svelleskruerne skal 

udføres ......., alene ved Haanden .ililll!ll&:acJ~!!ffl!!lN:t-
._ Der skal drages Om-

sorg for at Skruerne efter Fæsteisen staar nøjagtigt 
lodret, saaledes at de ikke skrues skævt ind i 
Svellerne. Det maa iagttages, at Skruerne ikke 
lra•kkes for haardt an, saaledes at de gaar over 
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Gevind i Træet; skulde dette undtagelsesvis blive 
Tilfældet, maa den paagældende Svelle udveksles. 
Saafremt en Skrue ved Indskruningen vrides over, 
skal den i Svellen siddende Rest tages ud; er dette 
ikke mtiligt, maa den ikke drives igennem Hullet 
for at give Plads for en ny Skrue, men Svellen 
skal udveksles og eventuel Genanvendelse maa først 
ske efter stedfunden Dybling. Saafremt en til en 
Svelleskrue hørende Spændering springer ved Skru-
ens lndskrun'ing, skal Ringen udveksles . med det 
samme. Umiddelbart for"nde Ind.skruningen skal 
Svelleskruerne dyppes i~~fii jære. 

Ved Skinnernes Fastgørelse skal der drages Om-
sorg for, at Skinnerne kommer til at ligge nøjagtigt 
i det paa Underlagspladerne fremstillede Leje for 
Skinnefoden og ,saafremt der anvendes Klemplader, 
skal det iagttages, at disse ligger rigtigt an imod 
Skinnefod og Underlagsplade. 

Samling af Skinner af forskelligt Profil skal ske 
ved Svejsning eller ved Dobbeltsvellestød under Av-
vendelse af Overgangslasker og særlige Underlags-
plader for det mindste af Skinneprofilerne - jfr. 
de herfor udarbejdede Normaltegninger. For mid-
lertidige Skinnesamlinger kan denne Bestemmelse 
dog fraviges. 

(3) Ved Profilerne III, IV og V skal Laskebol-
tene anbringes saaledes at Møttrikkerne vender ind 
i Sporet, medens Boltene ved Profil II skal an-
bringes med Hovederne ind i Sporet. 

( 4) U nderlagsplader og Lasker skal lagres i Stabler, 
hvilende paa et Underlag af brugte Sveller. Bolte, 
Skruer, Spiger og Vandreklemmer m.m. skal ved 
længere Tids Lagring opbevares .Pnder Tag og 
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Kasserne, hvori de forsendes, om fornødent op-
. stables paa Underlag af ældre Sveller. Det maa 
nøje paases, at ældre og nye Spormaterialer holdes 
adskilte i Stablerne. 

Materialer, der er tilsmudsede under Transpor-
ten, maa renses behø rigt inden de anbringes i Sporet. 

§ 13. 
(1) Ved Sporlægningen skal der i Almindelighed 

holdes et Spillerum imellem Skinneenderne, saale-
des at S_kinnerne kan forlænge sig ved Tempera-
turstigninger uden at der derved fre mkaldes util-
ladelig store Længdekræfter i Sporet og eventuelt 
Sporkastninger. 

Ved Lægning af Sportyperne V Bt og V C i 
Stenballast og med 30 m lange Skinner anvendes 
de i hosstaaende Tabel 6 angivne Stødspillerum. 

Tabel 6. 

Skinnetemperatur i Celsiusgrader, Il Stødspillerum 
maalt med Skinnetermometer i :mm 

5 til -+- 3 12 
2 " 0 11 

+ 1 
" + 3 10 

+ 4 ,, + 6 9 

+ 7 " + 9 8 
+ 10 ,, + 12 7 
+ 13 ,, + 15 6 
+ 16 ,, + 18 5 
+ 19 ,, + 21 4 
+ 22 ,, + 24 3 

L + 25 ,, + 27 2 
+ 28 ,, + · 30 1 

Ved L ægning af Sportyperne IV B, VB, V Bt og 
V C i Stenballast og med Skinnelængder imellem 
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15 og 11 m anvendes de i hosstaaende Tabel 7 an-
givne Spillerum. Tabel 7 • 

Skinnetemperatur i Celsiusgrader, II Stødspill!'rum I 
maalt med Skinnetermometer. i mm 

-+- 12 til -+- 6 8 
5 ,, 0 7 

+ 1 " + 6 6 
+ 7 ,, + 12 5 
+ 13 ,, + 18 4 
+- 19 . 

" + 24 3 
+ 25 + 30 C, ,, 

Spor, lagt med Stødspillerum efter Tabellerne 
6 og 7 betegnes ved Tilføjelsen af Bogstavet >>S« til 
den sædvanlige Overbygningsbetegnelse, altsaa f. 
Eks. V Bt s, og skal behandles efter særlige Regler 
- jfr. § 27,4 og § 30,1. 

Ved Lægning af andre Sportyper og Skinne-
længder end de forannævnte, samt ved alle grusbal-
lasterede Spor anvendes endelig de i hosstaaende 
Tabel 8 angivne Spillerum. 

Tabel 8. 

Slødspillernm i mm 
Skinnetemperatur i Celsiusgrader, for en 

maalt med Skinnetermometer 
Skinnelængde i m 

15 114 12 I 11 I 9 1,,3 

-+- 12 til -+- G 10 9 8 7 6 5 
5 " 0 !) 8 7 7 5 4 

+ 1 " + 6 8 7 6 5 5 4 
+ 7 " + 12 7 (i 6 5 4 3 
+ 13 " + 18 6 6 5 4 4 3 
+ 19 ,, + 24 5 5 4 4 3 2 
+ 25 " + 30 4 - 4 3 3 2 2 
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Skinnelægning maa ikke foregaa ved Tempera-
turer over eller under de angivne Ydergrænser. 

Paa ethvert Arbejdssted, hvor Skinnelægning 
foregaar,- skal der forefindes et »Skinnetermometer«, 
;>: et i en Udboring i en Skinnestump monteret 
Termometer, til Maaling af Temperaturen, der skal 
aflæses mindst 4 Gange daglig med passende Mellem-
rum og iøvrigt ved pludselige Temperaturforan-
dringer. 

(2) De rigtige Stødspillerum tilvejebringes ved 
midlertidig Anbringelse imellem Skinnerne af 
»Skinneblik«, af hvilke der ved enhver Skinnelæg-
ning skal forefindes det fornødne Antal af de forskel-
lige Tykkelser. Blikkene skal være af den paa hos-
staaende Fig. 8 viste Form, uden Afrunding i det 
indvendige Hjørne, og Tykkelsen i mm skal være 
indslaaet i hvert enkelt Blik paa begge Flige. 

,,.-D--... / \ 
I I 
I I 
I I t--~, ,r--·\ 

' : I 'I I ( I I 1 I 
I I I 
I I I I I I 
I I I li I 

Tykkels-e imm~ 

Fig. 8. Skinneblik. 

] "\Skarpl/Jøjef 
!(;"ørne 

Ved Anbringelsen af en Skinne i Sporet maa 
det nøje paases, at denne sættes saa tæt mod den 
nærmest foregaaende, som Skinneblikket tillader, 
saaledes at Stødspillerummet ikke bliver større end 
foreskrevet. 
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Saasnart Laskern~ er paasat og Laskeboltene 
trukket løst an, vendes Skinneblikket, saaledes at 
den korte Flig ligger udvendig paa Skinnehovedet. 

Skinneblikkene bør kun forblive imellem Skinne-
enderne indtil de 4 a 5 følgen de Skinner er skruede, 
henholdsvi s spigrede, samt foreløbigt rettet ind. 

Saafremt Sporets Sammenskruning ikke sker 
umiddelbart efter Skinneblikkenes Anbringelse maa 
det, navnlig ved hurtigt vekslende Temperaturfor-
hold, umiddelbart inden Sammenskruningens Paa-
begyndelse kontrolleres om de tilstedeværende 
-Skinneblik svarer til Skinnetemperaturen. Er dette 
ikke Tilfældet, maa Blikkene ombyttes og Skin-
nerne rettes ind, saaledes at Overensstemmelse op-
naas. For endvidere at modvirke eventuel Vandring 
af Sporet under Sporlægningsarbejdet skal Laske-
boltene, hvor det kan lade sig gøre, holdes løse paa 
en mindst 200 m lang Sporstrækning nærmest Spo-
rets frie Ende; først naar der ialt er udlagt 400 m 
Spor med løse Bolle, maa Boltene paa de først 
lagte 200 m heraf spændes fast. Denne Fastspæn-
ding bør ske ved en Skinnetemperatur svarende til 
den, ved hvilken Skinnerne er lagt. 

(3) Om Stødspillerum ved Spor i Drift henvises 
til § 27,4 og § 30. 

§ 14. 
(1) Paa stærke Faldstrækninger vandrer Skin-

nerne jævnligt ned ad Faldet, paa dobbeltsporede 
Baner endvidere i Kørselsretningen og paa enkelt-
sporede Baner i Bremseretningen. 

Paa saadanne Strækninger, hv01: Skinnevandring 
er konstateret eller - ved Nyanlæg - kan ventes, 

Skinne-
vandring. 
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skal der derfor træffes Foran_staltning til Vandrin-
gens Modvirkning ved Anbringelse af Vandreklem-
mer. Spor med 30 m Skinner skal dog altid for-
synes med Vandreklemmer, selv paa Strækninger, 
hvor Skinnevandring ikke anses for sandsynlig. 

Vandreklemmerne anbringes i Almindelighed 
saaledes, at de ligger an imod Svellesiden i Kørsels-
retningen eller Faldretningen, henholdsvis paa dob-
beltsporede eller enkeltsporede I3aner. Paa visse 
Strækninger kan det dog være rigtigt at fordele 
dem saaledes, at der anbri11ges Klemmer med An-
læg til begge Sider. Ved Paasætningen skal det 
iagttages, at Kilen kommer til at røre Svellesiden. 

Vandreklemmerne anbringes ved Sporfagenes 
midterste Sveller. Ved Spor med 30 m Skinner skal 
der paa dobbeltsporede Strækninger og paa enkelt-
sporede, hvor Skinnevandring kan ventes at ville 
forekomme, anbringes 10 Par Vandreklemmer, 
hvoraf· de 2 midterste Par skal vendes modsat de 
øvrige. Paa andre enkeltsporede Strækninger an-
bringes 4 Par Vandreklemmer, hvoraf ligeledes de 
2 Par vendes modsat de øvrige. Ved Spor mrd 15 
m Skinnelængde bør der i Almindelighed ikke an-
bringes flere end 6 Par og ved Spor med 12 m 
Skinnelængde ikke flere end 5 Par ensvendte Van-
dreklemmer.· 

Paa Strækninger, h vor Vandreklemmer ikke fore-
findes, maa de kun ~nbringes efter særlig Ordre. 

(2) Skinnevandring kan paa virksom Maade 
modarbejdes, naar Sporet foruden at være forsynet 
med fornævnte Sikring tillige anbringes i god 
Stenballast, der faststampes imellem de Sveller, 
mod hvilke Vandreklemmerne ligger an. 
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§ 15. 
(1) En Sporkurves Krumning maales ved dens Kurver, Over-

Hadius; jo skarpere Kurven er krummet, des min- gangskurver. 

dre er Hadius. I gennemgaaende Hovedspor anven-
<ier man saa vidt muligt ikke Kur ver -med mindre 
Radius end 101)0 m ,_Qg i andre Hovedspor paa Sta-
tioner holder man helst en Radius af mindst 300 m. 
Den absolut mindste tilladte Kur\'eradius i gennem-
gaaende Hovedspor er 250 m og fo r andre Hoved-
spor 180 rn . 

Saa vidt muligt bør inte t Sidespor lægges med 
Kurveradius under 180 m. Den absolut mindste til-
ladte Kurveradius i Sidespor er 90 m, m ed mindre 
der anvendes særlige Sporkonstruktioner. 

(2) De to Endepunkter af en Sporkurve, hvor 
denne slutter sig til det r etlin ede Spor, kaldes Kur-
vens Tangentpunkter. 

Ved Kurver i gennemgaaende Hovedspor m ed 
Radius 1500 m e ller derunder indlægger man imel-
em det lige Spor og Kurven en saakaldt Overgangs-

kurve. Fig. 9 viser en saadan Overgangskurve, fod-

"' ."' I I ..... -ol i .., ..... ~.,.,. J( ,(\ 
... -:i-.:. :L N \' 

C.-:S--C.';) nU C 
"'~ (>.. .J" '>es 
7o '(IO ', 7' i 

e \ \l,i 
J<Urv '-/ 

-Li9e Spor---l.- Overgan9
5 

. 5oo<f'' \ 
I . f 1,I 
I ·;ev" 
~Radius 5 ffa9f!r) 

I 
I 

Fig. 9. Overgangskurve. 
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skudt mellem et lige Sp.or og en Kurve med Radius 
500 m. Sporkurvens Tangentpunkt er her det Punkt, 
hvor Overgangskurven støder til det lige Spor; det 
Punkt, hvor Overgangskurven støder til den egent-
lige Kurve - Hovedkurven -, kaldes Hovedkurvens 
Begyndelsespunkt. Overgangskurven har den Egen-
skab, at dens Radius i Tangentpunktet er meget 
stor, medens den derefter aftager jævnt hen imod 
Hovedkurvens Begyndelsespunkt, hvor den har 
samme Størrelse som i Hovedkurven. Derved op-
naar man en jævnere Overføring af Toget fra det 
lige Spor til Hovedkurven. 

(3) I de bestaaende Spor er ikke altid indlag! 
Overgangskurver efter de Regler, som nu anvendes. 
Indlægning af Overgangskurver, hvor saadanne ikke 
findes, eller Æ ndring af bestaaende Overgangskurver 
maa kun ske efter særlig Ordre. Om Overgangs-
kurvers Afmærkning henvises til § 22. 

§ 16. 
(2) De to Skinnestrenge i et Spor skal paa lige 

Strækninger og i Kurver med Radius større end 
4000 m ligge i samme Højde undtagen i Overhøjde-
ramperne. 

For at modvirke den ved Kørsel gennem Kur-
ver fremkommende Slyngkrafts Virkninger, skal i 
Kurver i de gennerngaaende Hovedspor med Radius 
4000 m og <lemp.der den ydre Skinne almindeligvis 
lægges højere end den indre, der forbliver i den 
oprindelige Højde. 

Paa dobbeltsporede Strækninger lægges i Kurver 
de to Spors Ind erskinner normalt i samme Højde;. 
kun ved Overkørsler er det for .at faa den jæv nest 
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mulige Kørebane for den skærendle Vej nødvendigt 
at lægge de to midterste Skinner i omtrent samme 
Højde og at lægge den inderste og den yderste 
Skinne Overhøjdens Maal under, henholdsvis over 
Midterskinnerne. 

I andre Hovedspor end de gennemgaaende vil 
der i hvert enkelt Tilfælde blive truffet Bestemmelse 
om hvorvidt Overhøjde skal anvendes eller · ej. I 
Sidespor og Sporforbindelser anvendes i Almindelig-
hed ikke Overhøjde. 

Medkrummede Kurvesporskifter i gennemgaa-
ende Hovedspor vil i Almindelighed blive beordret 
lagt med en efter de stedlige Forhold afpasset Over-
højde. Modkrummede Kurvesporskifter i gennem-
gaaende Hovedspor lægges i Almindelighed uden 
Overhøjde. Naar det afvigende Spor er et lidet be-
nyttet Sidespor, vil der dog eventuelt blive truffet 
Bestemmelse om at give den udvendige Streng i 
Hovedsporet Overhøjde, hvorved altsaa Sporskifte-
kurven faar falsk Overhøjde. I saa Fald vil Køre-
hastigheden gennem Sporskiftekurven blive begræn-
set til 20 km i Timen. 

(2) Overhøjden afpasses som Regel efter . den 
største Hastighed, med hvilken de hurtigste Tog 
planmæssig gennemkører den paagældende Kurve. 
Er to Kurver med samme Radius saaledes belig-
gende, at de hurtigste Tog gennemkører dem med 
forskellig Hastighed - f. Eks. paa dobbeltsporet 
Bane - bør de altsaa lægges med forskellig Over-
højde. 

!øvrigt afhænger Over højden af Kurvens Radius ; 
jo mindre Radius, desto større Overhøjde. Den 
mindste Overhøjde<' Statsbanerne anvender, er 20 
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mm den største er normalt 115 mm, men kan , 
under særlige Forhold stige indtil 150 mm. 

(3) Overhøjden skal sædvanlig have sit fulde 
Maal i Sporkurvens Tangentpunkter, naar der bru-
ges Overgangskurver - jfr. § 15 - i Hovedkurvens 
Begyndelsespunkter. Overgangen fra normalt Spor 
til Spor med Overhøjde skal ske ved en Overhøjde-
rampe i vedkommende Kurves ydre Skinnestreng. 
OverhøJderampens Hældning maa ved Nyanlæg og 
om muligt ved Ombygninger højst være: 

Ved Hastigheder 

)) )) 

)) )) 

større end eller lig med 
80 km i Timen ........ .. 1,0 °loo 
fra 79 til 45 km i Timen J.,67 °!oo 
under 45 km i Timen ... 2,:1 °loo 

Ved bestaaende Anlæg kan disse Hældninger for-
øges til henholdsvis 1,25 °loo , 2 °loo og 3,3 °loo• 
. Hvor Overgangskurver anvendes, skal Overhøjde-
rampen i Almindelighed falde sammen med Over-
gangskurven. Hvor Overgangskurver ·ikke anvendes, 
læages Overhøjderampen paa den lige Strækning, 
sa:ledes at den fulde Overhøjde er til Stede i Tan-
gentpunktet. 

Hvor Forholdene ikke tillader Anvendelse1~ af 
Overgangskurver af normal Længde, skal OYer-
højderampen i Almindelighed tage sin Begyndelse 
i Overgangskurvens Begyndelsespunkt og fortsætte 
ind i Hovedkurven under Bibeholdelse af de foran-
nævnte Rampehældninger. I særlige Tilfælde kan 
det dog tillades at lægge indtil 1/ 3 af (herhøjdc-
rampens Længde foran Overga11gskurven. 

. !~ 
. . 

'I 
! 
I 

· 1 
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(4) Ved Begyndelse1~ og Enden af Overhøjde-
~·':1n1pen · skal de i Skinnens Længdep1:6fil fremkom-
mende Knækpunkter udjævnes. 

Hurtig Vekslen af Overhøjden er driftsfarlig. 
(5) De bestaaende Spor er ikke altid lagt med 

Overhøjde efter de Regler, som nu anvendes. For-
andring af de bestaaende Overh øjder eller Over-
1rnjderamper maa kun foretages efter særlig Ordre. 
Om Overhøidernes oa Overhøjderampernes Afmærk-. J 0 

t1ing henvises til § 22. 

§ 17. . 
(1) Sporvidden er det frie Maa l mellem Inder-

siden af Skinnerne - »Kørekanten« - maalt 16 
n~m under Skinneoverkant; dette Maal skal i lige 
Spor være 1435 mm. 

(2) Ved Nyan læg og Ombygninger hvortil be-
nyttes Overbygningerne VB, V Bt, V C og IV B skal 
der i Kurver med Radius under 300 m ved Træk-
ning af den indre Skinnestreng tilvejebringes Spor-
udvidelse i Overensstemmelse med bosstaaende Ta-
bel 9. 

Tabel 9. 

Spor-
Kurveradius udvidelse 

m mm 

299-250 5 
249-1 60 10 

159 og derunder 15 

Sporvidde, 
Sporudvidelse 
i Kurver. 
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... I Spor med alle øvrige Overbygninger tilveje-
bringes Sporudvidelse i Overensstemmelse med 
hosstaaende Tabel 10. 

Tabel 10, 

Kurve-
radius i m 

699-500 499-400 399-300 299-200 199-100 

Sportidvi- 5 
I delse i mm 

10 15 20 25 

Ved bestaaende Baner, hvor Sporudvidelse efter 
foranstaaende Regler ikke er tilstede, skal disse kun 
gennemføres efter særlig Ordre. 

Den yderste ledende Skinnestreng skar altid 
være i en Afstand af 717,5 mm fra og parallel med 
Sporaksen. 

(3) Sporudvideisen skal begynde i Overgangs-
kurvens Begyndelsespunkt og være fuldt til Stede 
ved denne Kurves Endepunkt, altsaa ved Hoved-
kurvens Begyndelse. Ved Kurver uden Overgangs-
kurver begynder Sporudvideisen i Overhøjderam-
pens Begyndelsespunkt og skal være fuldt til Stede 
ved Kurvens Begyndelse. Ligger Kurven uden Over-
højde, bør Sporudvideisen forløbe med 1 mm pr. 
løbende m Spor. 

Sporudvidelsen skal tiltage jævnt til det fore-
skrevne Maal. 

Angaaende Sporudvidelse i Sporskifter henvises 
til Normaltegningerne. 

For Sporudvideisen i Spor med Rilleskinner gæl-
der særlige Regler, hvorom Oplysni~1g maa indhentes 
i hvert enkelt Tilfælde. 

b3 

Remisespors Vedkommende er det, uanset Remise-
skorstenskappers Karakter som faste Genstande, 
tilladt at anbringe disse i en Høj de svarende til Lo-
komotivernes Skorstene. Hvor Rummet over Ho-
vedspor paa Stationer og paa fri Bane ud for Broer 
og lignende Bygværker ikke er frit for faste Gen-
stande i en Afstand af 2200 mm fra Spormidte, 
skal vedkommende Bygværks imod Sporet ven-
dende Kanter i det paagældende Højdeinterval 
males hvide i en Bredde af ca. 25 cm. Paa til-
svarende Maade skal der forholdes, naar andre 
faste Genstande end Broer og lignende Bygvær-
ker ligger Sporet nærmere end 2500 mm. For 
Havnespors Vedkommende maa der i Henhold 
til de gældende Ordens- og Politireglementer ikke 
uden Statsbanernes Samtykke anbringes løse Gen-
s.tande - Pakkasser o. lign. - nærmere Midten 
af Havnespor end 1750 mm. 

(2) Specialprofilerne EA, EB og E gælder for 
elektrificerede Strækninger samt for Nyanlæg og 
Ombygninger paa Strækninger, der kan ventes 
elektrificeret. Profilerne dækker med passende 
Spillerum Strømaftageren paa elektriske Lokomo-
tiver og Vogne. Indenfor Profilerne maa ikke fin-
des jordforbundne Dele, hvorimod Køretraaden og 
spændingsførende Ophængningskonstruktioner maa 
føres ind i E-Profilerne, men naturligvis ikke ind i 
de almindelige Fritrumsprofiler. Køretraadens Høj- · 
de er ved 10° C. normalt 5500 mm, maalt fra Traa-
dens Underkant til Skinneoverkant. Ved Niveau-
skæringer med Veje og i visse Tilfælde over Depot-
og Rangerspor for. elektrisk Materiel er Højden dog 
6000 mm. Hvo~ Køretraaden passerer under Broer, 
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Bygninger o. lign. kan den sænkes til 5000 mm og 
paa Strækningen Valby-København-Hellerup-
Klampenborg, hvor Læsseprofilets Høj de er for-
mindsket fra 4650 mm til 4500 mm,' endog til 4850 
mm. Samtlige Maal angiver Monteringshøjden. Som 
Følge af Temperaturens eller en eventuel Isbelæg-
nings Indvirkning paa Bæretovet og Strømaftage-
rens Tryk paa Køretraaden, vil denne kunne sæn-
ke sig under eller løfte sig over de angivne Høj-
der, men de paagældende Afvigelser maa, hvor Mi-
nimum af Monteringshøjde benyttes, ikke over-
skride j: 50 mm. 

Profilet EA svarer til Køretraadens normåie 
Stilling og er gældende i Almindelighed. Dog skal 
Totalhøj den forøges til 6400 mm over Depotspor, 
Eftersynsspor o. lign., hvor Færdsel paa Vogiitage-
ne vil blive tilladt, samt over Niveauoverkørsler. 

Profilet EB svarer til Køretraadens normalt 
laveste Stilling og er gældende for Broer og lignen-
de Bygværker. Dersom Broens Længde parallelt · 
med Sporet, maalt langs Undersiden, er mindre end 
eller lig med 10 m, vil Brokonstruktionen kunne 
bygges ind til Profilet EB, idet der i dette Tilfælde 
ikke kræves nogen yderligere Høj de til Ophæng-
ningskonstruktionerne. Er Broens Længde større 
end 10 m, skal der til Ophængningskonstruktioner-
nes Anbringelse mellem Profilet og Brounderkan-
ten være mindst 150 mm og helst 250 mm i en Bred-
de af 1000 mm paa hver Side af Profilmidten; end-
videre skal der for hver 10 m i Sporets Længderet-
1ling være fornøden Plads til A1~bringelse af Iso-' 
latorer m. m. Ved Buebroer kan BreddP.n 1000 mm 
eventuelt nedsættes ·til 500 mm, og her kræves som 

l 
! 
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Regel ikke yderligere Plads tilvejebragt til Isola-
torer o. lign. 

Paa Nærtrafiksporene Valby- København-Hel-
lerup-Klampenborg, ekskl. Hellerup og Klampen-
borg Stationer, vil Højden af Profilet EB kunne 
formindskes til 5050 mm, til hvilken Højde der ved 
Broer med større Længde end 10 m skal gives de 
forannævnte Tillæg. 

f>rofil E er gældende for elektrificerede Spor i 
Værksteds- og Remisebygninger. For disse Profiler 
fastsættes den nødvendige Højde i hvert enkelt Til-
fælde. 

(3) Angaa~nde Maalene for den nederste Del af 
Fritrumsprofilerne bemærkes følgende: · 

Maalene m og n - jfr. hosstaaende Figur ·10 -

Fig. 10. Maalene .m" og "n" i Fritrumsprofilerne. 

regnes fra Skinnens Kørekant, der ligger 16 mm 
under Skinneoverkant - jfr. § 17, 1. Maalet m er 
for faste Genstande, som er i fast Forbindelse med 
Køreskinnen, 135 mm, for alle øvrige faste Gen-
stande 150 mm. Maalet n er for Tvangskinner i 
Sporskifter og Krydsninger 41 mm (ved Tvangskin-
ner for krumme Krydsninger gælder dog særlige 
Regler, jfr. vedkommende Normaltegninger) og 
for andre faste r~enstande 70 mm forøget med even-
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tuel Sporudvidelse. Sidstnævnte Maal kan for-
mindskes for Kontraskinner og med særlig Tilla-
delse tillige for andre Genstande, men maa aldrig 
være mindre end 45 mm paa ret Linie og 45 mm 
+ eventuel Sporudvidelse i Kurver. I Havnespor 
med Kontraskinner kan dog saavel paa ret Linie 
s~m i Kurver med Radius større end eller lig med 
700 m anvendes en mindste Sporrillebredde paa 
45 mm uden Tillæg for Sporudvidelse. I Havne-
spor med Radius mindre end 700 m skal Sporrille-
bredden mindst være 60 mm - jfr. § 20. I Over-
kørsler med Kontraskinner kan Sporrillebredden 
indskrænkes til 60 mm, i Kurver forøget med Spor-
udvidelsen indtil 70 mm - jfr. § 20, 2. 

Sporrillens Dybde 38 mm skal altid · være til 
Stede selv naar Skinnehovedet er mest afslidt. . 

(4) Fritrumsprofilernes Bredde- og Højdtmaal 
er gældende i en Plan vinkelret paa Sporaksen og 
skal maales henholdsvis parallelt med og vinkel-
ret paa en Linie rørende Skinnehovedernes Over-
flade. Ved Spor med Udvidelse skal Profilernes 
Akse lægges gennem det udvidede Spors Midte. 
Profilerne er beregnet saaledes, at de med et pas-
sende Spillerum netop dækker Vognmateriellet i 
en 400 m Kurve. I skarpere Kurver skal samtlige 
Breddemaal med Undtagelse af m og n forøges i 
Henhold til særlige Bestemmelser, hvorom Oplys-
nina maa indhentes i hvert enkelt Tilfæld·e. I fla-
der: Kurver vil Maalene for Profil II C i Høj-
deintervallet 380- 880 mm over Skinnen even-
tuelt kunne indskrænkes noget, naar de i Punkt 
(1) ovenfor angivne Sikkerhedsforanstaltninger 
iagttages. Nærmere Oplysninger maa ligeledes her 
indhentes i hvert enkelt Tilfælde. 
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(5) Ved Nyanlæg og Ombygninger skal Perron-
forkanternes Højde over Skinneoverkanternes Plan 
være: 

Paa Stationer paa elektrificerede Nær-
trafikstrækninger og eventuelt paa 
Stationer, der drives i Forbindelse 
med saadanne Strækninger ............ 870 mm 

Paa andre Strækningers Købstadsta-
tioner o. lign. .. .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . 500 » 

Paa alle øvrige Stationer .......... . .... ... 260 » 
Højden af Varehusgulve, Læsseperroner og Si-

deramper er 1020 mm over Skinneoverkant og Høj-
den af Enderamper 1240 mm over Skinneoverkant. 

(6) I Almindelighed kræves ved Nyanlæg og 
Ombygninger følgende Sporafstande: 

1) Paa fri Bane: 
a. Mellem et Dobbeltspors to Spor mindst 

4250 mm. 
b. Mellem paralleltløbende Enkeltspor, mel-

lem paralleltløbende Dobbeltspor og mel-
lem Enkeltspor og Dobbeltspor mindst 
4750 mm. 

2) Paa Stationer: 
a. Mellem et Dobbeltspors to Spor mindst 

4250 mm. 
b. Mellem andre Spor mindst 4500 mm. 

Hvor Sporet ligger i Kurve med Radius mindre 
end 400 m kan der blive Tale om en Forøgelse af 
de forannævnte Afstande. Nærmere Oplysning her-
om maa indhentes i hvert enkelt Tilfælde. 

Hvor Signalmaster, Lysmaster, Køretraadsma-
ster for elektrificerede Baner o. lign. skal anbrin-
ges mellem Sporene, maa Sporafstanden være saa 
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Sporets 
Afsætfling, 
Justerpæle 

m. m. 
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stor, at de omtalte Genstande ikke indskrænker 
Fritrumsprofilet. Dog kan Køretraadsmaster for 
elektrificerede Baner eventuelt med særlig Tilla-
delse anbri.nges efter Profil B. 

(7) Mellem sammenløbende Spor skal der an-
bringes Frispormærker, hvis Plads vil blive nær-
mere paavist i hvert enkelt Tilfælde. 

Mærkerne skal naa 50 til 80 mm op over Balla-
sten og bestaar enten af en lav, r0d- og hvidmalet 
Træklods eller Skinnestump anbrngt midt imellem 
Sporene eller af to paa Træpløkke befæstede rød-
og hvidstribede Parcellæns- eller Emailleklokker, 
der anbringes imellem Sporene tæt op til de paa-
gældende Skinners udvendige Sid1~. 

§ 22. 
(1) Forinden Sporlægningen vil Sporet v-:,d alle 

betydeligere Arbejder blive afmærket med mbdst 
1 m lange Pæle af Træ (80 X 80 mm). Pælene 
anbringes i en Afstand af 2,00 m fra Spormidten 
- paa dobbeltsporede Strækninger i Almindelig-
hed dog kun for det ene Spor -, og sættes efter 
foretaget Nivellement saaledes, at Overkant af Pæl 
eller eventuelt et heri indsat Søm svarer til Skin-
neoverkant - i Kurver til Overkant af den indre 
Skinne. Afsætningspælene vil i Kurver med Over-
høj de blive anbragt langs Kurvens Inderside. Paa 
Dæmninger vil der blive taget Hensyn til de Synke-
maal, som endnu bør bevares. 

Afsætningspælene anbringes paa retlinede 
Strækninger og i Kurver med Radius større end 
1000 m for hver 50 m; i Kurver med mindre Ra-
dius vil Afstanden m ellem Afsætningspælene bli-
ve formindsket passende. r 
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Afsætningspælene har kun Betydning for Anlæ-
get og skal ikke bevares. 

(2) I Forbindelse med eller snarest muligt efter 
den endelige Justering af Sporet - paa nye Dæm-
ninger dog først naar disse er kommet til Ro - vil 
der overalt paa fri Bane samt i passende Omfang 
paa Stationerne blive anbragt permanente Juster-
pæle til Angivelse af Sporets Højde og Retning i 
Stedet for de under Sporlægningen benyttede Af-
sætningspæle. Justerpæle vil tillige lejlighedsvis bli-
ve anbragt paa bestaaende Baner, hvor de ikke 
allerede forefindes. De kan bestaa f. Eks. af ned-
rammede Skinnestumper eller af svære Kedelrør, 
der udstøbes med Cementmørtel og indstøbes i et 
Betonfundament. Pælene males, med de nedenfor 
under b), c) og d) nævnte Undtagelser, graa paa 
deres synlige Del. Spormidten angives ved en i Pæ-
len fremstillet Kærv. Der maa drages Omsorg for, 
at de anbringes paa en saadan Maade, at Frost 
eller andre Paavirkninger ikke let bringer dem ud 
af Stilling. 

Justerpælene skal i Almindelighed anbringes 
saaledes, at Pæleoverkanten angiver Skinnetop. 
Hvor særlige Hensyn gør sig gældende, som f. Eks. 
paa saadanne Steder af Stationspladserne, hvor 
Rangerpersonalet hyppigt færdes, .bør Pælene dog 
sænkes. Størrelsen af Sænkningen skal i saa Til-
fælde overalt være 150 mm. 

Paa enkeltsporede Strækninger anbringes Ju-
sterpælene i Almindelighed i en Afstand af 2,00 m 
fra Spormidten, paa grusball,asterede Strækninger 
dog 2,75 m af Hensyn til eventuel Anvendelse af 
Ballastplov. Paa dobbeltsporede Strækninger med 
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paralleltløbende Spor anbringes kun een Række 
Pæle, der i Almindelighed placeres imellem de to 
Spor i en Afstand af 2,00 m fra Midten af det ene 
af Sporene. Paa dobbeltsporede Strækninger, hvor 
Sporene ikke er paralleltløbende, anbringes Pæle 
for hvert Spor for sig. I Kurver vil Justerpælene 
undtagen i det r Punkt c) nedenfor omhandlede Til-
fælde saa vidt muligt blive anbragt langs Sporets 
Inderside, saaledes at Pælenes Højdeangivelse kom-
mer til at svare til den laveste ~kinne. Paa dob-
beltsporede Strækninger med paralleltløbende 
Spor og en fælles Række Justerpæle for begge Spor, 
vil Afmærkningen af Hensyn til dette Krav blive 
skiftet fra det ene Spor til det andet, naar een 
Kurve efterfølges af en anden med modsat rettet 
Krumning - jfr. hosstaaende Figur 11. · 

- S,oormid'/e 
----- Pæle/wA-ke 

O lfvrv~•ravle 

Fig. 11. Placering af Justerpæle. 

Afstanden mellem Justerpælene vil normalt 
være: 

100 m paa retlinede Strækninger, 
40 m i Kurver .m ed Radius 1000 m og der-

over og 
20 m i Kurver m ed Radius under 1000 m. 

71 

Endvidere afmærkes følgende særlige Punkter: 
a) Hovedkurvernes Begyndelsespunkter. Ved 

de paagældende Pæle anbringes Kurvetavler, hvor-
paa foruden Kurveradien i m er angivet Kurvens 
Længde, Overhøjde og Sporudvidelse samt den 
eventuelle Overgangskurves Længde. 

b) Eventuelle Overgangskurvers Midtp_unkter 
og Begyndelsespunkter samt Mellempunkter i et 
saadant Omfang, at Pæleafstanden i Overgangskur-
ven mindst bliver den samme som i Hovedkurven. 
Disse Pæle males hvide. 

c) Overhøjderampernes Begyndelses- og Ende-
punkter for saa vidt Ramperne ikke falder sammen 
med en Overgangskurve. Disse Pæle, der ikke for-
·synes med Kærv, males grønne og placeres paa 
Sporets udvendige Side. 

d) Knækkene i Længdeprofilet. Saadanne Knæk 
afrundes efter flade Cirkelbuer, der afmærkes med 
3 Pæle, een i hvert af Afrundingskurvens Tangent-
punkter og een i det teoretiske Knækpunkt. V ed 
korte Afrundingskurver vil Afmærkning af Tan-
gentpunkterne dog ikke finde Sted. Disse Pæle ma-
les gule og forsynes ikke med Kærv. 

Ved Længdeprof1lets teoretiske Knækpunkter 
anbringes tillige Faldvisere. 

(3) Foruden forannævnte Justerpæle og Faldvi-
sere skal der endvid~r e langs Banen anbringes Ki-
lometersten efter de herfor gældende Normalteg-
ninger. Stenene skal anbringes for hver 100 m , 
skiftevis paa Banens højre og venstre Side, og med 
de lige 100 m Afstande paa Banens højre Side i 
Inddelingsretningen. De skal anbringes umiddel-
bart udenfor Planumskanten. 
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Om Anbringelse af Højdepæie under Vejover-
føringer og lignende Steder henvises til § 5, 4. 

§ 23. 
Sporlægning. (1) Inden Sporlægningen paabegyndes skal 

Planum omhyggelig renses for eventuel Bevoks-
ning og reguleres samt eventuelt tromles. 

(2) Rækkefølgen for Arbejderne ved Lægning 
af nyt Spor skal i Almindelighed være følgende: 

a) Forefindes et Arbejdsspor, udkøres ad det-
te, for Spor, der skal ligge i Stenballast, Under-
ballasten, der samtidig afrettes, og for Spor, der 
skal ligge i Grusballast, et ca. 10 cm tykt Bal-
lastlag. 

Ballasten skal paaføres med Omhu, saaledes 
at den ikke blandes med den underliggende Jord, 
og Fordybninger i Planum hidrørende fra Arbejds-
sporets Sveller maa udjævnes omhyggJligt ill'den 
Ballasten anbringes. 

b) Forefindes intet Arbejdsspor, begyndes med 
Udlægning af Sveller. 

c) Udlægning af Skinner og Forbindelsesdele. 
Af Hensyn til eventuel Usymmetri i Skinnepro-

filet bør Skinnerne i samme Skinnestreng saa vidt 
muligt lægges med Fabrikationsmærket til sam-
me Side - jfr. § 11, 3. 

Om Stødspillerummenes Størrelse og Tilvej.e-
bringelse henvises til § 13. 

d) Sammenlaskning af Skinnerne. 
Forinden Anbringelsen skal Laskerne saavel 

som Laskekamrene renses for Rust og derefter 
smøres med Grafit paa Anlægsfladerne. Alle Bolte 
skal dyppes i syrefri Tjære. Ved Tilspændingen af 
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Laskeboltene skal der drages Om~org for, at Til-
spændingen saa vidt muligt bliver ens for alle 
Bolte. Saafremt den til en Laskebolt hørende Spæn-
dering knækker under Tilspændingen af Bolten, 
skal Ringen udveksles med det samme. 

e) Skruning, henholdsvis Spigring, af Stødsvel-
lerne. 

f) Skruning, henholdsvis Spigring, af Midtcr-
svellerne og derefter af de øvrige Sveller. Der skal 
paalægges faste Spormaal ved hver Svelle efter-
haanden som Skruningen (Spigringen) skrider 
frem, og der maa lægges særlig Vægt paa, at Spor-
vidde]! overholdes under dette Arbejde. 

g) Udkørsel og Anbringelse af manglende Bal-
last samt Løftning og Understopning af Svellerne. 

Har Udkørsel af Ballast ad Arbejdsspor ikke 
kunnet finde Sted, ud køres Ballasten · ad det per-
manente, uballasterede Spor. Ved Udkørsel af Bal-
last paa det permanente Spor skal Ballasteringen 
følge saa hurtigt efter Sporlægningen som muligt, 
saaledes at der paa intet Tidspunkt er ·mere end 
500 m Spor uballasteret. 

For Løftningen og Understopningen af Sporet 
gælder følgende Regler: 

Sporet løftes, indtil det ligger ca. 3 cm under 
dets endelige Højde, idet den sidste Løftning fore-
tages samtidig med Justeringen. Sporet maa kun 
hæves ca. 10 cm ved hver Løftning og Svellerne 
skal hver Gang understoppes omhyggeligt. 

Svellerne stoppes først under Skinnerne, der-
paa fra disse udefter og mod Svellemidten. Det 
bedste Leje for Svellerne faas, naar der bliver 
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understoppet samtidigt af 4 Arbejdere, saaledes 
at to og to stopper mod hinanden. 

Stødsvellerne løftes og understoppes først og 
ved svævende Stød stoppes de to til samme Stød 
hørende Sveller umiddelbart efter hinanden. Der-
efter løftes og understoppes Midtersvellerne og 
til sidst de øvrige Sveller. Løftning af Skinneen-
derne og Skinnemidterne skal ske efter Brædt. 

h) Paasætning af Vandreklemmer. 
i) Sporets endelige Løftning og Afretning. 
Forinden den endelige Løftning og Afretning 

af Sporet finder Sted, bør dette saa vidt muligt 
befares af et større Lokomotiv, for at Ballasten 
kan blive passende komprimeret. Derpaa j uste-
res Sporet i nøje Overensstemmelse med Høj de-
og Retningspælene, hvorved der skal drages Om-
sorg for, at de rigtige Overhøj der og Afrundinger 
i Længdeprofilets Knækpunkter }remkommer, 
Naar Sporet rettes ind ved Trækniq.g i Sideretnin-
gen maa det paases, at det ikke samtidig løfte1· 
sig. 

Efter at Sporet er afrettet i Høj de og Retning 
skal Stødsvellebolte, Svelleskruer og Laskebolte 

(j~ ~ efterprøves med Nøgle og eveniuelt tilspændes pas-
sende, hvorhos Underlagsplader m. v. skal renses 

l ei -Y:O-t~ for Grus o. lign. ~~ .!Ji>L~ nes;,1 med et rustbeskyt-
tende Overtræk af ~ ~ ære. Sluttelig afret-
tes Ballastlaget, og dets Skraaninger opsættes efter 
Ballastprofilet, hvorhos Sporet befries for over-
flødig Ballast, saaledes at Oversiden af Sveller 
og Sporskiftetømmer ligger frit uden Dækning at 
Ballast. 

(3) Om Sporlægning med brugte Skinner hen-
vises til § 11, 3. 
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§ 24. 
(1) Ved Sporombygning forstaar man et Ar-

bejde, hvor det ældre Spor paa en samlet Stræk-
ning erstattes med et nyt Spor, i Heglen af sværere 
Type. 

Ved Sporombygningen vil i Heglen en af føl -
gende tre Fremgangsmaader blive anvendt: 

a) Paa en passende Sporlængde - ca. 500 m 
- fjernes Ballasten indtil Svelleunderkant og Spo-
ret trækkes ca. 21 cm ud til Siden, hvorved Over-
gangen mellem det urørte og det udtrukne Spor 
udlignes ved Slangekurver med en samlet Læng-
de af ca. 100 m. Spigerne eller Skruerne løsnes 
og de gamle Sveller forskydes saaledes, at saa 
mange som muligt af de ny, herunder saa vidt mu-
ligt samtlige Stødsveller, straks kan indlægges i 
Sporet paa deres endelige Plads - afmærket paa 
de gamle Skinner - imellem de gamle Sveller. 

De nye Underlagsplader bringes nu paa Plads 
og de udvendige Svelleskruer indskrues. Derefter 
lægges de ny Skinner paa Plads og de indven-
dige Svelleskruer indskrues. Eventuelt foretages 
Spigring i de gamle Sveller. Trafikken ledes ind 
paa det nye Spor, hvorefter det gamle Spor kan 
fjernes og de manglende nye Sveller indlægges. 
Sluttelig foretages endelig Understopning og J u-
stering. 

b) Denne Fremgangsmaade gaar ud paa lJd-
veksling af et passende Antal Skinnelængder i et 
Toginterval. Inden Passage af sidste Tog før In-
tervallet fjernes Laskeboltene paa nær to i hvert 
Stød samt Spiger eller Skruer paa nær fire i hver-
anden Svelle. Eventuelt indlægges en Del af de nye 
Sveller. 
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Straks efter Togpassage fjernes de gamle Skin-
ner og Underlagsplader, og de ny Skinner ind-
lægges og fæstes til de gamle Sveller med fire Spi-
ger i hveranden Svelle. Arbejdet skal : være fuld-
ført ___ s_enest 15 Minutter f'orinden Togpassage kan 

. ventes. Den videre Udveksling af Sveller foreta-
ges derefter i tre Afsnit, idet først Stødsvellerne 
indlægges, hvorefter Mellemsvellerne udveksles 
med Halvdelen ad Gangen . 

c) Er Banen, hvorpaa Sporet skal ombygges, 
dobbeltsporet, vil det eventuelt være muligt i et 
længere Tidsrum at aflyse Trafikken paa: et af 
Sporene, saaledes at Sporombygningen kan fore-
gaa ved først at fjerne en Strækning af det gamle 
Spor og dernæst anbringe det nye efter Reglerne 
for Lægning af nyt Spor. , 

Saavel ved Fremgangsmaaden under a) som 
ved den under b) bør Toghastigheden over Ar-
bejdsstrækningen nedsættes til højst 45 km i Ti-
men. 

(2) Ved Overgangen imellem nyt og gammelt 
Spor skal der anvendes særligt formede Overgangs-
lasker og Underlagsplader - se § 12, 2. 

I gennemgaaende Hovedspor bør Overgang fra 
et Skinneprofil til et andet saa vidt muliPt kun ske ,, 
paa retlinet Bane. 

For at bevare de_ ny Skinner mod Udplatning 
ved Enderne, skal der ved Overgangen fra nyt tH 
gammelt Spor indlægges Skinnestykker af det n"e 
Profil. Disse tages ved Arbejdets Fortsættelse ~p 
og indlægges foran den næste Sporstrækning, som 
tages under Arbejde. 
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III. 
Banelegemets og Overbygningens Vedligeholdelse . 

§ 25. 
(1) For et Spors Bæreevne og faste Leje er ikke 

alene selve Sporets og Ballastlagets Beskaffenhed, 
men ogsaa den Ballastlaget bærende Undergrund 
af væsentlig Betydning. 

For at holde Undergrunden saa modstandsdyg-
tig som mulig bør der stedse drages Omsorg for 
en god Afvanding. Grøfter og Afløb bør oprenses 
om Efteraaret, for at Vandet kan have frit Løb ved 
Tøbrud. Det oprensede Materiale maa ikke hen-
lægges paa Planumskanten. 

Er Planumskanten i Tidens Løb blevet for høj, 
skal den af graves og det afgravede føres bort. 

(2) Viser der sig ved leret Undergrund Opskyd-
ninger af Leret imellem Svellerne, er dette Tegn 
paa, at Ballastlagets Tykkelse har været for, ringe 
til at fordele Trykket fra Svellerne ensformigt over 
Planum. I den vaade Aarstid vil et saadant Spor 
dels ikke kunne faa et roligt Lej e, og dels, hvor det 
er beliggende paa Opfyldning, være udsat for Dæm-
ningsskred ved Udblødning af Opfyldningens In-
dre af det Nedbørsvand, der samler sig i Planums-
hulhederne. Forholdene bør derfor forbedres ved 
i passende Dybde at afgrave det opblødte Ler og 
erstatte dette m ed vandafledende Materiale. For-
inden det ny Materiale paafyldes, maa det nøje 
iagttages, at Undergrundens nye Overflad e afret-
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Straks efter Togpassage fjernes de gamle SkiH-
ner og Underlagsplader, og de ny Skinner ind-
lægges og fæstes til de gamle Sveller m ed fire Spi-
ger i hveranden Svelle. Arbejdet skal : være fuld-
ført ___ s_enest 15 Minutter i"orinden Togpassage kan 
ventes. Den videre Udveksling af Sveller foreta-
ges derefter i tre Afsnit, idet først Stødsvellerne 
indlægges, hvorefter Mellemsvellerne udvekslr.!S 
m ed Halvdelen ad Gangen. 

c) Er Banen, hvorpaa Sporet skal ombygges, 
dobbeltsporet, vil det eventuelt være muligt i et 
længere Tidsrum at aflyse Trafikken paa et af 
Sporene, saaledes at Sporombygningen kan fore-
gaa ved først at fjerne en Strækning af det gamle 
Spor og dernæst anbringe det nye efter Reglerne 
for Lægning af nyt Spor. 

Saavel ved Fremgangsmaaden under a) som 
ve<l den under b) bør Toghastigheden over Ar-
bejdsstrækningen nedsættes til højst 45 km i Ti-
m en. 

(2) Ved Overgangen imellem nyt og gammelt 
Spor skal der anvendes særligt formede Overgangs-
lasker og Underlagsplader - se § 12, 2. 

I gennemgaaende Hovedspor bør Overgang fra 
et Skinneprofil til et andet saa vidt muligt kun ske 
paa retlinet Bane. 

For at bevare de. ny Skinner mod Udplatning 
ved Enderne, skal der ved Overgangen fra nyt tH 
gammelt Spor indlægges Skinnestykker af det n ye 
Pro_fil. Disse tages ved Arbejdets Fortsæ ttelse op 
og mdlægges foran den næste Sporstrækning, som 
tages under Arbejde. 
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III. 
Banelegemets og Overbygningens Vedligeholdelse. 

§ 25. 
(1) For et Spors Bæreevne og faste Leje er ikke 

alene selve Sporets og Ballastlagets Beskaffenhed, 
men ogsaa den Ballastlaget bærende Undergrund 
af væsentlig Betydning. 

For at holde Undergrunden saa modstandsdyg-
tig som mulig bør der stedse drages Omsorg for 
en god Afvanding. Grøfter og Afløb bør oprenses 
om Efteraaret, for at Vandet kan have frit Løb ved 
Tøbrud. Det oprensede Materiale maa ikke hen-
lægges paa Planumskanten. 

Er Planumskanten i Tidens Løb blevet for høj, 
skal den afgraves og det afgravede føres bort. 

(2) Viser der sig ved leret Undergrund Opskyd-
ninger af Leret imellem Svellerne, er dette Tegn 
paa, at Ballastlagets Tykkelse har været for. ringe 
til at fordele Trykket fra Svellerne ensformigt over 
Planum. I den vaade Aarstid vil et saadant Spor 
d els ikke kunne faa et roligt Leje, og dels, hvor det 
er beliggende paa Opfyldning, være udsat for Dæm-
ningsskred ved Udblødning af Opfyldningens In-
dre af det Nedbørsvand, der samler sig i Planums-
hulhederne. Forholdene bør derfor forbedres ved 
i passende Dybde at afgrave det opblødte Ler og 
erstatte dette m ed vandafledende Materiale. For-
inden det ny Materiale paafyldes, maa det n øj e 
iagttages, at Undergrundens nye Overflade afret-

§ 25 

Banelegemets 
Vedlige-
holdelse. 



- ----------------------------- ~..-----------------
§ 25, § 26 

Ballastlagets 
Vedlige-

holdelse. 

78 

tes paa den for Vandafledningen gunstigst mulige 
Maade. 

(3) For at forhindre, at Kreaturer kommer ind 
paa Banen ved at gaa under Hegnet i Grøfter o. 
lign., skal der paa saadanne Steder foretages Af-
spærring, uden at Vandets fri Løb h er ved maa 
hindres. 

§ 26. 
(1) Opmærksomheden skal stedse vær e hen-

vendt paa, om Ballastlaget er tilstrækkeligt vand-
afledende. Ved Kørslen paa Sporet og ved Arbej-
det m ed Stophakken vil en Del af Ballasten i Ti-
dens Løb blive knust. De knuste Dele af Ballasten 
i Forbindelse m ed Dele af Undergrunden, som 
presses op i Ballastlaget, vil ef terhaanden tilstoppe 
dette, saaled,es at det ikke læn ger e virker tilstræk-
keligt afledende for Vandet. Naar Svellerne »va-
sker «, tyder dette paa, at Ballastlaget er stærkt 

·1 \ ti stoppet. 
Iagttages det, at Ballasten ikke er tilstrækkelig 

vandafledende, bør Forholdet anmeldes, fo r at der 
kan blive truffet Bestemmelse om passende For-
holdsregler. Bliver der iværksat Udgr avning af den 
daarlige Ballast, maa det paases, at ogsaa Ballasten 
under Svellern e bliver bortgravet. 

Da Dannelsen af Plantevækst fremskynder Bal-
lastens og derigennem ogsaa Svellernes Ødelæg-
gelse skal Ballasten luges, eller Ukrudtet eventuelt 
bekæmpes ved Vanding m ed plantedræbende Væd-
sker eller ved m ekaniske Hj ælpemidler. 

I isoler ede Skinnestrækninger skal d er sørges 
for en særlig god Afvanding, h vorfor der i saadanne 
Strækninger skal anvendes særlig god Ballast -
eventuelt Stenballast. 

§ 26, § 27 
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(2) Paa Strækninger med Grusballast skal der 
i Ballastlaget i en indbyrdes Af stand af 1 a 2 Skin-
nelæn gder tilvej ebringes smaa Tværgrøfter m ed 
Fald til begge Sider af Ballastlagets Midte, saale-
des at Overfladevandet ad disse Grøfter kan føres 
ud til Siderne. Saadanne Tværgrøfter skal paa 
Faldstrækninger anbringes ovenfor Stødsveller, 
Broer og Overkørsler. 

(3) Anbringelse af Ballast over Svellerne for-
øger kun uvæsentlig Sporets Styrke og skal derfor 
i Reglen ikke finde Sted. I hvert Fald maa Balla-
sten ikke dække Lasker , Underlagsplader, Svelle-
skruer m. m., da man til enhver Tid skal kunne 
efterse, om Forbindelsesdelen e er paa Plads og 
Skruer og Bolte fast antrukne. Naar det paa Bane-
strækninger, der kræver hyppig Understopning, er 
nødvendigt at have overskydende Ballast liggende 
langs Strækningen , skal den derfor saa vidt muligt 
oplægges ved Svelleenderne - jfr. § 5, 1 - , eller, 
paa dobbeltsporede Strækninger, tillige imellem 
Sporene. 

§ 27. 
(1) Spor i Stenballast kan holdes justeret h ele 

Aaret rundt, idet det er muligt, selv i Frost, at ar-
hej de i Stenballast. 

I Grusballast kan man derimod først arbejde, 
naai: Frosten er af Ballasten. Saasnart dette er 
Tilfældet, skal den foreløbige Udbedring af Sporet 
paabegyndes. Samtlige Forbindelsesdele - Klem-
pladebolte, Svelleskruer , Spiger , Laskebolte m . m. 
- skal gaas efter, Sænkninger i Sporet løftes, løst-
liggende Sveller understoppes, Sporvidden og 
Overhøjden prøves og eventuelt udbedres o. s. v. 

Sporets 
Vedlige-
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(2) Den egentlige Udbedring af Spor saavel i 
Sten- som i Grusballast, paabegyndes, saasnart 
Frosten om Foraaret er fuldstændig af Jorden. Ved 
denne grundige Udbedring skal Sporet bringes i 
rigtig Stilling og om muligt i ri tig_j!fi.i<le_ ved 
Hj ælp af }:g,s!~rpæl~n ~, for saa vidt saadanne fore-
findes. Dog skal længere Sporsænkninger, som ved 
Enderne gaar jævnt over i de rigtige Højder, først 
løftes til den r ette Højde samtidig med, at der fore-
tages en Fornyelse eller Udbedring af Ballastlaget. 

(3) Hovedspor i Drift maa ikke løftes. mere end 
6 cm ad Gangen, og det maa paases, at Rampen 
fra det løftede til det uløftede Spor ikke gives 
stærker e Hældning end 3,3 ° / oo_, og helst kun 2 °/ 2.2..: 

I Overhøjderamper ·- ~11~~-- disses umidde lba re 
Nærhed bør Ramper fra løftet til uløftet Spor saa 
vidt muligt undgaas. 

Paa dobbeltsporede Baner llør Løftning af Spor 
over længere Strækninger saa vidt muligt ske imod 
Kørselsretningen. Ved Sporløftningsarbej der paa 

. Stationer bør det Synkemaal, der jævnlig gives 
Sporet af Hensyn til Ballastlagets senere Sætning, 
ikke gennemføres ud for Perroner. Ved Løftning _ 
af Spor under Broer og lignende Bygvæ rker maa 
det erindres i Forvejen at under ~øge, om den til-
strækkelige fri Høj de er til Stede. 

Under Løftnings- eller andre Arbejder paa Ba-
nen maa ingen Genstand rage ·mere end 5 cm op 
over Skinnetop, og der skal anvendes al mulig 
Forsigtighed, naar Redskaber eller andre Genstan-
de h enlægges i Nærheden af Sporet; samledes skal 
det bl. a . nøj e paases, at intet h enlægges saaledes, 
a t det af Vinden kan bringes for nær til Sporet. 
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(4) Ved Nyanlæg og Ombygninger anvendes 
der , som det fremgaar af § 13, 1, særlig smaa Stød-
spillerum for stenballaster ede Spor af · de nyeste 
Konstruktioner, hvad der m edfører, a t Spillerum-
mene helt vil kunne lukke sig under stærke T em-
peraturstigninger , og at der kan opstaa betydelige 
Spændinger i Sporets Længder etning. For i forn ø -
dent Omfang at forminds-ke Risikoen for Spændin-
gernes Udløsning i Sidekastning af Sporet - Hede-
·slag - skal følgende Regler iagttages ved Vedlige-
holdelsesarbej der ved Sporstrækninger , lagt m ed 
Stødspillerum efter Tabellerne 6 og 7 paa Side 
40- 41. 

a ) Arbejder, ved hvilke Sporet h elt eller delvis 
blottes for Ballast, bør saa vidt muligt indskrænkes 
til korte Strælmingsafsnit og udføres ved Skinne-
temperaturer imellem 0° og + 25° Celsius. Over-
s tiger Skinnetemperaturen sidstnævnte Grænse, 
maa kun ind til 5 paa hinanden følgende . Svelle-
m ellemrum fuldstændig blottes for BaHast,:~og ef-
t er saadanne 5· Mellemrum skal a ltid følge. mindst 
·5 fu ldt ballasterede Mellemrum. 

b) Før Balla.stens F j ernelse paabegyndes, maa 
alle Klempladebolte eller Sknier spændes godt efter . 

c) I de færdige Sporafsnit skal fuldt Ballast-
profil atter hurtigst muligt tilvej ebringes, saaledes 
at der saa vidt muligt aldrig haves en længere 
Strækning end 60 m i Arbejde: 

d ) I Kurver maa Arbejder, ved hvilke det er 
nødvendigt at blotte Svelleenderne for Ballast paa 
større Længder , kun ske ved Skinnetemperaturer 
imelle1:11 0° og + 25° Celsius og under Nedsættelse 
af Kørehastigheden. 
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Som anført i § 13, 1, betegnes Overbygningen 
paa Strækninger, hvor Sporet er lagt med Spille-
rum efter Tabellerne 6 og 7 paa Side 40-41 ved 
Tilføjelsen af Bogstavet »s« til den sædvanlige 
Overbygningsbenævnelse. De paagældende Stræk-
ninger skal opføres i en særlig Fortegnelse, af hvil-
ken Strækningernes Beliggenhed m ed Tydelighed 
skal fremgaa. 

( 5) I det i § 17 foreskrevne Maal for Sporvidden 
;M.,e,f7l,Ll/,,vil der kunne tillades en som Følge af Sporets Brug 

fremkommet Forøgelse af Sporvidden indtil 10~_ 
/11 mm og en Formindskelse indtil 3 mm. . 
1 7-fJ ·· Hurtig Skiften af Sporvidden indenfor de til-

ladte Grænser er - især paa lange, lige Stræknin-
ger - farlig, h vorfor Sporvidden paa Strækninger, 
hvor dette er Tilfældet, hurtigst muligt bør regule-
res. 

(6) I de fastsatte Maal for Overhøjden kan 
der tilla<les en som F ølge 

1
af Sporets Brug frem-_ 

7.~ommet Forøgelse af Ovcrhøjden paa indtil 5 mm, 
og en Formindskelse paa indtil 10 mm, naar For-
øgelsen, __ henhol svis . F ormindskelsen, forløb er .. 
jæ~n(9ver .en længere Strækning. Mulig fremkom- .. 
met utilsigtet Overhøjde paa en Kurves indvendige~-
Skinnestreng (falsk O,verhøjde) skal øjeblikkelig~ 
bortskaffes. 
-· Der skal anvendes særlig Omhu paa Vedlige-
h oldelsen af Overh~jderamperne og Overgangskur-
verne. For Spor langs Perroner maa det særlig 
paases, at saavel den foreskrevne Højde som Af-
standen mellem Spormidte og Perronforkant ·over-
holdes. 

(7) Til foreløbig Udligning af even tuelle ved 
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Sporets Opfrysning fremkomne Ujævnheder i Spo-
ret kan bruges smaa Træplader af forskellig Tyk-
kelse i Forbindelse m ed lange Svelleskruer, hen-
holdsvis Spiger. Træpladerne skal ved større Tyk-
kelser anbringes m ellem Svellen og Underlagspla-
den, og de gives derfor samme Størrelse som denne 
sidste og forsynes m ed Huller for Svelleskruerne, 
henholdsvis Spigerne. 

(8) .I skarpe Kurver kan det være nyttigt at an-
bringe Støtteklodser paa den udvendige Side af 
den ydre Skinne. Klodserne forfærdiges bedst · af 
Egetræ og tildannes i den ene Ende saaledes, at de 
faar Anlæg imod Skinnekroppen og Undersiden af 
Skinnehovedet, medens den anden Ende stemmes 
et passende Stykke ned i Svellen. Saadanne Klod-
ser maa dog kun anbringes efter særlig Ordre. 

(9) Det maa iagttages, om der finder Skinne-
vandring Sted. Er dette Tilfældet, maa Vandringen 
søges forebygget ved Anbringelse af eller Forøgelse 
af det tilstedevær ende Antal Sikringer herimod -
jfr. § 14. 

Strækninger, der ligger umiddelbart for~n Sta-
tioner, har ofte Tilbøjelighed til at vandre imod 
Stationen. Da denne med de mange Sporf orgrenin-
ger yder Modstand imod Skinnevandringen, vil 
Skinnerne blive pressede sammen, hvorved T em-
peraturspillerummene ved Stødene forsvinder. Og-
saa paa andre Strækninger kan der forekomme 
Sammenpresninger af Sporet. Dette maa i saadan-
ne Tilfælde drives, indtil normale Mellemrum er 
tilvejebragt, og derefter sikres ved Anbringelse af 
Vandreklemmer. Midlertidigt kan de fornødne 
Temperaturspillerum . tilvejebringes ved Indlæg-
ning af kortere Skinner i Strækningen. 

§ 27 
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Som Følge af Skinnevandring kan Svelleaf-
standene blive større end foreskrevet. De maa dog 
u_nder ingen Omstændigheder overskrTde den for 
vedkommende Overbygning foreskrevne størst~ 
Sy_elleafstand - jfr. § 9 - m ed m ere end 10 cm: 

Saaf'remt en Svelle viser Tilbøjelighed til at 
vandre, kan dette ofte hindres ved at forbind e 
Svellen m ed en Nabosvelle ved Flad- eller Vinkel-
j ern, anbragt parallelt m ed Skinnerne. 

(10) Skinnerne viser ofte Tilbøjelighed til at 
deformeres ved Enderne saaledes, at Oversiden af 
Skinnehovedet danner et »Næb «. Naar Skinnerne 
udvider sig, presser disse Næb mod hinanden, og 
der springer da hyppigt Fliser af Skinnernes Køre-
flad er, hvorved Skinneenderne yderligere ødelæg-
ges. Naar en saadan Deformering iagttages, skal 
Skinneenderne i Vintertiden , m ed ens Stødmellem-
rummene er store, eftergaas med Fil og Mejsel og 
Næbb en e fjernes. 1 

(11) Ved isolerede Skinn er skal det sæ rligt pau-
ses: 

at Trælasker, hvor saadanne forefinde&, er h ele 
og fastspændte saaledes, at de ikke spænder 
imod Skinnekroppen, 

a t isolerede Stød holdes særlig godt understop-
pede, 

a t Fiber- eller Læderstykkerne imellem Skin--
n eenderne er paa Plads, 

at Skinnerne holdes fuldstændig :fri for Bal-
last, samt 

a t der sørges for særlig god Ballast - even-
tuelt Stenballast - og· en god Afvanding af 
denn e - jfr. § 26, 1. 

t 
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§ 28. 
(1) I hosstaaende Tabel 12 er anført den største 

tilladelige Formindskelse af Skinnehøj den som 
Følge af Slid for df forskellige Skinneprofiler. 

T a bel t2. 

Tilladelig Formindskelse af Skinnehøjden som Følge 
af Slid 

Skinneprofil II 5 mm 
III 5 -
IV 10 -
V 8* -
V 11 -

*) Gælder kun for HoYedspor paa Baner, 
hvor den største tilladte Kørehastighed 

er mere end 70 km i Timen. 

(2) I Kurver antager Yderskinnen i Reglen ved 
Sliddet en Form, der kan bidrage m Sporafløb 
ved, a t den førende Hjulflange løber op over Skin-
n ehovedet. Der bør derfor i dette Tilfælde ikke 
alene tages Hensyn til Skinnehøjdens Formind-
skelse ved Bedømmelsen af, om den tilladelige 
Slidgrænse er naaet. 

§ 29. 
(1) Enkeltvis ud vekslede Skinner b~ff saa vidt 

muligt erstattes med ældre brugelige Skinner, der 
er slidt i en lignende Grad, som d e øvrige i Sporet 
væ rende Skinn er. Brugte Skinner vil kunne ven-
des, saaledes at Skinnern es tidligere Yderkant læg-
ges som Kørekant, saaf'remt den paagældende Kan l 
ikke er for skarpslidt - jfr. § 11 , 3. 
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(2) En Gang aarlig skal der foretages Eftersyn 
_af samtlige Sveller Hoved- og Sidespor ,_ o_g_Jore-
fundne kassable Sveller skal derefter udyeksles: 
't_iLY.~Pl1ge_h9l,tj el~~ -, ~{ Hovedspor_ skal i . Alminde -
lighed benyttes nye_ .~yelle.r, . og_ til Vedligeholdelse' 
af Sidespor m . m. , for saa vidt Beholdning ha 1es 
b:Jgt$_ -:-. jfr. __ .§_.i),_ 5.~ Hwr dc; -;ed s1:;-o'rfor ; tærk~ 
ningsarbejder el. lign. indvindes særlig gode, brugte 
Sveller, bør disse søges nyttiggjorte til Vedligehol-
delse af Sidebanernes Hovedspor. Forinden brugte 
Sveller paany indlægges i Sporet, skal de gamle 
Skrue- eller Spigerhuller , efter at være omhyggelig 
rensede, proppes m ed Pløkke, der er dyppede i 
J'jære. 

I Hovedspor m ed Overbygningerne IV A og V A, 
skal der ved Indlægning af nye Sveller anvendes 
Svelleskruer m ed tilhørende Underlagsplader paa 
disse. Hvor der ved forekommende Udveksling af 
Sveller ved svævende Stød indlægges Dobbeltsvel-
lestød, vil Skinneender'ne i Stødet, saafremt dette 
er stærkt nedkørt, ofte m ed Fordel kunne rettes op 
ved Hj ælp af en »Stødopretter «. Ved Anvendelsen 
af denne bør det iagttages, at Skinneenderne gives 
en ganske ringe Opadbøjning h enimod Stødet for 
at modvirke Stødets fornyede Nedkøring. Med Hen-
syn til Ændring af Svellefordelingen ved Overgan-
gen fra svævende Stød til Dobbeltsvellestød, henvi-
ses til § 9, 2. 

Dersom en Svelleskrue sidder løs i Svellen ( er 
gaaet over Gevind), skal den tages op og Hullet 
forsynes m ed en Hul pløk (Pløkdybel), hvorefter 
Skruen atter skrues i. Hulpløkken er en cylindrisk 
Pløk af imprægner et Bøgetræ m ed en konisk Gen-
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nemskæring paa langs og udvendig forsynet med 
skarpe Tværriller. Pløkken slaas i ved Hj ælp af et 
særligt Værktøj. For at anbringe den, er det ikke 
nødvendigt at fj erne Underlagspladen, og Skrue_. 
hullet i Svellen skal ikke bores op. Til Indslagiiin-: 
gen benyttes en Trækølle. Forinden Pløkken an-

, bringes, skal den dyppes i Tjære. Til Brug i Skrue-
huller, som foroven er trykket udad (f. Eks. i Kur-
ver), haves Hul pløkke, hvis øverste_ Del er nakke-
formigt udvidet. Disse Pløkke kan dog ikke an-
bringes uden at fjern e Underlagspladen . . 

(3) Saafremt et farligt Skinnebrud opdages saa 
kort før Tog, at det ikke er muligt at udveksle Skin-
nen , vil man dog i Reglen kunne føre Toget over 
Brudet, naar der anbringes en Svelle eller en Del 
af en saadan under dette og begge Skinneender 
spigres fast til Svellen. Toget maa dog i saa Til-
fælde først bringes til Standsning og derefter ledes 
over Brudstedet med en Hastighed af højst 10 km 
i Timen . 

. ( 4) Stærk Rustdannelse ved Skinnefoden under 
Lasken kan tyde paa, at Skinnen er knækket i La-
skekamret. Lasken bør derfor fjernes og Skinnen 
undersøges. I Spor med sammensvejsede Skinner 
bør Opmærksomheden særlig være r ettet paa Brud 
i eller i Nærheden af Svejsestederne. 

(5) Lasker, der spænder imod Skinnekroppen, 
gør ikke tilstrækkelig Nytte og skal derfor udveks-
les, m edmindre de kan bringes til at spænde i La-
skekammeret ved Indlæg af Vinkelblik af blødt 
J ern imellem Laske og Skinne. Til Erstatning for 
saadanne udvekslede Lasker bør der eventuelt ind--
lægges »opfriskede« Lasker med Overmaal, svaren-

§ 29 
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de til Sliddet i Laskekamret, og samtidig bør Skin-
neenderne, saafremt det paagældende Stød er 
stærkt m edtaget, r ettes ved Hj ælp af en Stødop-
r etter - j fr. Punkt (2) ovenfor. 

Ved samme Stød m aa ikke anbr inges en · ny 
Laske sammen m ed en gammel, da den ny derved 
overanstrenges og ofte knækker. 

Paa dobbeltsporede Baner slides Laskekamret 
og Lasken stærkest ved den mod Kørselsretningen 
vendende Ende af Skinnen. Slidte Lasker kan der-
for undertiden bruges igen, naar de vendes. Er 
Yder- og Inderlasker ikke ens, maa Laskerne for-
uden at vendes tillige byttes om m ellem de to Skin-
n estrenge. 

§ 30. 
(1) Under stærk Solvarme m ed Lufttemperatu-r 

fra 20° Celsius og derover i Forbindelse m ed stille 
Luft, kan der være F ar e for Sidekastning af Spo-
r et - Hedeslag - , n avnlig paa Stræknin ger , hvor 
der enten foretages ell er nylig h ar vær et fo retaget 
Sporarbejder , for bund,et m ed en væsentlig F j ern ~l-
se eller Løsning af Ballasten , saasom Stenballaste-
ring, Sporforstærkning, større Justeringer eller 
Sporløftninger , Indlægning af Sveller o. lign. For 
Hovedsporen es Vedkommende skal der derfor un-
der saadanne Vejrforhold, som begunstiger Dan-
nelsen af Hedeslag, iagttages følgende: 

a) For a 1 t Spor, hvori der nylig har vær et for e-
taget Sporarbejder , og navnlig for Spor paa fri 
Bane, skal Køreh astigheden under særlig ugunstige 
Forhold nedsættes til h øj st 45 km i Timen og 
ekstraordinært Strækningseftersyn etabler es i pas-
sende Omfan g. Saalænge Vejret frembyder Fare 

I 
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for Hedeslag, .ska~ endvider e Sporarbejder , som 
m edfø rer en Svækkelse · af Sporets Modstand mod 
Sideforskydning, saa vidt mulig undlades eller 
eventuelt indstilles. Saafremt en Indstilling vil 
m edfør e store Ulemper, vil Arbejdet dog i Almin-
deligh ed kunne fortsættes, naar Kørehastigheden 
over Arbejdsstedet nedsættes til høj st 45 km i Ti-
m en og det særlig paases, at Sporet ikke er blottet 
for Ballast længer e end højst n ødvendigt, i hvilken 
Forbindelse det bør erindres, at en h el eller delvis 
Fj ernelse af Ballasten i m e 11 e m Svellerne bevir-
ker en væsentlig Forringelse af Sporets Modstand 
mod Sideforskydning, selv om Ballasten udenfor 
Svelleenderne er til Stede i foreskrevet Omfang 
- jfr. § 5, 1. 

b) For Sp0r, lagt m ed Stødspillerum efter Ta-
bellerne 6 og 7 paa Side 40-41 - »s-Strækninger «, 
jfr. § 13, 1 - maa der h erudover , bortset fra en 
n øj e Overholdelse af Reglerne for saa<lant Spor i 
§ 27, 4, in t e t foretages, a ltsaa bl. a. ikke løsnes 
Laskebolte eller indlægges Kurve~kinner , m ed min-
dre Hedeslag indtræffer , i h vilket Tilfælde der for-
holdes som anført i Punkt (2) n edenfor. 

c) For Spor, lagt m ed StødspiJlerum efter andre 
Regler end T abellerne 6 og 7 paa Side 40-41, skal 
Spændingstilstanden , for saa vidt Stødspillerum er 
til Stede, undersøges ved, at Laskeboltene daglig 
samtidig løsnes et Øj eblik ved enkelte af Stødene 
i begge Skinnestren ge og derefter a tter tilskrues. 
Viser det sig h erved, at Skinneenderne presses 
stærkt sammen, er der stærk Varmespænding i 
Spor et, og der skal da løsnes saa mange Stød det 
paagældende Sted, at Spæ ndin gen udl øses i størst 
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muligt Omfang, hvorefter Boltene atter fastskrues. 
Har Varmen medført en tæt Sammen presning af 
Skinneenderne paa en længere Strækning, saaledes 
at Stødspillerummene er forsvundne, og er der 
Formodning om, at Sporet er udsat for stærke Var-
m espændinger, skal der, for saa vidt Tiden tillader 
det, indlægges et Par Kurveskinner, medens Togene 
i modsat Fald skal standses og rangeres over det 
paagældende Sted. Viser der sig under et igang-
værende Sporarbej de Tegn paa Varmespændinger 
iSporet, forholdes der paa lignenqe Maade, hvorhos 
det bør tages under Overvejelse eventuelt at ind-
stille det paagældende Arbejde og bringe Stræk-
ningen i normal Stand, i hvilket Tilfælde det navn-
lig er af Betydning, at der hurtigst muligt anbrin-
ges Ballast om Svellerne, og at Ballasten, saafremt 
den bestaar af Grus, stampes godt fast. Dersom det 
er nødvendigt at holde Hvil inden Strækningen er 
bragt i Orden, maa der l Hviletiden etableres Vagt 
ved Arbejdsstedet. Fortsættes et Sporarbejde, hvor-
ved Sporet i væsentlig Grad blottes for Ballast, til-
trods for indtruffet Varmeperiode, bør en saadan 
Vagt tillige etableres i passende Omfang paa Ti-
der, hvor det paagældende Spor ligger uden Tilsyn 
af Arbejdsmandskabet. 

(2) Er der indtraadt Hedeslag i et Spor, ug er 
der af Hensyn til Toggangen ikke Tid til Indlæg-
ning i hver Skinnestreng af een eller eventuelt flere 
Kurveskinner og Retning af Sporet, skal dette, saa-
vidt muligt, trækkes ud i en Kurve m ed passende 
Radius, hvorpaa Togene, efter at være standsede, 
rangeres over Stedet. Kun h vis Forholdene ikke til-
lader en saadan Fremgangsmaade og det iøvrigt 
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skønnes forsvarligt, maa Togene rangeres gennem 
selve de ved Hedeslaget fremkomne Kurver. 

Er der indtraadt Hedeslag, uanset at der endnu 
i Sporet findes aabne Stødspillerum, skal Laske-
boltene i de paagældende Stød løsnes i begge Skin -
nestrenge, forinden Sporet rettes ind, hvorefter Bol-
tene atter tilskrues. 

(3) Vedrørende Tilsyn med Sporskifter i stærk 
Varme henvises til § 31, 7. 

§ 31. 
(1) Det under et Sporskifte liggende Sporskifte-

tømmer m. m. maa være jævnt og ens fast unders 
stoppet. Der maa derfor særlig i Sporskifter sørges 
for Tilstedeværelsen af god, vandafledende Ballast. 

(2) Er Undergrunden ikke tilstrækkelig vand-
afledende, saaledes at der kan samle sig Vand i 
Sporkassen, maa der drages Omsorg for en kunstig 
Afvanding af denne, navnlig i Nærheden af Tunge-
spidsen. I særlig Grad maa der sørges for en god 
Afvanding af centralbetj ente Sporskifter. 

(3) Ved Indlægningen og Vedligeholdelsen af 
Tungerne bør det paases, at disse hviler nøjagtig 
paa Glidestolene; er dette ikke Tilfældet, vil de let 
kunne faa en blivende Nedbøjning, der hindrer 
Tungernes gode Tilslutning til Sideskinnerne. 

( 4) Det maa nøje paases, at Tungerne slutter 
godt til Sideskinnerne, og at de har sikker Forbin-
delse med de bevægende Trækstænger og med Spor-
skifteaflaasningsriglen. Sporskiftesignaler skal i 
Tungernes Yderstillinger give tydelige Signalbille-
der og udpræget angive, naar Sporskiftet staar paa 
»Halv«. Tungerne i de m ed Sporskiftesignaler af 
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Signalreglementets Typer 110-112 forsynede Spor-
skifter skal slutte nøjagtigt, naar Sporskiftesignalet 
er stillet og fastholdt med Pind. 

Sporskiftets Omstilling maa kunne foregaa let. 
Trækstole med Kontravægten anbragt fast paa 
Haandstangen maa kun benyttes ved Krydsnings-
sporskifter, og kun den paa Normaltegningen for 
disse Sporskifter angivne Art maa anvendes. 

(5) Bolte og Skruer i Sporskifter maa jævnlig 
gaas efter, ligesom det bør paases, at Splitter over-
alt, hvor de skal forefindes i Samlinger mellem 
Tunge og Forbindelsesstænger, mellem disse sidste 
og Trækstænger m. m., virkelig- er til Stede, og at • 
de sidder saaledes at de ikke kan falde ud. Lige-
ledes bør det paases, at Forbindelsesstængerne mel-
lem Tungerne, navnlig saadanne, der kan indstilles 
ved Skruemuffe, ikke er løse, samt at der ikke fin-
des Brud paa Tungerodei1 og dennes Tilbehør eller 
paa den nedadvendende Tap, hvormed Tungerne i 
nogle Krydsningssporskiher befæstes til Forbindel-
sesstænger og Trækstænger. 

(6) Tunger, der ikke slutter nøjagtigt eller som 
er bøj ede eller beskadigede, skal straks udveksles 
af Hovedspor. Hvorvidt de kan forblive i Sidespor 
afhænger af, om de med den der forekommende 
ringere Kørehastighed formenes at kunne give An-
ledning til Sporafløb eller ej. 

Naar Tungestøtterne bliver for korte, skal de en-
ten udveksles med nye eller forlænges ved Indlæg-
nin af Bl~ mellem Støtten og Skinnekroppen. 

Særl'ig'l)mhu skal anvendes paa Vedligeholdel-
sen af en jævn Kørekant ved Tungerodsstødet, ·for 
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at ikke Hjulflangerne skal støde mod Tungen, Tun-
gerodslaskerne eller Skinnen bag Tungeroden. 

Hvis en Tunge under Kørslen derpaa viser Tegn 
til Bevægelse i Tungeroden, skal den udtages, og 
dens bevægelige Befæstelse ved Tungeroden under-
søges. 

(7) I stærk Solvarme maa det særlig paases, at 
Sporskiftetungerne ikke ved Skinnernes Forlæn-· 
gelse i Varmen paavirkes saalecles, at en delvis Aab-
ning af Tungerne finder Sted, eller presses saa 
stærkt, at Sporskiftets Omstilling umuliggøres_ 

(8) Af Hensyn til den driftssikre Vedligeh.ol-
delse skal alle Sporskifter i Togveje og desuden alle 
centralaflaaselige og centralbetj ente Sporskifter un-
dersøges med bestemte Mellemrum. Ved denne Un-
dersøgelse skal følgende Maal prøves: 
a Sporvidden ved Tungespidsen, 
b » ved Tungeroden i begge Spor, 
c » i Midten af Vigesporets Sporskifte-

kurve, 
d » i begge Spor ved Spidsen af normale 

Enkeltkrydsninger, 
e Afstanden fra Tva1igskinnernes Ledekant til Kø-

rekanten i normale Enkeltkrydsnin-
ger, 

f » ved Dobbeltkrydsningerne i Kryds-
ningssporskifter og ved de særlige 
Krydsninger i fortsatte Sporskifter 
fra Tvangskinnens Ledekant til 
Krydsningens Kørekant, 

g Sporrillens Bredde ved Tungeroden i begge Spor, 
samt 

h » Bredde ved Tvangskinnerne ud for 
normale Enkeltkrydsninger. 

§ 31 



§ 31 

94 

Størrelsen af de omhandlede Maal er angivet 
paa Normaltegningerne. I de foreskrevne Maal kan 
tillades følgende Forøgelser ( + ) og Formindskelser 
(+) som Følge af Sporskiftets Brug: 

Maalet a: + 10; + 5 mm 
» b: + 10; 4 » 
» C: + 10; 10 » *) 
» d: + 10; 4 » 

e: + 5; 4 » 
» f: + :1; 3 » 

» g: + 10; 3 » 
Maalet h: (Bredden af Sporrillen) skal være 

mindst 41 mm. ... 
Udfaldet af Prøvemaalingen skal indføres i en 

særlig dertil b estemt »Sporskiftebog«, hvori er med-
delt alle fornødne Oplysninger vedrørende Maalin-
gernes Udførelse. 

Prøvemaalingen skal for alle ovennævnte Spor-
skifter foretages mindst een Gang hvert Aar, for 
Krydsningssporskifter dog een Gang hvert Halvaar. 
Andre Sporskifter skal eftermaales lejlighedsvis. 

Naar det viser sig, at Hjulen e tager for stærkt 
paa en Tvangskinne, eller at Hjulflangerne kører 
m od Hjertespidsen eller mod den med Tvangskin-
nen forbundn e Køreskinne, skal den paagældende 
Del af Sporskiftet eftermaales i Overensstemmelse 
m ed det ovenanførte og eventuelle F ejl r ettes. 

(9) Nyindlagte Sporskifter skal eftermaalcs paa 
ovenangivne Maade straks efter Indlægningen. Ef-
maalingen skal gentages, naar Sporskifterne har 

* ) For Sporskifter uden Udvidelse i Sporskiftekurven 
maa Formindskelsern e dog h øjst være + ·3 mm. 
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været i Brug i kort Tid. Viser der sig ved denne 
Maaling Forandringer i Sporvidde m. v., skal Fej-
lene rettes, saafremt de maa antages at medføre 
Fare for Togsikkerheden; Maaling og - om fornø-
dent - Rettelse af Sporskiftet skal gentages saa 
ofte, til Sporskiftet er kommet i Ro eller Aarsagen 
til Forandringen hævet. 

(10) Sne- og Islag paa de til Sporskiftesikrings-
anlægene hørende Træk skal fjærnes saa hurtigt 
som muligt, for saa vidt det kan ske uden at Træk-
k ene udsættes for at lide Skade. Endvidere skal 
Traad- og Stangtræk til Sporskiftebetjeningsanlæg, 
naar de kan befrygtes tildækkede af Sne, saa vidt 
muligt dækkes midlertidigt ved Hjælp af Sveller el. 
lign. 

Saafremt Traad- og Stangtrækkene fryser fast, 
skal <ler efter Anmodning af Stationen foretages 
Frakobling af de paagældende Sporskifter. Dette 
Arbejde skal udføres af Signaltjenesten, saafremt 
denne har P ersonale paa Stationen, ellers af Bane-
tj en es ten . N aar et Træk er frakoblet, betragtes Sik-
ringsanlæget som suspenderet. 

§ 32. 
(1) Ved Istandsættelse af Spor i Brolægning kan 

det forekomme, at Brolægningens Opbrydning, 
navnlig naar Træet i Svellerne og i Klodsern'e ikke 
er ganske friskt, medfører betydelige Udvidelser af 
Sporvidden. Der skal derfor udvises betydelig Var-
somhed ved Udførelsen af saadanne Arbejder, og 
navnlig maa Tømmerets Tilstand nøje undersøges, 
forinden <ler gives Tilladelse til Kørsel paa Sporet. 
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Er Tømmeret ikke friskt, og giver Sporets Til-
stand i det hele taget Grund til at frygte en drifts-
farlig Udvidelse af Sporvidden - jfr. § 27, 5 -
naar der kør es paa Sporet, skal der uopholdeligt 
paa bedst mulig Maade sørges for en foreløbig Sik-
ring af · Sporet, indtil en Hovedistandsættelse kan 
finde Sted. 

(2) Ved Opgravningsarbejder o. lign. paa Over-
kørsler maa det iagttages, at Jorden ved Tilfyld-
ningen stampes omhyggeligt og om fornødent van-
des, idet Undladelse heraf vil kunne m edfør e, at 
indtrædende Regnskyl opbløder Vejbanens Un-
derlag, h vorved sværtlæssede Køretøj er kan køre 
fast. ... 

(3) I Nærheden af Overkørsler skal det særligt 
iagttages, at Grænserne for det fri e Rum over Spo-
rene saavel som den foreskrevne Sporrilles Maal 
overholdes - jfr. §§ 20 og 21. Vejstykket over Spo-
r et skal vedligeholdes omhyggeligt, saaledes at 
Uheld m ed Færdselsvogne paa Banens Grund saa 
vidt muligt undgaas. 1 

( 4) Det maa iagttages, at Overkørslerne renhol-
des, samt at Skinnerne og Sporrillern e i Overkørs-
ler m ed Kontraskinner holdes tilbørligt r ensede for 
Sten, Jord, Løv, Græs, Sne, Is o. lign. 




