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TOGPLAN 18 
Gyldig fra 28. maj 1967. 

Lokomotivernes reservetieneste 

Tfkt. 

Såfremt hjælpevognen er fjernet fra hjemstedsstationen som følge af indsendelse til værk-
sted, eller den er utjenstdygtig, bortfalder den udelukkende af hensyn hertil etablerede re-
servetjeneste, hvorom reservelokomotivstationen underretter vedkommende maskindepot og 
maskinsektion, hhv. distriktet. 

Når en hjælpevogn er fraværende, således at der i givet tilfælde skal tilkaldes en hjælpe-
vogn fra en anden station, skal reservetjenesten ved denne station også omfatte det tids-
rum, i hvilket der er toggang på det udvidede område, der om nødvendigt skal betjenes. 

Opmærksomheden henledes på sikkerhedsreglementets § 7, pkt. 2, hvorefter melding skal 
afgives til reservelokomotivstationen eller til den station, hvor næste reservelokomotiv-
område begynder, for så vidt der ikke holdes reservelokomotiv hele døgnet, samt sikker-
hedsreglementets § 52, pkt. 3. hvorefter man ofte med fordel kan anvende et andet togs 
lokomotiv (motorvogn) til at fremføre et nedbrudt tog - eventuelt vil en rangermaskine 
også kunne anvendes. 

Loko-personalet af et nedbrudt tog skal fortsætte i deres tur med hjælpemaskinen, me-
dens dennes personale overtager den nedbrudte maskine og evt. udfører den kørsel, som 
forholdene kræver, medmindre anden ordre udtrykkelig foreligger. Dette gælder også, når 
der som hjælpemaskine anvendes et andet togs lokomotiv eller motorvogn. 
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I. Reservetjeneste for nedbrud (toguheld, der ikke kræver tilkaldelse af hjælpevognstog). 
For alle strækninger gælder, at der ved tognedbrud straks rettes henvendelse til den på-
gældende trafiksektion, der træffer bestemmelse om, hvorfra hjælpemaskine tilkaldes. 

Station 

Nyborg H. 

Odense 
(kun hv. 
530-2000) 

Fredericia 

Padborg 

Århus H. 

Randers 

Ålborg 

Strækning 

Nyborg H.-Tommerup 
(inkl.) 

Odense-Svendborg 

Tommerup (ekskl.)-
Fredericia 

Vojens (ekskl.)-Horsens 
(ekskl.) 

Lunderskov-Vejen 
(inkl.) 

Vejle H.-Vejle Nord 
(inkl.) l)!) 

Padborg-Vojens (inkl.) 
Tønder H.1)-Sønder-

borg H. 
Vojens-Haderslev 
Abenrå-Rødekro 

Horsens (inkl.)-Langå 
(ekskl.)1) 

Arhus H.-Grenå2) 
Skanderborg-Silkeborg 

(ekskl.)3) 

Langå (inkl.)-Øster-
Doense (inkl.) 

Randers-Ryomgård 
(inkl.)') 

Langå-Silkeborg 
(ekskl.)2) 

Langå-Viborg (ekskl.) 

Øster-Doense (ekskl.)-
Frederikshavn 

Bemærkninger 

1) Dog kun for tog mod Fredericia. 
2) Reserven udvides til Herning (ekskl.), så-

fremt reserven i Brande ikke er til rådighed. 

1) Kun for tog til og fra Tinglev. 

1) Reserven Laurbjerg-Langå {ekskl.) omfatter 
ikke Silkeborgbanens tog. 

2) For nedbrud på Ryomgård station dog kun 
for Arhus-Grenåbanens tog. 

3) For togene 2534 og 533 holdes dog reserve 
Skanderborg-Silkeborg (inkl.) 

1) For nedbrud på Ryomgård station dog kun 
for Randers-Ryomgårdbanens tog. 

2) Reserven Langå (ekskl.)-Laurbjerg omfatter 
kun Silkeborgbanens tog. 



Station 

Esbjerg 

• Struer 

Brande 

3 - I Togplan 18 

Strækning Bemærkninger 

Esbjerg-Skjern (ekskl.) 1) Kun for tog til og fra Bramminge. 
Esbjerg-Vejen (ekskl.) 
Bramminge-Agerbæk 

(inkl.) 
Bramminge-Tønder H.1) 

Struer-Thisted 
Holstebro-Herning 

(inkl.)') 
Viborg-Skjern (inkl.) 
Viborg-Herning 
Skive H.-GlyngØre 

Herning (inkl.)')-
Vejle H. 

Silkeborg (inkl.)-Ager-
bæk (ekskl.) 

Funder-Skjern 

1) Kun for tog mod Struer. 

1) Kun for tog mod Brande. 
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li. Reservetjeneste for toguheld, der kræver udsendelse af hjælpetog: 

Station I Strækning Station Strækning 

Nyborg H. Nyborg H.-Tommerup Alborg Øster-Doense (ekskl.)-F rede-
(inkl.) rikshavn (inkl.) 

Odense-Svend borg 

Esbjerg Vejen (ekskl.)-Esbjerg-
Fredericia Fredericia-Tommerup Skjern (ekskl.) 

(ekskl.) Bramminge-Bredebro (inkl.) . 
Vojens (ekskl.)-Horsens Bramminge- Brande (ekskl.) 

(ekskl.) Skjern-Kibæk (ekskl.) 
Vejle H.-Brande (inkl.) 
Lunderskov-Vejen (inkl.) 

Struer Skjern (inkl.)-Struer-
Viborg (inkl.) 

Padborg Padborg-Vojens-Haderslev Skive H.-NykØbing Mors 
Bredebro (ekskl.)-Tønder H .- Holstebro-Brande (ekskl.) 

Sønderborg H. Struer-Thisted 
RØdekro-Abenrå Herning-Viborg (inkl.) 

Skjern-Ikast (inkl.) 

Århus H. Horsens (inkl.)-Hadsten 
(inkl.) 

Arhus H.-Grenå1) 
Skanderborg-Ikast (ekskl.) 
Brande (ekskl.)-Funder 

Randers Hadsten (ekskl.)-Øster-
Doense 

Ryomgård2)-Randers 
Laurbjerg-Silkeborg (ekskl.) 
Langå-Viborg (ekskl.) 

1) For uheld på Ryomgård station, dog kun for Arhus-Grenåbanens tog. 
2) For uheld på Ryomgård station, dog kun for Randers-Ryomgårdbanens tog. 


