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Kjøbenhavns Frihavn. 

Mellem Generaldirektoratet for Statsbanedriften og 
Bestyrelsen for Kjøbenhavns Frihavns-Aktieselskab er under 
Forbehold af Indenrigsministeriets Approbation afsluttet 
følgende 

OVERENSKOMST 
om 

Statsbanedriftens og Frihavnsselskabets gens1Cl1ge 
Forhold med Hensyn til Jernbanefærdslen 1 og 

Yed Frihavnen. 

A. Bestemmelser om Anlceg, Vedligeholdelse og Benyttelse af 
Spor samt om Sikring af Kørslen paa disse. 

§ I. 

Paa vedlagte Plan over Sporanlæg m . '" i og ved 
Kjøbenhavns Frihavn ere de Spor, hvis Anlæg, Vedlige-
holdelse og Benyttelse vedkommer Statsbanedriften t), an-
tydede med rød*) Farve, medens den blaa **) Farve be-
tegner de Spor, hvis· Vedligeholdelse og Benyttelse 
vedkommer frihavnsselskabet (jfr. dog de Lempelser i det 
gensidige Forhold, som omtales i de efterfølgende §§). 

Grøn***) Farve betegner private eller fremnwde 
Autoriteters Spor. 

+) i 1904 er der \'est for Varehuset anbragt 2 Statsbanespor. 
* I med fuldt optrukne Linier. 

med stiplede Linier. 
*" ') med brudte Linier. 



2 Kjøbenhavns Frihavn. 

Paatænkte Spor ere antydede med punkterede*) Linier 
af tilsvarende Farver. 

Det følger af sig selv, at den Staten i § 9 af Frihavns-
selskabets Koncession forbeholdte Ret til at anlægge og 
trafikere et direkte Spor gennem Frihavnsterritoriet fra 
Østmolens Bolværk til Forbindelsessporet mellem Fri-
havnen og Toldboden vedblivende skal være Staten for-
beholdt. 

Ligeledes forblive Ministeriets Resolutioner af I 3de Juni 
og 28de November I 894**) angaaende Grænserne for de til 
Dampfærgeanlæg afgivne, henholdsvis forbeholdte Arealer, 
angaaende Adgangsvejen til samme og angaaende Stats-
banernes Rettigheder med Hensyn til Bolværksplads i Fri-
havnen m. m. uberørte af nærværende Overenskomst. 

§ 2. 

Af de to gennem Kastellet parallelt løbende For-
bindelsesspor mellem Frihavnen og Kjøbenhavns Toldbod 
er det vestre Spor anlagt og bliver at vedligeholde ude-
lukkende af Statsbanerne, det østre Spor ligeledes af Stats-
banerne, for saa vidt angaar den Del af samme, der 
ligger mellem nævnte Toldbod og Kommandantboligen i 
Kastellet, medens den Nord for dette Punkt liggende Del 
af det østre Spor er anlagt og bliver at vedligeholde af 
Frihavnsselskabet. 

Sporskifteforbindelserne mellem det vestre og østre 
Spor udfor Prinsessens Bastion er anlagt og bliver at 
vedligeholde dels af Statsbanerne, dels af Selskabet. efter 
det paa vedlagte Plan med henholdsvis rød og blaa Farve 
antydede Forhold, jfr. § I. 

§ 3. 
De paa Planen viste to Forbindelsesspor mellem Fri-

havnsselskabets nordlige og sydlige Sporgruppe, hvilke 
skære Statsbanernes Forbindelsesspor fra Dampfærge-
terrainet til Kjøbenhavn Ø. Station, ere anlagte af Fri-
havnsselskabet. 

•) se Planens Signaturbetegnelse. 
**) se den trykte Kontraktsamling af 1897 Side 9-11. 
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Kjøbenhavns Frihavn. 3 

Vedligeholdelsen af det østligste af de to førstnævnte 
Forbindelsesspor, heri medregnet Forgreningssporet, til 
Sporene ved Mellembassinet og nordre Rhedhavn, for saa 
vidt disse Spor ere beliggende paa Statsbanernes Grund, 
paahviler Statsbanerne, medens det vestligste af de nævnte 
Forbindelsesspor kun vedligeholdes af Statsbanerne, for 
saa vidt angaar den Del af samme, der danner Krys-
n ingerne med Forbindelsessporene mellem Dampfærge-
terrainet og Kjøbenhavn Ø. Station. 

§ + 
Hvor Statsbanernes Spor ere beliggende i Frihavns-

selskabets Gader og Veje, ere St;\tsbanerne pligtige til at 
vedligeholde Vejbanen mellem Skinnerne og en Alen paa 
hver Side af disse, for saa vidt Vejbanen oprindelig maatte 
være anlagt af Statsbanerne (jfr. dog- Ministeriers ovenfor 
citerede Resolution af 13de Juni r 894). 

Saadanne Vedligeholdelsesarbejder udføres saa vidt 
muligt samtidigt med Frihavnsselskabets Brolægnings-
arbejder paa de tilstødende Strækninger og efter Aftale 
med Selskabet. 

§ 5. 
Etablering, Vedligeholdelse og Betjening af et cen-

traliseret Signalanlæg m. m. til Sikring af de i § 3 om-
talte Sporkrysninger sker ved Statsbanedriftens Foranstalt-
ning, imod at Frihavnsselskabet godtgør Statsbanerne 
Halvdelen af de dermed forbundne Udgifter men erholder 
godtgjort af Statsbanerne det Beløb, som de ved samme 
Anlæg overflødiggjorte Sporskifter, og hvad dermed staar 
i Forbindelse, have kostet. 

Det gælder som ufravigelig Regel, at Frihavnsselskabets 
Tog ikke maa køre tværs over de fra Dampfærgeterrainet 
til Kjøbenhavn Ø. Station førende Statsbanespor, med 
mindre der fra fornævnte Centralpost vises Signa! til fri 
Gennemkørsel for Selskabets Tog. 
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§ 6. 
Idet Statsbanedriften og Frihavnsselskabet iøvrigt for-

pligte sig til at tilstede og lette en saadan gensidig Be-
nyttelse af hinandens nuværende og fremtidige, indenfor 
Frihavnsgitret liggende Spor, som Hensyn til Frihavns-
trafikken, til Dampfærgetrafikken paa Malmø samt til den 
eventuelle Trnfik til og fra Østmolens Indlandskaj (jfr. 
Frihavnsselskabets Koncession § 9 i Slutningen) maatte 
gøre ønskelig, skal det dog være enhver af Parterne for-
beholdt midlertidigt at spærre Sporene paa sit Terrain for 
den anden Part ved passende Signalforanstaltninger. 

§ 7. 
Det forudsættes, at særlig Bevogtning af Spor, Veje 

m.v. paa og ved Frihavnsterritoriet og D:unpfa:!rgeterrainet 
- bortset fra de i §§ 3 og 5 omtalte Sporkrysninger -
som Regel ikke vil være nødvendig, men at de kontra-
herende Parter iagttage, at Jernbanekørslen sker med den 
efter de særlige Forhold fornødne Forsigtighed, og at 
Hastigheden under ingen Omstændigheder overskrider den, 
som i Politireglementet for Kjøbenhavns Havnebane er 
foreskreven for Bevægelserne pa;t denne Bane , ligesom at 
de i nævnte Politireglement iøvrigt fastsatte Regler med 
Hensyn til Sikringen af Togene og de vejfarende finde 
analogisk Anvendelse paa den her omhandlede Kørsel, 
med mindre anderledes bestemmes af Indenrigsministeriet. 

§ 8. 
Frihavnsselskabet forpligter sig til for egen Regning 

at anlægge og vedligeholde de fornødne yderligere Ranger-
og Depotspor ved Frihavnens vestlige Toldgrænse, dog 
kun i den Udstrækning, som det Frihavnsselskabet til-
hørende Areal Vest for de nuværende Spor maatte tilstede. 

Opsiges Overenskomsten enten delvis (§§ 21, 24) 
eller i sin Helhed, ere Statsbanerne, om ønskes, villige 
til efter de i § 27 fastsatte Vurderingsregler at overtage 
det paagældende brugte Spormateriale. 

Kjøbenhavns Frihavn. 

B. Bestemmelser vedrørende Trafikken. 
§ 9. 

5 

I en af deres Bygninger paa Dampfærgeterrainet op-
rette Statsbanerne et Ekspeditions- og Afregningskontor, 
der i tjenstlig Henseende er underlagt Kjøbenhavn Ø. 
Station. Kontoret benævnes i dets Egenskab af særligt 
Ekspeditionssted (se §§ Io-- I 4) »Kjøbenhavn Ø. (Frihavnen) «; 
som Filial af Kjøbenhavn Ø. Station benævnes det i det 
efterfølgende: »Frihavnskontoret«. Eneste Afsender og 
Modtager af Gods gennem Kontoret er >Kjøbenhavns 
Frihavns-Aktieselskab«. 

I det paagældende Lokale, der rengøres, opvarmes 
og belyses samt monteres ved Statsbanernes Foranstalt-
ning, skal der være Plads til mindst 4 Ekspedienter, 2 

for Statsbanerne og 2 for Selskabet. 
Skulde Indretningen eller Opretholdelsen af Kontor-

lokale i de nævnte Bygninger støde paa Vanskdigheder, 
vil Frihavnsselskabet, for saa vidt Forlangende herom 
fremsættes senest 6 Maaneder efter Kjøbenhavn Ø. Stations 
Aabning, vederlagsfrit afgive Plads for Eks-
peditionspersonale i det hidtil anvendte Lokale i Selskabets 
Administrationsbygning , saaledes at det paagældende 
Lokale opvarmes og belyses paa Selskabets Bekostning, 
medens Statsbanerne rengøre Lokalet og forsyne det med 
det for Banernes Personale fornødne Inventarium. 

Paa Kontoret er Frihavnsselskabet pligtigt at lade sig 
repræsentere ved en Funktionær, som i alle Ekspeditions-
forhold er bemyndiget til at optræde paa Selskabets Vegne. 

Den nødvendige Telefonforbindelse mellem Frihavns-
selskabets Administrationsbygning og 
bekostes som hidtil af Statsbanerne, der endvidere for-
pligte sig til, for saa vidt og saa længe som det i nær-
va:rende Paragraf omhandlede Kontor har Lokale paa 
D:impfærgeteirainet, at bekoste dette Lokales Telefon-

med det kjøbenhavnske Telefonnæt. 
§ IO. 

i:orsendelser mellem Sverrige-Norge og Frihavnen 
(heri indbefattet Forsendelser fra og til Malmø loco, men 
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ikke fra og til Helsingborg loco) ekspederes til og fra 
Kjøbenhavn Ø. (Frihavnen). 

Alle andre Forsendelser over Statsbanerne fra og til 
Frihavnen ekspederes derimod fra og til Kjøbenhavn Ø. 

§ I I. 

Stykgods, der i Henhold til § Io indgaar ekspederet 
til Kjøbenhavn Ø. (Frihavnen), udleveres med tilhørende 
Fragtbreve og andre Papirer gennem dette Ekspeditions-
sted til Frihavnsselskabet. Med Udleveringen til Frihavns-
selskabet ophører Statsbanedriftens Ansvar for Godset. 

Stykgods, ekspederet til Kjøbenhavn Ø., men bestemt 
til Frihavnsselskabet eller Adressater i Frihavnen, anmeldes 
af Statsbanerne paa sædvanlig Maade, men tilbringes ikke. 

§ 12. 

Stykgods fra Frihavnen til Sverrige-Norge (heri ind-
befattet Forsendelser til Malmø loco, derimod ikke til 
Helsingborg loco) indleveres af Frihavnsselskabet til Eks-
pedition gennem Kjøbenhavn Ø. (Frihavnen). Alt andet 
Stykgods, der fra Frihavnen skal sendes ad Statsbanerne, 
maa indleveres paa sædvanlig Maade til Ekspedition fra 
Kjøbenhavn Ø. 

§ 13· 
Vognladningsgods, der i Henhold til ovenstaaende 

§ ro ankommer ekspederet til Kjøbenhavn Ø. (Frihavnen), 
ligesom ogsaa Vognladningsgods, bestemt til Frihavns-
selskabet eller Adressater i Frihavnen, men i Henhold til 
ovenstaaende § ro ekspederes til Kjøbenhavn Ø., afleveres 
af Statsbanedriften til Frihavnsselskabet paa de dertil be-
stemte Frihavnsspor. Fragtbrevene og øvrige Papirer 
leveres til Frihavnsselskabet, i første Tilfælde af Kjøbm-
havn Ø. (Frihavnen), i sidste Tilfælde af Kjøbenhav11 Ø., 
der dog eventuelt kan lade Udleveringen ske gennem 
.frihavnskontoret «. Med den omtalte Overlevering op-
hører Statsbanedriftens Ansvar for Godset. 
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§ 14. 
Til Læsning af Vognladningsgods, som fra Frihavnen 

skal befordres ad Statsbanerne, stiller Statsbanedriften saa 
vidt muligt de fornødne tomme Vogne til Frihavns-
selskabets Raadighed paa de dertil bestemte Frihavnsspor 
efter Rekvisition stilet til •Frihavnskontoret«. Frihavns-
selskabet leverer atter Vognene til bage til Statsbanerne i 
læsset Stand paa de dertil bestemte Spor. Fragtbreve og 
øvrige Papirer (Toldpapirer etc.) afleveres for Gods, der 
skal ekspederes af Ekspeditionsstedet: Kjøbenhavn Ø. (Fri-
havnen), til dette , for alt andet Gods til Kjøbenhavn Ø., 
eventuelt efter Statsbanernes nærmere Bestemmelse til 
»Frihavnskontoret«. Med Vognenes Tilbagelevering til 
Statsbanerne i læsset Stand begynder d_isses Ansvar for 
Sendingerne. 

§ IS. 
Over de Fragt- og Efterkravsbeløb m . v., Stats-

banedriften efter §§ I 1- 14 har at fordre af Frihavns-
selskabet eller at tilsvare dette, føres for Sendinger, der 
efter § ro ekspederes fra og til Kjøbenhavn Ø. (Frihavnen), 
ligelydende Bøger af dette Ekspeditionssted og Frihavns-
selskabet, for Sendinger, der efter samme Paragraf eks·-
pederes fra og til Kjøbenhavn Ø., ligelydende Bøger af 
dette Ekspeditionssted og Frihavnsselskabet. 

Disse Bøger opgøres og afstemmes dagligt samt af-
sluttes maanedligt, hvorefter Saldoen senest den r 5de i 
den paafølgende Maaned ved kontant Betaling 
henholdsvis ti l Frihavnsselskabet eller til Statsbanedriftens 
Hovedkasse i Kjøbenhavn. 

Frihavnsselskabet vil forskudsvis og mod Likvidation 
i Maanedsregnskabet forsyne Kjøbenhavn Ø. Station med 
de til Bestridelse af Vareafgiften fornødne Beløb. 

!øvrigt fastsættes de nærmere Bestemmelser om Af-
gørelsen af Ekspeditions-Mellemværendet mellem Frihavns-
selskabet og Statsbanerne af Statsbanedriftens Revision. 
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§ I 6. 
Læssede og tomme Vogne, der i Henhold til §§ I 3 

og 14 overleveres til Frihavnsselskabet, skulle snarest 
muligt og senest 24 Timer efter Overleveringen være 
tilbageleverede paa de dertil bestemte Spor (for de til 
Afgang med Malmøfrcrgen bestemte Vognes Vedkommende 
paa Dampfærgeterrainet), henholdsvis tømte samt rengjorte 
og desinficerede efter de ved Statsbanerne gældende Regler, 
eller forsvarligt læssede ligeledes i Overensstemmelse med 
Statsbanernes Forskrifter. Sker dette ikke, betaler Fri-
havnsselskabet 2 Kr. pr. Vogn for hvert paabegyndt Døgn, 
som Vognen tilbageholdes efter fornævnte Frist. Søn- og 
Helligdage medtages ikke wd Fristens Beregning. 

§ 17. 
Lokale Transporter af Gods mellem selve Frihavnen 

og Kjøbenhavns Toldbod besørges af Frihavnsselskabet 
efter Takster fastsatte af dette. herfor tilfalder 
udelukkende Frihavnsselskabet. Det er en Selvfølge, at 
det hertil fornødne Materiel leveres af Selskabet. 

Paa den anden Side ere alle Transporter paa Stats-
banernes Spor gennem Frihavnen mellem Statsbanernes 
Stationer eller iøvrigt mellem Steder udenfor Frihavns-
omraadet Frihavnsselskabet uvedkommende og besørges 
udelukkende af Statsbanerne, som alene fastsætte og 
oppebære Takster for disse Transporter. 

§ 18. 
Saafremt Statsbanedriften paa Anmodning af Frihavns-

selskabet stiller Jernbanevogne til Selskabets Disposition 
paa ubestemt Tid til Transporter paa Frihavnens Terri-
torium eller til lokale Transporter mellem Frihavnen og 
Kjøbenhavns Toldbod, betales herfor en Leje til Stats-
banerne af 2 Kr. pr. Vogn for hvert paabegyndt Døgn, 
regnet fra det Tidspunkt, da Vognene ere stillede til 
Disposition paa Selskabets Spor, og til det Tidspunkt, da 
de tilbageleveres sammesteds. Saadanne Vogne er Frihavns-
selskabet forpligtet til at tilbagelevere til Statsbanerne med 
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et Varsel af 3 Gange 24 Timer, ligesom det er forpligtet 
til at behandle dem med samme Omhu som dets egne 
Vogne og drage Omsorg for deres tilbørlige Smøring og 
Pasning. 

§ I 9· 
De i §§ 1 6 og 18 omhandlede Vogne overleveres af 

Statsbanedriften til Frihavnsselskabet og tilbageleveres af 
Selskabet til Statsbanerne ved en Rcpra:sentant for hver 
af Parterne. Frihavnsselskabet overtager Ansvar for 
Vognene fra Overleveringen til Tilbageleveringen samt 
for alle med Vognene følgende Genstande , hvad enten 
de høre til disse, som f. Eks. Presenningsstængcr, Tømmer-
blokke etc" eller følge med Vognene uden at høre til 
dem, som f. Ekc. Presenninger, Snoretov, Kæder, Strøer 
og des!., og godtgør Statsbanerne efter Regning de Be-
skadigelser, som konstateres ved Vognenes Tilbagelevering. 
I den Anledning skal der føres en Revisions bog, hvori 
Beskadigelserne nøjagtigt indføres med Underskrift oaade 
af Statsbanernes og Frihavnsselskabets Repra:sentanter. 

§ 20. 

Statsbanedriften er villig til efter Overenskomst i 
hvert enkelt for saa vidt det fornødne Materiel 
kan undva.:res , at udleje Selskabet Lokomotiver til det 
omkontrahercdc Rangeringsarbejde paa de for Udleje til 
private Baner gældende Betingelser. 

C. Midlertidige Bestemmelser angaaende Frihavnsselskabets 
Rangering for Statsbanedriften. 

§ 21. 

For saa meget som muligt at undgaa fælles Benyttelse 
af de samme Spor paatager Frihavnsselskabet sig at besørge 
de fra Frihavnen kommende til A(gang ad Statsbanerne -
dog ikke med Malmøfærgen - bestemte Vogne oprangerede 
og sammenkoblede i den Orden og efter de Forskrifter, 
som Statsbanedriftens Tarv til enhver Tid nødvendiggør, 
og afleverer de saaledes sammensatte Tog færdige til 
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Afgang paa de dertil bestemte Spor, hvor Statsbanernes 
Lokomotiver kunne afhente dem. 

Rangeringen fo regaar under Frihavnsselskabets Ansvar, 
idet Vognenes Tilbagelevering først sker efter endt 
Oprangering. 

§ 22. 
For det i § 2 I omtalte Arbejde samt for den ved 

Rangeringen foranledigede Benyttelse af Frihavnsselskabets 
Spor betaler Statsbanedriften til Selskabet et Vederlag, 
der, beregnet efter hver Vogn, der udgaar tom eller læsset 
fra Frihavnen for at afsendes ad Statsbanerne (dog ikke 
med Dampfærgen), udgør: 

Krone pr. Vogn for de første r 6,ooo Vogne, som 
udgaa i Løbet af et Driftsaar, regnet fra 1. April til 
3 I. Marts, dog mindst I 2,000 Kr. pr. Driftsaar. 

I Kr. 50 Øre pr. Vogn for de følgende 8,ooo Vogne i 
samme Driftsaar. 

50 Øre pr. Vogn for de næste 8,ooo Vogne. 
1 Kr. 50 Øre pr. Vogn for de følgende 8,ooo Vogne. 
50 Øre pr. Vogn for de næste 8,ooo Vogne, alt i samme 

Driftsaar, og saa fremdeles. 
For den Del af et helt Driftsaar, som hengaar fra 

næn-ærende Overenskomsts Ikrafttræden indtil 3 rte Marts 
I 898, beregnes de ovenanførte Vogn tal (I 6,ooo og 8,ooo) 
og Minimumsbetalingen (12,000 Kr.) med i tilsvarende 
Forhold reducerede Beløb (Eksempelvis betales for 3/ 4 Aar 
I Kr. pr. Vogn for de første 12,000 Vogne, dog mindst 
9,000 Kr. , I 50 Øre pr. Vogn for de følgende 6,ooo 
Vogne o. s. Y.). 

§ 23. 
Den i § 22 omhandlede Betaling erlægges saaledes, 

at Statsbanedriften senest den I 5de i hver Maaned kont:mr 
betaler Selskabet l Kr. for Iwer Vogn, der vedrører den 
foregaaende Maaned. Efter Driftsaarets Udløb opgøres 
Mellemværendet endeligt paa Grundlag af de i § 22 op-
stillede Regler, hvorefter Saldoen ligeledes afgøres ved 
kontant Betaling. 
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§ 24. 
Det af Statsbanerne an1agte Spor nærmest udenfor 

Frihavnens vestlige Toldgitter kan paa de Tider, hvor 
det ikke benyttes af Statsbanerne, efter dertil for hvert 
enkelt Tilfælde af Forstanderen paa Kjøbenhavn Ø. Station 
givet Samtykke, benyttes af Frihavnsselskabet til Hen-
sættelse af tomme og læssede Vogne. 

D. Slutningsbestemmelser. 

§ 25. 
D enne Overenskomst træder i Kraft fra det Tids-

punkt, da Kjøbenhavn Ø. Station aabnes for Driften. 
Fra samme Tid bortfalde de to henholdsvis af Indenrigs-
ministeriet under 26de April 1894 og af Ministeriet for 
offentlige Arbejder under rode Maj I 894 approberede 
Overenskomster mellem Generaldirektoratet for Stats-
banedriften og Bestyrelsen for Kjøbenhavns Frihavns 
Aktieselskab*). 

§ 26 . 
Nærværende Overenskomst kan af hver af Parterne 

med 1 Aar·s Varsel opsiges til Ophør med Udløbet af en 
Marts Maaned. 

De i §§ 2 1- 24 indeholdte Bestemmelser af 
hver af Parterne med 6 Maaneders Varsel opsiges til 
Ophør med Udløbet af en Marts Maaned. 

§ 27. 
Ophører Gyldigheden af de i §§ 21 - 24 indeholdte 

Bestemmelser eller af Overenskomsten i dens Helhed 
ifølge Opsigelse fra Statsbanedriftens Side, ville Stats-
banerne være villige til, om saadant ønskes af Frihavns-
selskabet, og for saa vidt Bevilling dertil haves eller kan 
erhverves, at overtage til Ejendom de - eller, efter Sel-
skabets Valg, nogle af de - Lokomotiver, som Selskabet 

*) se den trykte Kontraktsamling af April 1897. Side 1-9. 
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bevisligt har anskaffet til Brug ved den i § 21 omhandlede 
Rangering for Statsbanerne, dog kun saafremt Lokomo-
tiverne ere ganske overensstemmende med Statsbanernes 
egne Typer for Rangeringslokomotiver, saaledes som disse 
Typer vare paa Anskaffelsestiden . Overtagelsen sker efter 
den Værdi, hvortil de paagældende Lokomotiver paa 
Overtagelsens Tid ved lovlig afholdt Taksationsforretning 
ansættes af uvillige, inden Retten udmeldte Mænd. 

§ 28. 
Alle af nærværende Overenskomst opstaaende Tvist-

spørgsmaal afgøres med endelig Virkning af Indenrigs-
ministeriet, hvis Bestemmelse ikke kan indankes for 
Domstolene. 

Kjøbenhavn, den 27de Juli 1897. 

Kjøbenhavns Friharns-Aktieselskab. 
Fr. Mortensen. H. Hammerich. F. Drechsel. 

J. Bernburg. 

Generaldirektoratet for Statsbanedriften. 
Kjøbenhavn, den 3rte Juli 1897. 

P. G. V. 
Haarløv. 

Fridericia. 

Nærværende Overenskomst approberes herved. 

Indenrigsministeriet, den 26de August 1897. 

Bardenfleth. 

Fr. Mortensen. 

Kjøbenhavns Frihavn. 

Generaldirektoratet for Statsbanedriften. 
Kjøbcnhavn, den t7dc September 1901. 

III. J. Nr. 9608. 

I Forbindelse med Skrivelser herfra af 22de Januar 
og 21de Februar d. A. opsiges herved til Ophør fra den 
:p te Marts 1902 de i Overenskomst af 27/ 81 Juli 1897 
mellem Selskabet og Statsbanedriften under §§ 2 1 - 24 
indeholdte midlertidige Bestemmelser angaaende Frihavns-
selskabets Rangering for Statsbanedriften. 

Man tillader sig at udbede sig behagelig Tilstaaelse 
for Modtagelsen af nærværende Opsigelse. 

P. G. V. 
Haarløv. 

Fridericia. 

Kjøbcnharns Frihavns-Aktieselskab. 

Kjøbenhavns Frihavns-Aktieselskab. 
J( jobcnh;lvn, <len 18di:: September 19or. 

Man undlader ikke herved at anerkende Modtagelsen 
af Generaldirektoratets ærede Skrivelse af 17de ds. (III. 9608), 
hvori de i Overenskomst af 27/ 31 Juli r 897 mellem Stats-
banedriften og Frihavns-Aktieselskabet i §§ 2 1-24 inde-
holdte midlertidige Bestemmelser, angaaende Selskabets 
Rangering for Statsbanedriften, opsiges til Ophør 3 r te 
Marts 1902 , og vi skulle eventuelt senere tillade os at 
fremkomme med vore Ønsker om Statsbanedriftens even-
tuelle Overtagelse af Spor, i Henhold til Overenskomstens 
§ 8, eller Lokomotiver, i Henhold til § 27. 

Ærbødigst 
Kjøbenhavns Frihavns-Aktieselskab. 

E. Thielsen. 

Gcncr:ildirektoratct for Statsbanedriften. 



Svenske jernbaner 
(via Malmø). 

Mellem Generaldirektoratet for Statsbanedriften i 
Kjøbenhavn paa den ene Side og Kgl. Jernviigsstyrelsen 
i Stockholm paa den anden Side er der under Forbehold 
af fornøden ministeriel Stadfiestelse fra dansk Side af-
sluttet følgende 

OVERENSKOlVIST 
om 

Driften af en Dampfærgeforbindelse mellem 
Kjøbenhavn og Malmø. 

§ I. 

Fra den I 6de August I 900 indsætte de danske og 
de svenske Statsbaner hver en Dampfærge til Betjening 
af Personfrrdslen og Bestridelse af Godsfærdslen m. m. 
mellem Kjøbenhavn og Malmø. 

Ligesom den danske Færge er anskaffet udelukkende 
for dansk Regning, anskaffes den svenske Færge ude-
lukkende for svensk Regning. 

Den af den danske Færge udførte Sejlads gælder 
som dansk Drift, den af den svenske Færge udførte som 
svensk. 

Hver Part bærer selv Omkostningerne ved sin Drift 
og raader selv over sin Færge og sit Mandskab. 

I saadanne overordentlige Tilfa:lde, hvor en Af-
vigelse fra den gældende Fartplan (§ 5) bliver bydende 
nødvendig, og en Bestemmelse straks maa tages, kan den 
danske Statsbanestyrelse dog midlertidig tage Bestemmelse 
for begge færger. 

Om de trufne Bestemmelser gives der da straks de 
svenske Statsbaner telegrafisk Underretning. Særfarter 
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maa dog kun anordnes efter Aftale med Distriktschefen 
i Malmø. 

§ 2. 

Med Færgerne overføres - alt efter Behov - Rejse-
gods- og Godsvogne eventuelt ogsaa Person- og Post-
vogne. Der paahviler Parterne Forpligtelse til at modtage 
og viderebefordre Godsvogne, som overleveres dem af 
Nabobanerne. De svenske Baner Yille i saa Henseende 
underkaste sig de Regler for den fælles Vognbenyttelse, 
som de danske Statsbaner have vedtaget eller i Fremtiden 
maatte vedtage i deres Forbindelse med tyske og ;mdn: 
Baner i det sydlige Udland. 

Det Gods og de Vogne, som o\·erføres med den 
danske Færge mellem Danmark og Sverige, overtages af 
de danske Statsbaner henholdsvis afleveres af disse til de 
svenske Statsbaner ved Dampfærgehavnen i Malmø, 
medens Gods og Vogne, der overføres med den svenske 
Færge, af de svenske Statsbaner overtages henholdsYis 
afleveres af disse til de danske Statsbaner ved Damp-
færgelejet i Kjøbenhavns Frihavn. 

§ 3. 
Ekspeditionen i Kjøbenhavns Frihavn (herunder Fær-

gernes Ind- og Udklarering, Godsets Fortoldning m. m.) 
besørges af de danske Statsbaner, Ekspeditionen i Malmø 
af de svenske Statsbaner, uden gensidig Beregning at 
Vederlag. 

Dampfærgeekspeditionen i Malmø aflægger Regnskab 
til de danske Statsbanf'r efter disses Former og Regler. 
Alle til Ekspeditionen fornødne Billetter, RejsegodsbeYiser, 
Formularer, Bøger og andre Tryksager leveres af de 
danske Statsbaner mod, at de svenske Statsbaner efter 
Regning tilsvare de danske Statsbaner Halvdelen af Ud-
gifterne dertil. Hvis det viser sig nødvendigt, ville Ba-
nerne for at lette Toldbehandlingen af det overførte Gods 
samt af Hensyn til dets Overlevering m. m. lade en 
særlig Ekspedient følge med Færgerne. 

Svenske Jernbaner (via Malmø). 17 

§ 4· 
Der tilsikres fra dansk Side den svenske Færge 

samme Vilkaar i Danmark som den danske Færge, og fra 
svensk Side tilsikres der den danske Færge samme Vilkaar 
i Sverige som den svenske Færge. 

Det Vederlag (for Tiden 200 Kr. aarlig), som betales 
for Afgivelse af Strømsignal for Færgen ved Anduvningen 
af Malmø, bæres med lige Dele af begge Parter. 

§ 5. 
Fartplanerne skulle opstilles efter gensidig Forhand-

ling mellem de to Jernbanestyrelser, og saavidt gørligt 
saaledes, at der i Tilslutning til Iltogene fra og til Stock-
holm og fra og til Kjøbenhavn skaffes de bedst mulige 
Forbindelser med Udlandet. 

De danske Statsbaner forpligte sig til fra og til til-
sluttende Iltog at opretholde en Omnibusforbindelse mellem 
Kjøbenhavns Frihavn (eller Kjøbenhavn Ø) og Kjøben-
havn H og de svenske Statsbaner til at opretholde en 
tilsvarende Omnibusforbindelse i Malmø mellem Stationen 
og Dampfærgehavnen. Med disse Omnibusser befordres 
de gennemgaaende rejsende og deres Rejsegods. 

§ 6. 
Taksterne for Færgestrækningen fastsættes indtil 

videre efter de for de danske Statsbaner gældende Be-
stemmelser. Saafremt der efter disse Bestemmelser ved 
gennemgaaende Indskrivning ikke er indregnet nogen 
s.ærlig Andel for Færgestrækningen - saaledes som for 
Tiden for Gods- og Kreaturbefordringens Vedkommende 
- fastsættes der efter nærmere Aftale mellem de to Sty-
relser i hver enkelt Gods- og Kreaturforbindelse og for 
hver enkelt Tarifklasse en Andel, der betragtes som til-
faldende Færgestrækningen. 

Den Indtægt for Person-, Rejsegods-, Gods- og 
Kreaturbefordringen, der efter det ovenstaaende tilfalder 
Færgestrækningen, fordeles mellem de to Styrelser i For-
hold til Antallet af de udførte Færgeture i hver Maaned . 

.2 
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Undtagelser herfra for mindre væsentlige Indtægter 
(Biindtægter) kunne fastslaas ved særlig Aftale. 

§ 7. 
Saalænge det dansk-svenske Dampskibsselskab • Øre-

sund« vedbliver med Farten mellem Kjøbenhavn og 
Malmø, skal der saavidt muligt - ved Overenskomst 
med Selskabet - søges opnaaet, at der fastsættes ens 
Takster for begge Ruter for Personer og Rejsegods , saa-
ledes at de aennembaaaende Billetter over Kjøbenhavn-o 
Malmø kunne alternativ Gyldighed til begge Ruter 
(Færgeruten og det dansk-svenske Dampskibsselskab 
»Øresund «s Skibe). 

Baade de svenske og ·danske Statsbaner forpligte sig 
derimod til ikke at indføre direkte T akster for Gods og 
levende Dyr i Retning fra Sverige til Kjøbenhavn og i 
Retning fra Danmark til Malmø med noget med Færge-
driften konkurrerende Selskabs Skibe. 

§ 8. 
Saafremt Posten skulde blive befordret med Færgerne, 

fordeles Indtægten heraf, ligesom for Person-, Rejsegods- , 
Gods- og Kreaturbefordring, i Forhold til Antallet af de 
af Parterne i hver Maaned udførte Færgeture. 

§ 9. 
Begge Parter forpligte sig til paa bedste Maade at 

fremme Færgeforbindelsens Tri\·sel. 

§ IO. 

Opstaar der Spørgsmaal om Indsættelse af andre 
eller flere Færger i Forbindelsen samt om Afgivelse af 
Reservefærger, skal dette Spørgsmaal gøres til Genstand 
for særlia Overenskomst mellem de to Styrelser. h 

§ I I. 

Skulde der mod Forventning opstaa Stridsspørgsmaal 
af denne Overenskomst , og disse ikke kunne bitcgges i 

SYenske Jernbaner (via Malmø). 

Mindelighed, skulle de afgøres ved Voldgift, uden at 
Sagen kan gøres til Genstand for Rettergang. 

Hver Part udnævner en Voldgiftsmand, og disse 
vælge igen, hvis det er nødvendigt, en Opmand ved 
Lodtrækning. Naar den ene af Parterne har fremsat 
fordring om Voldgift og samtidig udmeldt sin Voldgifts-
mand, og den anden Part opsætter Valget af sin Voldgifts-
mand mere end 6 Uger, gaar dens Ret til at vælge en 
Voldgiftsmand over paa den anden Side. Afgørelsen sker 
ved Stemmeflerhed. Forøvrigt fastslaar Voldgiftsretten 
seh- sin Forretningsgang. 

Voldgiftsmændenes Kendelse skal have samme Virk-
ning for Parterne som en retskraftig Dom. 

§ I 2. 

Denne Overenskomst vedvarer, indtil den opsiges fra 
en af Parterne med et Aars Varsel. Dog kan den ikke 
opsiges tidligere end til r ste Januar 1905. Overenskomsten 
af i Ite Maj r 894 *) om Driften af en Dampfærgefo,bindelse 
mellem Kjøbenhavn og Malmø med Tillægsoverenskomst 
af 26de April 189 5 *) angaaende Ekspeditionen i Malmø 
bortfalder. 

Kjøbenhavn, den 22de August 1900. 

Tegner. 
N. J. U. Andersen. 

S to c k h o 1 m, den 27de augusti 1900. 
Th. Nordstrøm. John Lundberg. 

J ncq ues Lagercrnntz. 

Approberes 
Ministeriet for offentlige Arbl'jder 

den 12te Oktober 1900. 

Juul Rysensten. 
Fr. l\Iortcnsen. 

*) se den trykte Kontraktsamling af April 1897, Side 12- 19. 



Kallehavebanen. 

TILLÆGSOVERENSKOMST 
vedrørende 

Statsbanernes og Kallehavebanens V edlige-
holdelsesomraade paa Station. 

V ed en Konference den 2ode August I 898 paa 
Masnedsund Station imellem Driftsbestyrer Rischel og 
Baneingeniør Ho!ten vedtoges under Forbehold af for-
nøden Approbation nedenstaaende Bestemmelser ved-
kommende Grændserne imellem Statsbanedriftens og 
Kallehavebanens Vedligeholdelsespligt. 

I. I Overkørsel Nr. 250 i den nordlige Ende af 
Masnedsund Station vc.:dligeholder Kallehavebanen C.haus-
seringen fra 3 Fod vest for vestlige Skinne i Kallehave-
banen til den østlige Vindebom. 

2. I Adgangsvejen til Masnedsund Stations Hoved-
bygning vedligeholder Kallehavebanen Chaussering og 
Brolægning i Kallehavebanens Spor samt 3 Fod paa begge 
Sider af samme. 

3. De paa vedhæftede Plan med A, B og C be-
tegnede afskaarne Arealer overtages af Kallehavebanen, 
som vedligeholder dertil stødende Hegn og Grøft. Saa-
fremt Hegnet i Statsbanernes Gr;-endselinie maatte blive 
fjærnet af Kallehavebanen, skal denne anbringe Mærkepæle 
af Skinner i Grændselinien efter Statsbanedriftens Anvis-
ninger. 

+ Kallehavebanen vedligeholder Regnet langs Ore-
vejen fra det nordøstlige Hjørne af Kallehavebanens 
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Masnedsund Station til det nordøstlige Hjørne af Vogter-
hushaven. 

5. Statsbanedriften vedligeholder Hegnet om Vogter-
hushaven. 

6. Kallehavebanen vedligeholder Rampen ved den 
nordlige Ende af Kallehavebanens Perron og Skraaningen 
langs denne indtil Rendestenens Kant. 

7. Statsbanedriften vedligeholder Stakittet langs 
nordre Side af ovennævnte Rampe. 

Forøvrigt vedligeholder Kallehavebanen de paa den 
til Overenskomsten af 2ode-29de Februar 1896 hørende 
Plan med rødt betegnede Anlæg*). 

C. Holten. Rischel. 

Ovenstaaende Overenskomst tiltrædes. 

Direktionen for Knllelmvebanen. 
Vordingborg, den 13de September 1898. 

P. D. V. 
Gøtzsche. 

Ovenstaaende Overenskomst tiltrædes under Forbehold 
af Indenrigsministeriets Approbation. 

Generaldirektoratet for Statsbanedriften. 
Kjøbenhavn, den 10de Oktober 1898. 

Tegner. 
Fridericia. 

Nærværende Overenskomst er approberet ved Inden-
rigsministeriets Skrivelse af lste November 1898. - E. 2714. 

• ) se den trykte Kontraktsamling af _-\pril 1897, Side 5 6- 5 8. 



Tyske Jernbaner 
(via Gjedser). 

Mellem Generaldirektoratet for Statsbanedriften i 
Kjøbenhavn p:ia den Kongelig Danske Regerings Vegne 
og under Forbehold af dens Stadfæstelse - paa den ene 
Side - og den Storhertugelige Generaldirektion for den 
mecklenburgske Friedrich-Franz Jernbane i Schwerin paa 
den Storhertugelige Mecklenburg-Schwerinske Regerings 
Vegne og under Forbehold af dens Stadfæstelse -· p:ia 
den :inden Side - er sluttet følgende 

OVERENSKOMST 
om 

Indretning og Drift af en Dampfærgeforbindelse 
mellem Gjedser og Warnemunde. 

§ I. 

De fornødne Hameanlæg til Færgernes Optagelse i 
Gjedser og Warnemiinde skulle - under behørigt Hensyn 
til de særlige stedlige Forhold - bygges efter samme 
Grundsætninger, sa:i at Færgerne kunne benytte Lejerne 
paa begge Kyster med samme Sikkerhed. Om Bygge-
planerne og Enkelthederne ved Udførelsen træffes særlig 
Aftale mellem de to i Overenskomsten deltagende Parter. 

Ligeledes skulle Færgerne i det yæsentlige bygges 
efter" samme Konstruktionsmaade. Der skal tilvejebringes 
Enighed mellem Parterne om den bedste Konstruktions-
maade og om Skibenes Indretning i det enkelte. 

§ 2. 

Hver Part sørger selv og for egen Regning for Havne-
anlæget i sit Land og for Bygningen af de Færger, som 
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den skal indsætte i Farten (jfr. § r og 3), og Bygningen 
skal fremskyndes saaledes, ar Driften senest kan aabnes, 
naar der er gaaet to Byggeaar, efter at denne Overens-
komst er sluttet. 

§ 3. 
Fra hver Side indsættes straks to Færger i Driften, 

nemlig en Hjulfærge fortrinsvis til Betjening af Person-
færdslen og en Skruefærge til Bestridelse af Godsfærdslen. 
Sidstnævnte Færge skal tillige tjene som Isbryder og 
Reserveskib. 

Med Færgerne overføres, alt efter Behov, Person-, 
Post-, Rejsegods- og Godsvogne. 

Til Betjening af Personfærdslen skal hYer af Parterne 
foreløbigt hvert Døgn udføre en Tur fra W:unemilnde til 
Gjedser eller fra Gjedser til Warnemi'mde og tilbage, fore-
løbig i Tilslutning til de hestaaende Iltog fra Berlin til 
Kjøbenhavn og fra Kjøbenh:wn til Berlin. Skulde Person-
færdslen kræve andre eller yderligere Ture, forbeholdes 
særlig Aftale om disses Udførelse, ligesom om Gods-
færdslens Røgt og Indsætning af flere Færger. 

Om danske, svenske og norske Vognes Overgang til 
det Omraade, som hører under Foreningen af tyske Jern-
banestyrelser, samt om Overgangen til Danmark, Sverige 
og Norge over Warnemilnde af Vogne, der tilhøre Banerne 
under nævnte Forening, særligt Vognenes Benyttelse og 
Behandling, og om Vederlagets Erlæggelse gælde Bestem-
melserne i »Overenskomst om gensidig Vognbenyttelse i 
det Omraade, der hører under Foreningen af tyske Jern-
banestyrelser« med den nærmere Tilføjelse, at General-
direktoratet for Statsbanedriften optræder som Repræsen-
tant ligeoverfor den Storhertugelige Mecklenburgske Jern-
banestyrelse med Hensyn til alle fra Omraadet for oft-
nævnte Forening til Danmark, SYerige og N arge udførte 
og fra disse Stater til det tyske Foreningsomraade indførte 
Vogne. 

§ 4. 
Ekspeditionen besørges i sin Helhed af de to Kyst-

stationer uden gensidig Beregning af Vederlag. 

Tyske Jernbaner (via Gjedser). 

Den af de danske Færger udførte Sejlads gælder som 
dansk Drift, den af de mecklenburgske udførte som 
mecklenburgsk. Hver Part bærer selv Omkostningerne 
ved sin Drift og raader ogsaa alene over sine Skibe og 
sit Personale. Kun undtagelsesvis, naar paatrængende 
Tilfælde gøre en øjeblikkelig Indgriben til Driftens Op-
retholdelse nødvendig, skal den Storhertugelige General-
direktion være bemyndiget til, saavidt Omstændighederne 
bydende fordre det, ogsaa foreløbigt at raade m-er de 
danske Skibe. Dog er den i saadanne Undtagelsestilfælde 
forpligtet til straks at give Generaldirektoratet for Stats-
banedriften telegrafisk Underretning om Grunden til 
denne Indgriben og om de af den givne Ordrer. 

§ 5. 
Parterne tilsikre hinanden gensidigt, hver for sit 

Lands Havn, at Fartøjerne fritages for enhver Afgift for 
Havnens Besejling. 

§ 6. 
Saafremt et af Skibene maa tages ud af Fart, enten 

for den sæd\·:mlige Kedelrensnings Skyld eller for at 
underkastes den aarligc og Rensning i Dok, 
eller som Følge af Havari, og dets Ejer ikke kan bestride 
den Del af Færdslen, som det tilkommer ham at udføre, 
med sit andet Skib alene, er den anden Styrelse forpligtet 
til at yde Hjælp med sine Skibe til Opretholdelse af den 
fartplanmæssige Forbindeise og Færdslens regelmæssige 
Betjening. Ejeren af det Skib, <ler er ude af Fan , skal 
hurtigst muligt drage Omsorg for, at Skibet atter ind-
sættes i Farten eller erstattes med et andet. 

For hver ydet Hjælpefart mellem Warnemlinde og 
Gjedser eller mellem Gjedser og Warnernilnde skal Ejeren 
af det Skib, som er taget ud af Fart, betale en Godt-
gørelse af 200 Kroner = 225 Mark, skriver To Hundrede 
Kroner = To Hundrede og Fem og Tyve Mark, saafremt 
der ikke i Løbet af et Regnskabsaar fr.1 r ste April til 
3 rte Marts har fundet Naturaludligning Sted. 
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§ 7. 
Fartplanerne skulle opstilles efter gensidig Forhandling 

mellem de to Jernbanestyrelser og saavidt gørligt sa:dedes, 
at der skaffes saa gode Forbindelser som muligt mellem 
Tysklands og Hovedpunkter, f. Eks. mellem 
Kjøbenhavn paa den ene Side og Berlin og Hamburg paa 
den anden Side. 

§ 8. 
Med Hensyn til Tarifdannelse og Andelsberegning 

deles den 42 km. lange Færgestrækning Gjedser-Warne-
miinde i to Halvdele, og den nordlige Halvdel regnes til 
det danske, den sydlige til det mecklenburgske Drifts-
omraade, saa at en særlig Afregning for Færgestrækningen 
over Indtægterne af Person ', Gods- og Kreaturfærdslen 
ikke bliver nødvendig. 

For Ledelse af Færdslen gælder den Grundsætning, 
baade for de Kongelig Danske Statsbaner og for den 
Storhertugelige Mecklenburgske Jernbanestyrelse, at Trans-
porterne befordres over den Vej, der er tarifdannende, 
saafremt der ikke i Fragtbrevet er givet bindende For-
skrifter om Rute og Toldbehandling, som betinge en 
Afvigelse. 

Ligesom de to Jernbanestyrelser ikke ville overtage 
Fragttab i Anledning af Trafikledelse over Konkurrence-
veje, saaledes ville de ogsaa tilstaa Warnemiinde Ruten 
de Begunstigelser, der maatte være tilstaaede andre Ruter, 
oa efter bedste Evne virke for, at de over andre Veje 

b 

bestaaende direkte Tarifsatser indføres over Warnemi.inde, 
saavidt den laveste Tarifdannelse fremkommer over denne 
Rute. 

§ 9. 
Med Hensyn til Postsendingers Befordring mellem 

Warnemi.inde og Gjedser skal den Overenskomst, der 
bliver sluttet mellem den Storhertugelige Mecklenburgske 
Regering og den tyske Rigspoststyrelse, tilligemed alle 
senere Tillægsoverenskomster, der maatte blive afsluttede, 
være forpligtende for Forholdet mellem de to Parter, saa 
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at ogsaa den Kongelig Danske Regering for sin Del har 
at opfylde alle de Pligter, der paahvile den Storhertugelige 
Mecklenburgske Regering overfor den tyske Rigspost-
styrelse. 

- Den Storhertugelige Mecklenburgske Regering vil 
ikke slutte nogen Tillægsoverenskomst til den første 
Overenskomst, forinden den har indhentet den Kongelig 
Danske Regerings Samtykke , saaledes som Tilfældet vil 
være med Overenskomsten selv. 

af Postbefordringen deles halvt mellem 
Parterne. 

§ IO. 

Da det paa Grund af manglende praktisk Erfaring 
ikke for Tiden lader sig overse med Sikkerhed, om Be-
stemmelserne i denne Overenskomst ere tilstrækkeligt 
udførlige og stemmende med Billighed og det stillede 
Øjemed, forbeholdes der hver af Parterne Ret til at for-
lange en Revision af Overenskomsten. En saadan skal 
dog tidligst kunne fordres tre Aar efter Færgefartens 
Aabning. 

Saavel over Nødvendigheden af en Revision som over 
Arten af de Ændringer, der skulle foretages, træffes i Til-
fælde af Meningsforskel Afgørelse af de i § r 2 om meldte 
Voldgiftsmænd. 

§ I I. 

Begge Overenskomstens Parter forpligte sig til paa 
bedste Maade at fremme den nye Forbindelses Trivsel. 

§ 12. 

Skulde der mod Forventning opstaa Stridsspørgsmaal 
af denne Overenskomst, og disse ikke kunne bilægges i 
Mindelighed, skulle de afgøres ved Voldgift, uden at 
Sagen kan gøres til Genstand for Rettergang. 

Hver Part udnævner en Voldgiftsmand, og disse vælge 
igen, hvis det er nødvendigt, en Opmand ved Lodtræk-
ning. Naar den ene af Parterne har fremsat Fordring 
om Voldgift og samtidigt udmeldt sm Voldgiftsmand, og 
den anden Part opsætter Valget af sin Voldgiitsmand 
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mere end 6 Uger, gaar dens Ret til at vælge en Vold-
giftsmand over paa den anden Part. 

Afgørelsen sker ved Stemmeflerhed. Forøvrigt fast-
slaar Voldgiftsretten selv sin Forretningsgang. 

Voldgiftsmændenes Kendelse skal have samme Virk-
ning for Parterne som en retskraftig Dom. 

§ 13· 
Hver Part bærer selv eventuelle Stempelafgifter sit 

Land. 
§ 14· 

Denne Overenskomst udfærdiges paa dansk og tysk, 
i to ligelydende Eksemplarer, af hvilke hver af Parterne 
erholder sit Eksemplar. 

Schwerin, den 7de November 1898. 

Grossherzogliehe General-Direktion der Meeklenbnrgischen 
Friedrich Frunz-Eisenbahn. 

Ehlers. 
Kj øbenhavn, den 9de Ko\·ember 1898. 

Generaldirektoratet for Statsbanedriften. 

Tegner. 

Approberet af det danske Indenrigsministerium og af 
det Mecklenburg-Schwerinske Ministerium henholdsvis den 
24de November og den December" 1898. 

TILLÆG 
til Overenskomsten af 7de-9de November 1898. 

§ 2 i Overenskomsten af 7de-9de November 1898 
bortfalder og erstattes af følgende Bestemmelse: 

Hver Part sørger selv for egen Regning for Havne-
anlæget i sit Land og for Bygningen af de Færger, som 

Tyske Jernbaner (via Gjedser). 29 

den skal indsætte i Farten (jfr. § I og 3), og Bygningen 
skal fremskyndes saaledes, at Driften senest kan aabnes 
rste Oktober 1904. 

Kjøbenhavn, den 17de November i900. 

Generaldirektoratet for Statsbanedriften. 

Tegner. 
Schwerin , den 2ode November 1900. 

Grossherzogliche General-Direktion der Mecklenburgischen 
Friedrich Franz-Eisenbalm. 

Ehlers 

Approberet af Ministeriet for offentlige Arbejder og 
af det Mecklenburg-Schwerinske Ministerium henholdsvis 
den 3 rte Oktober l 900 og den 14de December 1900. 
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Imellem Generaldirektoratet for Statsbanedriften -
under Forbehold af Stadfæstelse af Ministeriet for offent-
lige Arbejder - og Bestyrelsen for Lyngby-Vedbæk 
Jernbane er indgaaet følgende 

OVERENSKOMST 
om nævnte 

Privatbanes Tilslutning til Statsbanerne m. m. 

§ I. 

Lyngby-Vedbæk Banen (herefter kaldet Privatbanen), 
der er anlagt med samme Sporvidde som Statsbanerne, 
slutter sig til disse med særlige Sporanlæg, liggende hen-
holdsvis langs den østlige Side af Lyngby Stations i 
Anledning af Tilslutningen mod Syd forlængede Hoved-
perron , og i den sydlige Ende af Vedbæk Station langs 
den vestre Perrons vestlige Side (se §§ 2 og 3). 

Paa passende Steder ved Lyngby og Vedbæk Stationer 
er anbragt Signaler for Privatbanens Tog*), ved hvilke Ind-
kørslen til de to Stationer kan frigives eller forbydes. 
Privatbanens Sporskifter paa Lyngby og Vedbæk Stationer 
saavelsom de i Sporforbindelserne mellem Privatbanens 
Spor og Statsbanernes Hovedspor liggende Sporskifter ere 
indlemmede i de paagældende Stationers Sporskiftesikrings-
og Signalbetjeningsanlæg i saa stor Udstrækning, som af 
Statsbanedriften anses for ønskeligt. Langs hele Privat-
banen er ved dennes Foranstaltning tilvejebragt en Telefon-
ledning, som er ført ind til Statsbanernes Stationskontorer 

Lyngby og Vedbæk. 

•) Signalernes Anbringelse er foreløbig udsat. 
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De Stationsspor i Lynghy og Vedbæk, som paa ved-

hæftede Planer ere antydede med blaat *), lægges med 4) 

Ibs. Skinner; de paa Planerne med rødt**) antydede Spor 

lægges med 37 kg. Skinner. 

§ 2. 

Privatbanens særlige Anlæg paa Lyngby Station samt 

dens Tilslutning til Statsbanerne ved samme ere viste 
paa vedhæftede Plan I. 

De væsentligste Anlæg og Forandringer paa Stationen 
ere følgende: 

Stationens Hovedperron er forlænget mod Syd. Til 

Adskillelse imellem de Dele af samme, der benyttes hen-

holdsvis af Statsbanerne og Privatbanen, er paa Perronen 

anbragt et Stakit med Laager paa passende Steder. 

Privatbanens Hovedspor er ført langs den forlængede 

Perron hen til en ved samme liggende Drejeskive, hvor-
fra desuden udgaar et Omløbsspor. 

En Gangsti øst for Stationens søndre Ende er for-

lagt paa et Stykke til den østre Side af Privatbanens 

Hovedspor. Vest for den forlagte Gangsti anlægges til 

Privatbanens Brug eventuelt en Lokomotivremise***). 

I Forlængelse mod Syd af Privatbanens langs Hoved-

perronen førende Hovedspor er lagt et Bagspor og med 

Tilslutning til dette et Forbindelsesspor til Statsbanerne, 

indmundende i det med rødt viste Rangerspor; fra dette 

er der lagt Forbindelsesspor til begge Statsbanernes Hoved-

spor, medens de tidligere hinanden krydsende Forbindelses-

spor 1/ 4 og 2/ 8 bortfalde. 
Der er efter nærmere Aftale med Statsbanedriften 

an bragt Indhegning om de af Privatbanen erhvervede 

Arealer vest for Kjøbenhavn-Lyngby Landevej. Privat-

banens Overkørsel over denne Landevej bevogtes ved 

sammes Foranstaltning og paa sammes Bekostning, og 

der anbringes et Led***) over Sporet umiddelbart vest for 

Overkørslen med Tilslutning til Hegnet. 

*) med stiplede Linier. 
**) med stiplede Linier med l Punkter. 

,..,. *) er ikke anbragt. 
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De paa Planen med blaat viste Anlæg, h.erunder 
Indhegning, Ledet over Sporet o. s. v. ere udførte ved 
Privatbanens Foranstaltning for dens Regning, de med 
rødt viste ved Statsbanernes Foranstaltning, men paa 
Privatbanens Bekostning efter Regning over de dermed 
forbundne Udgifter. Eventuelle Anlæg til Kultagning, 
Lokomotivernes Vandforsyning, Vognvask og Kedel-
vognenes Forsyning med Vand udføres, for saa vidt saa-
danne maatte ønskes, ved Privatbanens Foranstaltning og 
paa sammes Bekostning. Valget af Pladsen for saadanne 
Anlæg er Statsbanedriftens Godkendelse underkastet. 

Belysning af Privatbanens Perron udføres ved Stats-
banedriftens Foranstaltning i saa stor Udstrækning, som 
af denne maatte skønnes fornødent, mod Godtgørelse 
efter Regning af Udgifterne. 

§ 3. 
Privatbanens særlige Anlæg paa Vedbæk Station samt 

dens Tilslutning til Statsbanerne ved samme ere viste 
paa vedhæftede Plan II. 

De væsentligste Anlæg og Forandringer paa Stationen 
ere følgende: 

Paa Stationens vestre Perron, langs hYis vestlige Side 
Privatbanens Hovedspor ligger, tilvejebringes Adskillelsen 
mellem de Dele af Perronen, der benyttes henholdsvis af 
Statsbanerne og Privatbanen , ved et Stakit med Laager 
paa passende Steder. 

Privatbanens Hovedspor er ført langs Perronen til 
en ved samme liggende Drejeskive , fra hvilken desuden 
udgaar to Omløbs- og Depotspor, hvoraf det vestligste er 
forlænget hen til en Lokomotivremise*). 

En mindre Bygning til Billetsalg m. v. bliver -
naar Statsbanerne maatte kræve saadanr - ved Privat-
banens Foranstaltning og paa sammes Bekostning at op-
føre paa nærmere aftalt Sted paa Privatbanens Perrondel 
paa Vedbæk Station. 

Fra Privatbanens Station 'i7 5-76 er ført et For-
bindelsesspor hen til det paa Planen med rødt**) viste 

•) er ikke anbragt. 
-*) med stiplede Linier med 2 Punkter. 
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blinde Spor, der ved Hjælp af et Sporskifte slutter sig til 
Statsbanernes vestlige Hovedspor i St. 283-84. 

Statsbanernes vestre Hegn er flyttet paa Strækningen 
fra Vedbæk Station til . det syd for Trørødviadukten lig-
gende Punkt, hvor Privatbanen bøjer af fra Statsbane-
sporene ud i det vestre Skel af de af Privatbanen er-
hvervede Arealer, og forlænget til det Vandløb, der skærer 
Privatbanen i dennes Station 348. Ligeledes er der 
anbragt Hegn langs Privatbanens Østside fra nævnte 
Vandløb mod Nord med Tilslutning til Statsbanehegnet 
syd for Trørødviadukten omtrent i Statsbanernes Station 
266-67 (Privatbanens Station 3 59-60). 

De paa Planen med blaat*) viste Anlæg, herunder 
Forlængelsen af den i Statsbanernes Station 279-80 
værende 8 Fods Bro, de for Privatbanens Gennemførsel 
under Trørødviadukten fornødne Forandringer Yed denne, 
Hegnets Flytning o. s. v., ere udførte Yed Privatbanens 
Foranstaltning og for dens Regning; de med rødt**) viste 
Anlæg ere udførte ved Statsbanedriftens Foranstaltning 
men paa Privatbanens Bekostning efter Regning over de 
dermed forbundne Udgifter. 

Med Hensyn til Belysningsanlæg samt Kultagnings-
og Vandforsyningsanlæg m. v. paa Vedbæk Station gælder 
det samme som for Lynghy Stations Vedkommende 
anført - jfr. § 2. 

§ 4· 
For de Dele af Statsbanedriftens Grund, som beslag-

lægges til Anlæg for Privatbanen paa og ved Lyngby og 
Vedbæk Stationer, udredes ingen Erstatning, men Grunden 
vedbliver at være Statsbanedriftens Ejendom. 

De Arealer, som af Privatbanen ere erhvervede ved 
Lyngby Station øst for denne, beliggende vest for Kjøben-
havn-Helsingør Landevej, samt ved Vedbæk Station yest 
for denne og beliggende nord for Privatbanens Anlægs-
station 359-60 (Statsbanernes Station 266-67) inddrages 
under Statsbanerne, hvis Ejendom de blive. 

•) med stiplede Linier. 
** 1 med stiplede Linier med 2 Punkter. 
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§ 5. 
Samtlige paa og ved Lyngby og Vedbæk Stationer 

udførte nye Anlæg og i Anledning af Tilslutningen for-
anledigede Udvidelser af ældre Anlæg (heri indbefattet de 
Dele af Perronerne, som benyttes af Privatbanen), saaledes 
som angivet med blaat paa vedhæftede Planer, vedlige-
holdes ved Privatbanens Foranstaltning og paa sammes 
Bekostning. De med rødt paa Planerne viste Sporanlæg 
og den i § 3 · omhandlede Broforlængelse samt Støtte-
muren for Trørød-Broen vedligeholdes ved Statsbane-
driftens Foranstaltning. 

Ønsker Privatbanen senere Udvidelser og Anlæg, 
som Statsbanedriften maatte mene at kunne gaa ind paa, 
bærer Privatbanen Omkostningerne derved og udfører 
deres Vedligeholdelse for egen Regning. Det forbeholdes 
dog Statsbanedriften at udføre saa stor en Del af Arbejdet 
ved første Anlæg og paafølgende Vedligeholdelse af saa-
danne senere som den af Hensyn til Driftens 
Sikkerhed eller af andre Grunde skønner nødvendigt, og 
saaledes at Privatbanen afholder Udgiften derved efter 
Regning. 

Paa den anden Side staar det Statsbanedriften frit 
for at foretage Ændringer i eller Udvidelser af Anlægene, 
naar den anser saadant for ønskeligt, uden at dog Til-
skud til I værksætteisen af saadanne Ændringer kan 
fordres af Privatbanen, eller dens Stilling oyer for Stats-
banerne ifølge denne Overenskomst derved forrykkes. 
Saadanne Anlæg vedligeholdes af Statsbanerne og for 
deres Regning. 

§ 6. 
Privatbanen kan sælge Billetter (og ekspedere Rejse-

gods) mellem samtlige dens Stationer indbyrdes - her-
under ogsaa Lyngby og Vedbæk. Indtægten heraf til-
falder udelukkende Privatbanen, hvis Billetter selvfølgelig 
ikke gælde til Statsbanernes Tog, ligesom omvendt Stats· 
banernes Billetter mellem Lyngby og Vedbæk ikke gælde 
til Privatbanens Tog. Privatbanens Billetter til Lyngby 
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og Vedbæk skulle med Hensyn til Form og Udstyr være 
godkendte af Statsbanedriften. 

Gods (herunder levende Dyr) kan ekspederes µlellem 
samtlige Privatbanens Mellemstationer indbyrdes og imellem 
disse paa den ene Side og Lyngby og Vedbæk paa den 
anden Side; Fragten tilfalder udelukkende Privatbanen. 
Godsbefordringen mellem Lyngby (loco) paa den ene 
Side og Vedbæk (loco) paa den anden Side tilfalder lige-
ledes Privatbanen, med mindre Godset ifølge Fragtbrevs-
forskrift eller paa Grun<l af Standsninger i Privatbanens 
Drift gaar over Statsbanerne. 

Gods mellem Privatbanens Mellemstationer og andre 
Statsbanestationer end Lyngby og Vedbæk overleveres til 
og fra Statsbanerne efter Omstændighederne i Lyngby 
eller Vedbæk. 

§ 7. 
Privatbanens Tog ekspederes fra dens Perron-

side henholdsvis paa Lyngby og paa Vedbæk Station, dens 
Billetsalg og Ekspedition af Rejsegods, og 
levende Dyr i Lyngby og Vedbæk sker paa Statsbanernes 
Stationer og ved deres Personale. Statsbanernes Personale 
betjener endvidere de i Sikringsanlægene inddragne Spor-
skifter og Signaler for Privatbanens Tog, medens Privat-
banens Personale betjener de øHige Sporskifter i de for 
dennes Tograngering paa Lyngby og Vedbæk Stationer 
lagte Spor. Vogne, der fra Statsbanestationen i Lyngby 
eller Vedbæk skulle befordres med Privatbanen, og Vogne, 
der fra Privatbanen skulle gaa ind paa Statsbanerne, af-
hentes fra og bringes til Statsbanernes Godsspor nd 
Hjælp af Privatbanens Lokomotiver. Rangering paa Privat-
banens paa vedhæftede Planer med blaat betegnede Spor 
paa Lyngby og Vedbæk Stationer er Statsbanedriften 
uvedkommende. Al anden Rangering sker under ved-
kommende Stations Ledelse og efter de nærmere Aftaler, 
som i saa Henseende skulle træffes mellem Privatbanens 
Driftsbestyrer og Statsbanernes Trafikafdeling. 

Privatbanens Lokomotiv- og Vogntjeneste paa de to 
Tilslutningsstationer, navnlig Pasning og Vedligeholdelse 
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af dens Driftsmateriel, Tilsynet med samme, Lokomo-
tivernes Betjening, Rengøring, Pudsning, Smøring og 
Opfyring; Vognenes Rengøring, Smøring, Belysning, 
Opnrmning o. s. fr. er Statsbanedriften uvedkommende. 

§ 8. 
Om det gensidige Forhold paa Lyngby og Vedbæk 

Stationer gælder iøHigt følgende: 
a. Statsbanedriften ansætter og afskediger Lyngby hen-

holdsvis Vedbæk Stationspersonale uden Privatbanens 
Medvirkning. 

b. Den Sikkerhed, der Yil være at stille for de Stations-
bestyrerne i Lyngby og Vedbæk betroede Oppe-
børsler for Privatbanen bestemmes til 600 Kr. 
for hver. 

Om den Maade, hvorpaa Sikkerhedsbeløbene skal 
stilles, træffer Generaldirektoratet Bestemmelse. 

c. Billetter, Tryksager, Protokoller og Regnskabs-
formularer til Privatbanen leveres af denne. 

<l. Privatbanens Personale er, saalænge det i Tjenestens 
Medfør opholder sig paa Lyngby eller Vedbæk Sta-
tioner, disses Stationsbestyrere underbcrivet oa pliaticrt o o n 
at efterkomme deres Ordrer og Anvisninger. 

Vedkommende Stationsbestyrer i Lyngby og Ved-
bæk træffer Bestemmelser om Ordningen af den al-
mindelige Stationstjeneste paa den ham underlagre 
Station, dog er han pligtig at efterkomme de Bestem-
melser og Paabud, som gives ham af Privatbanens 
Driftsbestyrer angaaende dens særlige Stationstjeneste, 
dens Togsammensætning, dens Ekspedition, Regnskabs-
føring o. des!. Meningsforskel, der maatte opstaa 
angaaende saadanne forhold, a(!Søres af General-
direktoratet for Statsbanedriften. 

§ 9. 
PriYatbanens Takster og Befordringsbestemmelser 

skulle tilstilles Generaldirektoratet for Statsbanedriften til 
Gennemsyn, forinden de forelægges Ministeriet til Stad-
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fæstelse. Ved disse Bestemmelser maa der ikke paadrages 
Statsbanedriften gennem dens Stationer i Lyngby og 
Vedbæk videregaaende Forpligtelser lige oYer for Privat-
banens rejsende og Godsforsendelser, end der paabviler 
Statsbanedriften overfor dens egne. 

Særligt fremhæves, at Af- og Paalæsning af Vogn-
l:i.dningsgods er Statsbanedriften uvedkommende. 

§ IO. 

Planen for Privatbanens ordinære Kørsel tilstilles 
Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Gennemsyn og 
m:ia for Lyngby og Vedbæk Stationers Vedkommende 
være tiltr:iadt af samme, forinden den forelægges Mini-
steriet til Stadfrestelse. 

Indlægning af Særtog paa Privatbanen mellem Lyngby 
og Vedbæk maa kun finde Sted efter Aftale med og 
Samtykke af vedkommende Trafikinspektør, eventuelt paa 
dennes Vegne Lyngby og Vedbæk for 
saa vidt angaar Afgangs- og Ankomsttiderne henholdsvis 
i Lyngby og Vedbæk. 

Naar Statsbanerne agte at ændre deres Køreplan til 
og fra Lyngby eller Vedbæk, ville de i Tid sætte 
Privatbanen i Kundskab herom for at gøre det muligt for 
den at ændre sin Køreplan i Overensstemmelse med 
Statsbanedriftens forandrede Køreplan. 

Til Kørsel over Statsbanegrund - bortset fra Ran-
gering af Lokomotiv paa Statsbanestation under Ledelse 
af Statsbanernes Folk ·- maa Privatbanen kun benytte 
fuldt paalidelige Folk, der ifølge Lægeerklæring 
i Henseende til Synsstyrke og Farvesans opfylde de for 
Statsb:mernes ansatte gældende Betingelser, og som ifølge 
skriftlig Erklæring fra Privatbanens Driftsbestyrer ere nøje 
kendte med de af Statsbanerne udstedte almindelige og 
særlige Forskrifter, der kunne faa Betydning for deres 
Tjeneste, deriblandt Statsbanernes Politi-, Signa!- og Tog-
reglement (eventuelt ogsaa det lokale Signalreglement). 
De paagældende skulle være i Besiddelse af de nysnævnte 
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Reglementer saavel som af Statsbanernes Køreplan og 
Plan for Særtog. 

Overtrædelse af Sikkerhedsreglementerne lover Privat-
banen at paatale strængt. 

§ I I. 

Statsbanedriften erklærer sig villig nl at afslutte 
Overenskomst med Privatbanen om gensidig Vogn-
benyttelse efter lignende Regler som de, der gælde for 
andre danske Privatbaner. 

§ 12. 

Om gensidig tilføjet Skade gælde Lovgivningens 
almindelige Regler, sammenholdte med de særlige Be-
stemmelser, som denne Overenskomst indeholder. Dog 
skal intet her hen hørende Spørgsmaal kunne gøres til 
Genstand for Rettergang, men i Mangel af mindelig 
Overenskomst Sagen for Ministeriet for offent-
lige Arbejder, hvis Afgørelse ogsaa Privatbanen er for-
pligtet til at underkaste sig. Særligt bemærkes, at da 
Privatbanens Materie I vil blive udsat for Rangering 
sammen med Statsbanedriftens, maa det i enhver Hen-
seende være bygget stærkt nok til at kunne taale saadan 
Rangering. 

§ I). 

Privatbanen betaler et aarligt Vederlag af 4,200 Kr" 
er ·Fire Tusinde to Hundrede Kroner, for Vedligeholdel-
sen af de paa Planerne med rødt angivne Anlæg paa 
Lyngby og Vedbæk Stationer og for den paa de nævnte 
Stationer forudsatte Stationsqeneste. Beløbet betales 
maanedsvis bagud med 1/ 12 (for første Maaned beregnes 
pro rata efter Dageantallet). 

§ 14. 
Denne Overenskomst betragtes som værende traadt i 

Kraft fra Dagen for Privatbanens Aabning for Drift og 
kan kun hæves med begge Parters Samtykke. 
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§ I 5. 
Denne Overenskomst udfærdiges i to ligelydende 

Originaler, af hvilke den ene overgives Generaldirektoratet 
for Statsbanedriften, den anden Privatbanens Bestyrelse. 

Kjøbenhavn, den 4de November 1903. 

Generaldirektoratet for 
Statsbanedriften. 

Ambt. 

Paa Banebestyrelsens Vegne. 

Fridericia. 

L. Koefoed, 
Formand. 

Nærværende Overenskomst approberes. 

Ministeriet ror offentlige Arbejder , den I 3de Januar i 904. 
P.M.V. 

E. B. 

R. Howard Gr.øn. 

Høng- Vedde- Tølløse jernbane. 

I mellem Generaldirektoratet for Statsbanedriften -
under Forbehold af Stadfæstelse af Ministeriet for offent-
lige Arbejder - og Bestyrelsen for Høng-Tølløse Jern-
bane er indgaaet følgende 

OVERENSKOMST 
om nævnte 

Privatbanes Tilslutning til Statsbanerne i Høng 
og Tølløse samt om Tilslutningen til Sorø-

Vedde Banen ved Vedde Station m. m. 

§ I. 

Høng-Tølløse Banen (herefter kaldet Privatbanen), 
der er bygget med samme Sporvidde som Statsbanerne, 
slutter sig til disse med særlige Sporanlæg, liggende paa 
Høng Station langs den østlige Side af den mod Nord 
forlængede Hovedperron, og paa Tølløse Station langs 
den sydlige Side af den mod Øst forlængede Hoved-
perron (se §§ 2 og 3). Sorø -Vedde Banen, der er 
Privatbane, men drives af Statsbanerne, og som er bygget 
med disses normale Sporvidde, slutter sig til Høng-
Tølløse Banen med særlige Sporanlæg paa søndre Side 
af dennes Hovedspor paa Vedde Station. 

Paa passende Steder ved Høng, VeJde og Tølløse 
Stationer er opført Signaler for Privatbanens Tog, ved 
hvilke Indkørslen til de tre Stationer kan frigives eller 
forbydes. De i Sporforbindelserne mellem Privatbanens 
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Spor og Statsbanernes Hovedspor paa Høng og Tølløse 
Stationer liggenJe Sporskifter ere indlemmede i de ved-
kommende Stationers Sporskiftesikrings- og Signal-
betjeningsanlæg i det for Sikring af Statsbanetogene for-
nødne Omfang. Langs Privatbanen er der ved dennes 
Foranstaltning anbragt en Telefonledning, som er ført 
ind til Statsbanernes Stationskontorer i Høng, Vedde og 
Tølløse. 

§ 2. 
De for Privatbanen særligt bestemte Anlæg paa Høng 

Station, Tilslutningen til Statsbanerne og Statsbane· 
stationens Udvidelse i Anledning af Tilslutningen vises 
paa vedhæftede Plan I og ere i det væsentlige følgende: 

r . Stationens Hovedperron er forlænget mod Nord. 
Privatbanens Hovedspor er ført langs den forlængede 
Perrons Østside hen til en ved samme og nord for 
Hovedbygningen liggende Drejeskive, hvorfra desuden 
udgaar et Omløbsspor. Nævnte Drejeskive skal mindst 
være 1 r m. i Diameter for i paakommende Tilfælde at 
kunne bruges af Statsbanedriftens Lokomotiver. Fra 
Privatbanens Hovedspor er ført et Spor i sydlig Retning 
bestemt til Tilslutning til Statsbanernes Spor. 

I Stationens nordre Ende er for Privatbanen tilveje-
bragt et Remiseanlæg med Kulgaard, de fornødne \'and-
forsyningsanlæg 1:i.1. m. Stationsforstanderens Have er 
flyttet til den paa Planen angirnc Plads vest for Stationens 
Hovedbygning. 

Der sættes efter nærmere Aftale med Statsbanedriften 
Hegn om de for Privatbanen erhvervede Arealer, hvorhos 
der sættes imellem Statsbanernes og Privatbanens 
Hovedspor fra den nordre Side af den i Statsbanernes 
Anlægsstation ca. 414 \·ærende offentlige Overkørsel til 
Statsbanehegnet i Station 422 - 2). Den nævnte offentlige 
Overkørsel bevogtes ved Statsbanedriftens 

De under 1 nævnte Anlæg med Undtagelse af Have-
arealet ere viste paa Planrn med blaa *) Linier. 

med stiplede Linier. 

r 
' eZ 
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2. Varehuset er udvidet. Vest for Stationens Hoved-
spor er lagt et nyt Læssespor med Læssevej; der er lagt 
et nyt Forbindelsesspor mellem det gamle østre Læssespor 
og Hovedsporet samt tilvejebragt Forbindelse mellem det 
under I nævnte Tilslutningsspor og Statsbanernes Hoved-
spor. Disse Anlæg ere paa Planen viste med røde*) 
Linier. Sporene paa Høng Station ere lagte med 4 5 Ibs. 
Skinner. 

De under 1 nævnte Anlæg ere udførte ved Privat-
banens Foranstaltning og for dens Regning; de under 2 

nævntt: Anlæg samt Sikringsanlæget ved Statsbanernes 
Foranstaltning, men saaledes, at Privatbanen efter Regning 
godtgør Statsbanerne Fjerdedelen af samtlige dermed for-
bundne Udgifter, dog ikke udover 11,600 Kroner. 

Samtlige Udgifter ved Arealerhvervelsen bæres af 
Privatbanen. 

Privatbanens Perron belyses ved Statsbanedriftens 
Foranstaltning paa den Maade og i det Omfang, som 
Statsbanedriften skønner nødvendigt. 

§ ). 
De for Privatbanen særiigt bestemte Anlæg paa 

Tølløse Station, Tilslutningen til Statsbanerne og 
Statsbanestationens Udvidelse i Anledning af Tilslutningen 
ere viste paa Yedhæftede Pla:1 II og ere i det væsentlige 
følgende: 

I. Stationens Hovedperron er forlænget mod Øst i 
udvidet Bredde. Privatbanens Hovedspor er ført langs 
den forlængede Perrons Vestside hen til en ved samme 
liggende Drejeskive, der mindst skal ,-ære r 1 m. i 
Diameter for i paakommende Tilfælde at kunne bruges 
af Statsbanedriftens Lokomotiver. Fra Drejeskiven udgaar 
desuden et Omløbsspor samt et Læsse- og Depotspor. I 
Forbindelse baade 1J1ed disse Spor og Privatbanens Hoved-
spor er lagt et Overleveringsspor med Tilslutning til" 
Statsbanerne i disses Anlægsstation 3 6 3 - 64. 

*) med stiplede Linier med 2 Punkter. 
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Syd for Overleveringssporet og langs dette er lagt 
endnu et Depotspor. Imellem Overleveringssporet og 
Privatbanens Hovedspor er for Privatbanen indrettet en 
Lokomotivremise, og ved Sporet til denne en Kulgaard, 
de fornødne Vandforsyningsanlæg, Askekasse m. m. 

Om de af Privatbanen erhvervede Arealer i Stationens 
ø5tre Ende sættes Hegn med Tilslutning til Statsbane-
hegnet, hvorhos der sættes Hegn paa Strækningen A-B. 

De under 1 nævnte Anlæg ere paa Planen viste med 
blaa *) Linier. 

Sporene ere lagte med 45 Ibs. Skinner. 
2. Nord for Statsbanernes Hovedspor er opført 

Stationens nye Varehus, Rampe, Brovægt, Folde, Læsse-
spor og Læsseveje, Depotspor m. m. med Plads til en 
mulig fremtidig Udvidelse. Perronen e1 udvidet i Bredden, 
og i den Anledning er Hovedsporet kastet et Stykke mod 
Nord, der er lagt en Mellemperron; fra Statsbanedriftens 
Hovedspor i Station 36 3- 64 er i vestlig Retning lagt et 
Spor i Tilslutning til det under 1 nævnte Overleveringsspor. 

Disse Anlæg ere paa Planen viste mea røde**) 
Linier. 

De med rødt viste Spor ere lagte med 63 Ibs. 
Skinner. 

De under 1 nævnte Anlæg ere udførte ved PriYat· 
banens Foranstaltning og for dens Regning, de under 2 
nævnte Anlæg samt Sikringsanlæget ved Statsbanernes 
Foranstaltning men saaledes, at Privatbanen efter Regning 
godtgør Statsbanerne Halvdelen af samtlige de dermed 
forbundne Udgifter, dog ikke udover 72,400 Kr. 

Privatbanen bærer Udgifterne ved Erhvervelsen af det 
fornødne Areal til Tilslutningen paa den nuværende 
Stations søndre Side og deltager i Udgifterne ved den 
øvrige Arealerhvervelse paa den nordre Side. 

Privatbanens Andel i sidstnævnte Udgifter bestemmes 
ved Forholdet mellem Størrelsen af det Areal af den 

*) med stiplede Linier. 
**) med stiplede Linier med 2 Punkter. 
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nuværende Station, der indtages til Privatbanens Anlæg, 
og Størrelsen af det Areal, der erhverves paa Nordsiden 
af Stationen. 

Belysning af Privatbanens Perron sker . i Overens-
stemmelse med det for Høng Stations Vedkommende 
anførte (jfr. § 2). 

§ 4· 
Tilslutningen mellem Privatbanen og Sorø-Vedde 

Banen paa Vedde Station er vist paa vedhæftede Plan III, 
hvor de ved Sorø- Vedde Banens Tilslutning tilkomne 
Anlæg ere viste med blaa *) og røde**) Linier. De med 
blaat viste Anlæg ligge paa Privatbanens Grund, de med 
rødt viste Anlæg ligge paa Statsbanernes Grund, (jfr. 
nedenfor). Disse Anlæg bestaa væsentlig af følgende: 

Der er for Privatbanen lagt et Omløbsspor nord for 
Hovedsporet. 

Sorø- Vedde Banens Hovedspor er ført langs Privat-
banens HoYedspor og syd for dette til en i Stationens 
østre Ende opført Lokomotivremise med en 11, 5 m. 
Drejeskive. 

Ved Remisen er tilvejebragt en Maskinbrønd med 
Pumpeanlæg og i Remisen en Beholder. 

Syd for Sorø-Vedde Banens Hovedspor er lagt 2 

Ranger· og Depotspor samt et Læssespor med Læssevej. 
Der er opført en Hovedbygning med Varehus og Udhus, 
tilvejebragt nye Perronanlæg, Ramper og Svinefolde samt 
2de Adgangsveje. 

Fra Sorø-Vedde Banens Hovedspor er lagt 3 For-
bindelsesspor til Privatbanens Hovedspor indmundende i 
dette henholdsvis Yest og øst for Perronerne samt i Nær-
heden af den ovennævnte Remise. 

De omtalte nye Anlæg ere udførte ved Sorø - Vedde 
Banens Foranstaltning. 

Angaaende Fordeling af Udgifterne herved træffes 
nærmere Overenskomst mellem de vedkommende Parter. 

• ) med stiplede Linier. 
med stiplede Linier med 2 Punkter. 
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Grænsen mellem Sorø -Vedde Banens og Privatbanens 
Grund er paa Planen vist med en punkteret sort Linie. 

I Grænsen sættes ved Sorø-Vedde Banens For-
anstaltning varige Grænsemærker. 

Udgiften ved den i Anledning af Tilslutningen skete 
Arealerhvervelse bæres af Sorø - Vedde Banen for saa vidt 
angaar den Del, der ligger syd for Grænselinien, medens 
Udgiften ved Erhvervelsen af de nord for Grænselinien 
liggende Arealer bæres af Privatbanen. 

Samtlige de paa Vedde Station udførte nye Anlæg, 
der ere beliggende syd for den ovennævnte Grænselinie 
(paa Planen viste med rødt) vedligeholdes ved Stats-
banedriftens Foranstaltning og paa dens Bekostning, (ifr. 
dog nedenfor), medens de Anlæg, der ere beliggende nord 
for nævnte Grænselinie (paa Planen viste med blaat), 
vedligeholdes ved Privatbanens Foranstaltning og paa dens 
Regning eller - om det maatte ønskes - helt eller 
delvis ved Statsbanedriftens Foranstaltning, mod at Privat-
banen godtgør de dermed forbundne Udgifter efter 
Regning*). 

Angaaende Vedligeholdelse af Adgangsvejene og 
Pladsen foran Hovedbygningen træffes nærmere Over-
enskomst med vedkommende Sognekommune. Ren-
holdelse af Perroner og Sporskifter udføres af Stats-
banernes Personale. 

Samtlige Perroner belyses ved Statsbanedriftens 
Foranstaltning paa den Maade og i det Omfang, som 
Statsbanedriften skønner nødvendigt. 

Eventuel Bevogtning af den offentlige Overkørsel i 
Vedde Stations vestre Ende sker ligeledes ved Statsbane-
driftens Foranstaltning. De med Bevogtningen forbundne 
Udgifter skulle, for saa vidt Bevogtningen nødvendiggøres 
af Hensyn til begge Banerne, bæres af disse efter nærmere 
Fordeling. Kan der ikke opnaas Enighed om Fordelingen, 
fastsættes denne af Ministeriet. 

•) Privatbanen vedligeholder. de ved Sporskifterne i dens Hovedspor 
værende Sporskiftesignaler med Undtagelse af Lygterne, der ved-
ligeholdes og belyses ved Statsbanernes Foranstaltning. 
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§ 5· 
For de Dele af Statsbanernes Grund, som beslag-

lægges til Anlæg for Privatbanen paa og ved Høng og 
Tølløse Stationer, udredes ingen Erstatning - jfr. dog 
§ 3, næstsidste Stykke - men Grunden vedbliver at 
være Statsbanernes Ejendom. Grænsen mellem Stats-
banernes og Privatbanens Grund er paa Planerne betegnet 
med en grøn*) Linie. Hvor denne Grænse ikke falder 
sammen med Hegnets, sættes ved PriYatbanens Foranstalt-
ning og paa dens Bekostning varige Grænsemærker. 

Den i § 2 omhandlede Have paa Høng Station ind-
drages under Statsbanerne, hvis Ejendom den bliver. 

§ 6. 
Samtlige de paa Høng og Tølløse Stationer udførte 

nye Anlæg, der ere viste med blaat paa de vedhæftede 
Planer (herunder dog ikke Forlængelserne af Hoved-
perronerne), samt Telefonanlæget vedligeholdes ved Privat-
banens Foranstaltning og paa sammes Bekostnina doa b' n 
regnes Renholdelse af Perroner og Sporskifter at henhøre 
under Stationstjenesten, der udføres af Statsbanestationer-
nes Personale. 

Endvidere vedligeholder Privatbanen det Hean der ... " b , 

findes syd og vest for det Areal paa den nuværende 
Tølløse Station, der indtages til Privatbanens Anlæg. De 
paa Planerne med rødt viste Anlæg samt Sikringsanlægene 
vedligeholdes ved Statsbanedriftens Foranstaltning. 

For alle 3 Tilslutningsstationer gælder, at saafremt 
Privatbanen senere ønsker Udvidelser oa Anlæa oa Stats-t:"> b' b 

banedriften mener at kunne gaa ind paa samme, bærer 
Privatbanen Omkostningerne. Vedligeholdelsen af saa-
danne nye Anlæg sker ved Privatbanens Foranstaltnina ... b' 

med mindre anden Aftale træffes. 
Paa den anden Side staar det Statsbanedriften frit for 

at foretage Ændringer eller Udvidelser af Anlægene, naar 

• 1 med - ..---.--.- ..--.-
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<len anser saadanne for ønskelige, men Tilskud dertil kan 
ikke fordres af Privatbanen eller dens Stilling overfor 
Statsbanerne ifølge denne Overenskomst derved forrykkes. 
Saadanne Anlæg vedligeholdes af Statsbanerne og for 
deres Regning, med mindre anden Aftale træffes. 

§ 7. 
Privatbanen kan sælge Billetter (og ekspedere Rejse-

gods) mellem samtlige sine Stationer indbyrdes - her-
under ogsaa Høng, Ved de og Tølløse. Indtægten heraf 
tilfalder udelukkende Privatbanen, hvis Billetter ikke gælde 
til Statsbanernes Tog, ligesum omvendt Statsbanernes 
Billetter mellem Høng og Vedde, mellem Høng og Tølløse 
og mellem Vedde og Tølløse ikke gælde til Privatbanens 
Tog. 

Gods (herunder levende Dyr) kan ekspederes mellem 
samtlige Privatbanens Mellemstationer indbyrdes - og 
imellem disse paa den ene Side og Høng, Vedde og 
Tølløse paa den anden Side. Fragten tilfalder. udelukkende 
Privatbanen. Godsbefordringen mellem Høng (loco) og 
Vedde (loco), mellem Høng (loco) og Tølløse (loco) og 
mellem Vedde (loco) og Tølløse (loco) tilfalder ligeledes 
Privatbanen, med mindre Godset i Følge Fragtbrevs-
forskrift eller paa Grund af Standsninger i Privatbanens 
Drift gaar over Statsbanerne. 

Gods mellem Privatbanens Mellemstationer og andre 
af Statsbanerne drevne Stationer end Høng, Vedde og 
Tølløse overleveres til og fra Statsbanerne efter Omstæn-
dighederne i Høng, Vedde eller Tølløse. 

§ 8. 
Privatbanens Tog ekspederes fra dens særlige Perron-

side henholdsvis paa Høng, Vedde og Tølløse Station; 
dens Billetsalg og Ekspedition af Rejsegods, Fragtgods og 
levende Dyr i Høng, Vedde og Tølløse sker paa Stats-
banernes Stationer og ved deres Personale. Statsbanernes 
Personale betjener endvidere de i Sikringsanlægene paa 
Høng og Tølløse Stationer inddragne Sporskifter i For-
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bindelsessporene mellem Privatbanens Spor og Stats-
banernes Hovedspor samt de i Høng-Tølløse Banens 
Hovedspor liggende Sporskifter paa Vedde Station, 
medens Privatbanens Personale betjener de øvrige Spor-
<>kifter i de for dennes Rangeringsbevægelser paa Høng 
og Tølløse Stationer benyttede egne Spor. 

Vogne, der fra de af Statsbanerne drevne Stationer i 
Høng, Vedde eller Tølløse skulle befordres med Privat-
banen, og Vogne, der fra Privatbanen skulle gaa ind paa 
Banestrækninger, drevne af Statsbanerne, afhentes og 
bringes ved Hjælp af Privatbanens Lokomotiver. Ved 
saadanne Bevægelser skulle Privatbanens Lokomotiver 
være under fornøden Ledsagelse af Statsbanedriftens Per-
sonale. Rangering paa Privatbanens paa vedhæftede 
Planer med blaat betegnede Spor paa Høng og Tølløse 
Stationer er Statsbanedriften uvedkommende. 

Al anden Rangering sker under vedkommende 
Stations Ledelse og efter de nærmere Aftaler, som i saa 
Henseende skulle træffes mellem Privatbanens Drifts-
bestyrer og Statsbanernes T r:1fikafdeling. 

Privatbanens Lokomotiv- og Vogntjeneste paa de to 
Tilslmningsstationer, Høng og Tølløse navnlig Pasning 
og Vedligeholdelse af dens Driftsmateriel, Tilsynet med 
samme, Lokomotivernes Betjening, Rengøring, Pudsning, 
Smøring og Opfyring, Vognenes Rengøring, Smøring, 
Belysning, Opvarmning o. s. fr. er Statsbanedriften uved-
kommende. 

§ 9. 
Om det gensidige Forhold paa Høng, Vedde og 

Tølløse Stationer gælder iøvrigt følgende: 
a. Statsbanedriften ansætter og afskediger Høng, hen-

holdsvis Vedde og Tølløse Stationspersonale uden 
Privatbanens Medvirkning. 

b. Den Sikkerhed, der vil være at stille for de Stations-
bestyrerne i Høng, Vedde og Tølløse betroede Oppe-
børsler for Privatbanen, bestemmes til 600 Kr. for 
hver. Om den Maade, hvorpaa Sikkerhedsbeløbene 
skulle stilles, træffer Generaldirektoratet Bestemmelse. 

4 
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c. Billetter, Tryksager, Protokoller og Regnskabsformularer 
til Privatbanen leveres af denne. 

d. Privatbanens Personale er, saalænge det i Tjenestens 
Medfør opholder sig paa Høng, Vedde eller Tølløse 
Stationer, disses Stationsbestyrere undergivet og plig-
tigt at efterkomme deres Ordrer og Anvisninger. 

Vedkommende Stationsbestyrer i Høng, Vedde og 
Tølløse træffer Bestemmelse om Ordningen af den 
almindelige Stationstjeneste paa den ham underlagte 
Station, dog er han pligtig at efterkomme de Be-
stemmelser og Paabud, som gives ham af Privatbanens 
Driftsbestyrer angaaende dens særlige Stationstjeneste, 
dens Togsammensætning, dens Ekspedition, Regnskabs-
føring o. des!. Meningsforskel, der maatte opstaa 
angaaende saadanne Forhold, afgøres af General-
direktoratet for Statsbanedriften. 

e. For de Privatbanen tilhørende Oppebørsler, der vel 
ere i Statsbanefunktionærers Værge, men for hvilke 
disse kun have at aflægge Regnskab til Privatbanen, 
har Statsbanedriften intet Ansvar i Tilfælde af Ilde-
brand, Indbrud o. 1. Det bemærkes udtrykkelig, at 
den Tyveriforsikring, som Statsbanedriften har tegnet 
eller formentlig maatte tegne for de den tilkommende 
Pengemidler, ikke omfatter Privatbanens Oppebørsler. 

§ IO. 

Privatbanens Takster og Befordringsbestemmelser 
skulle tilstilles Generaldirektoratet for Statsbanedriften til 
Gennemsyn, forinden de forelægges Ministeriet til Stad-
fæstelse. 

Ved disse Bestemmelser maa der ikke paadrages Stats-
banedriften gennem dens St.ationer i Høng, Vedde og 
Tølløse videregaaende Forpligtelser overfor Privatbanens 
rejsende og Godsforsendelser, end der paahviler Stats-
banedriften overfor dens egne. Særligt fremhæves, at 
Af- og Paalæsning af Vognladningsgods er Statsbanedriften 
uvedkommende. 
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§ I I. 
Planen for Privatbanens ordinære Kørsel tilstilles 

Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Gennemsyn og. 
maa for Høng, Vedde og Tølløse Stationers Vedkommende· 
være tiltraadt af samme, forinden den forelægges Ministeriet 
til Stadfæstelse. 

Indlægning af Særtog paa Privatbanen mellem Høng 
og Tølløse, mellem Vedde og Tølløse eller mellem Vedde 
og Høng maa kun finde Sted efter Aftale med de ved-
kommende Statsbanestationer for saa vidt angaar Afgangs-
og Ankomsttiderne henholdsYis i Høng, Vedde og Tølløse. 

Naar Statsbanerne agte at ændre deres Køreplan til 
og fra Høng, Yedde eller Tølløse, ville de i god Tid 
sætte Privatbanen i Kundskab herom for at gøre det 
muligt for den at ændre sin Køreplan i Overensstemmelse 
med Statsbanedriftens forandrede Køreplan. 

Til Kørsel over Statsbanegrund - bortset fra Ran-
gering af Lokomotiv paa Statsbanestation under Ledelse 
af Statsbanernes Folk - maa Privatbanen kun benytte 
fuldt paalidelige edsfæstede Folk, der ifølge Lægeerklæring 
i Henseende til Synsstyrke og Farvesans opfylde de for 
Statsbanernes ansatte gældende Betingelser, og som ifølge 
skriftlig Erklæring fra Privatbanens Driftsbestyrer ere nøje 
kendte med de af Statshanerne udstedte almindelige og 
særlige Forskrifter , der kunne faa Betydning for deres 
Ti.eneste, deriblandt Statsbanernes Politi-. Si!rnal- oa Toa-l .' b t:> 

reglement (eYentuelt ogsaa det lokale Signalreglement). 
De paagældende skulle være i Besiddelse af de nysnævnte 
Reglementer saa vel som af Statsbanernes Køreplan og· 
Plan for Særtog. 

Overtrædelse af Sikkerhedsreglementerne lover Privat-
banen at paatale strængt. 

§ 12. 
Statsbanedriften erklærer sig villig til at afslutte Over-

enskomst med Privatbanen om gensidig Vogn benyttelse 
efter lignende Regler som de, der gælde for andre danske 
Privatbaner. 
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§ 13· 
Om gensidig tilføjet Skade gælde Lovgivningens al-

mindelige Regler, sammenholdte med de særlige Bestem-
melser, som denne Overenskomst indeholder. Dog skal 
intet herhen hørende Spørgsmaal kunne gøres til Genstand 
for Rettergang, men i Mangel af mindelig Overenskomst 
forelægges Sagen for Ministeriet for offentlige Arbejder, 
hvis Afgørelse ogsaa Privatbanen er forpligtet til at under-
kaste sig. Særligt bemærkes, at da Privatbanens Materiel 
vil blive udsat for Rangering sammen med Statsbane-
driftens, maa det i enhver Henseende være bygget stærkt 
nok til at kunne taale saadan Rangering. 

§ 14. 
For de Ydelser, som i Henhold til denne Overens-

komst paahviler Statsbanerne overfor Privatbanen, betaler 
Privatbanen udover det i .§ 4 sidste Stykke omtalte even-
tuelle Bidrag til eventuel Bevogtning af en Overkørsel et 
aarligt Vederlag af 6, 500 Kr., skriver Seks Tusinde Fem 
Hundrede Kroner. 

Beløbet betales maanedsvis bagud med 1/ 12 (for første 
Maaned beregnes pro rata efter Dageantallet). 

§ I 5. 
Denne Overenskomst kan kun hæves med Samtykke 

fra Ministeriet for offentlige Arbejder. Den træder i Kraft 
samtidigt med Sorø-- Vedde Banens Aabning for Drift, 
fra hvilket Tidspunkt Overenskomsten af 18- 24/ 1 r 902 

angaaende Høng-Tølløse Banens Tilslutning til Stats-
banerne ophæves. 

§ I 6. 
Denne Overenskomst udfærdiges i to ligelydende 

Originaler, af hvilke den ene overgives Generaldirektoratet 
for Statsbanedriften, den anden Privatbanens Styrelse. 

Generaldirektoratet for Statsbanedriften. 
Kjøbenhavn, den 14de August 1903. 

P. G. V. 
Haarløv. 

Elver. 
Fm. 
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Direktionen for Høng-Tølløse J ernbane. 

Høng, den 10de August 1903. 

P. D. V. 
Berthelsen. 

Formand. 

Approberes. 

Ministeriet for otrentlige Arbe,ider, den 1 7de September 1903. 

P.M.V. 
E. B. 

Howard Grøn, 
Fm. 
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Præstøbanen. 

I mellem Generaldirektoratet for Statsbanedriften under 
Forbehold af Indenrigsministeriets Stadfæstelse og Bevillings-
haverne paa Baneanlæget Præstø-Næstved - herefter 
kaldet Præstøbanen - er indgaaet følgende 

OVERENSKOMST 
om 

Præstøbanens Tilslutning til Næstved Station. 

A. Anlægsbestemme/ser. 
§ I. 

Præstøbanen, der anlægges med samme Sporvidde 
som Statsbanerne, slutter sig til disses Station i Næstved, 
paa hvilken den føres ind østfra, saaledes som vist paa 
den vedhæftede Plan, der tillige - med røde*) Linier -
angiver, hvorledes Næstved Station udvides i denne 
Anledning. Stationsudvideisen, der sker ved Statsbane-
driftens Foranstaltning, bestaar væsentlig i: 

I. eri Forlængelse af HoYedbygningen mod Syd; 
2. en Forlængelse af Varehuset, ligeledes mod Syd; 
3. Anlæg af en ny Perron øst for de nuværende; 
4. Anlæg af tvende Depot- og samt forskel-

lige nye Forbindelsesspor; 
5. en Udvidelse af Læssepladsen mod Øst, 

samt som væsentlig bestemte til Præstøbanens særlige-
Brug: 

med stiplede Linier. 



Præstøbanen. 

6. Anlæg af en Kulgaard, en Lokomotivremise med 
Opholdsværelse og en Drejeskive, alle i Stationens 
nordre Ende. 
Paa et passende Sted anbringes et Signal for Præstø-

banens Tog, ved hvilket Indkørslen til Næstved Station 
kan frigives eller forbydes. De ved Præstøbanens Tilslut-
ning til Stationen tilkommende nye Sporskifter indlemmes 
i Stationens Sikringsanlæg i det Omfang, som Stats-
banerne skønne nødvendigt. 

§ 2. 
Som Erstatning for den Statsbanegrund, der beslag-

lægges i Anledning af Præstøbanens Tilslutning, erhverver 
Præstøbanen til Statsbanerne uden Udgift for disse det paa 
Planen med rød Farve*) viste ca. 8,ooo D Alen store 
Areal øst (nordøst) for Stationen og erlægger derhos et 
kontant Bidrag af 4, r 3 r Kr. til Erhvervelse af de Arealer, 
umiddelbart syd (sydøst) for Næstved Station, der ere 
bestemte til et fremtidigt Dobbeltsporanlæg for Statsbane-
driften , og som ligeledes ere viste paa Planen med rød 
Farve*). Naar Statsbanerne anlægge et saadant Dobbelt-
spor, ere de berettigede til at forlægge Præstøbanens Spor 
ved Næstved Station imod Øst, selvfølgelig paa deres 
egen Bekostning men uden særlig Erstatning til Præstø-
banen. 

Grænsen mellem Statsbanernes og Præstøbanens Grund 
er paa Planen betegnet med en grøn Linie**) tæt ved Stats-
banernes Anlægsstation 984 (Præstøbanens Anlægsstation 
707). Alle Arealer indtagne under Jernbanen nord (nord-
vest) for denne Grænselinie tilhøre Statsbanerne. 

§ :;. 
Der anbringes følgende rtye Hegn, som paa Planen 

ere antydede med føde*) stiplede Linier: 
r. et Hegn fra den i § 2 nævnte »Grænse • til den 

offentlige Overkørsel Nr. r 9 3 (Statsbanernes Anlægs-

•) med stiplede Linier. 
••) med __. • - • --• - • -
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station 981--982) mellem Præstøbanens og Stats-
banernes Spor, fjernet mindst 8 Fod fra Statsbane-
sporets Midte; 

2. et Hegn i det østre Skel af de 
Dobbeltspor indtagne Arealer (§ 2). 
ningen anlagte Sneskærme flyttes fra 
Plads hen langs dette Hegn. 

til et fremtidigt 
De paa Stræk-

deres nuværende 

Umiddelbart syd for Overkørslen Nr. I 9 3 an-
bringes en Kædespærring tværs over Præstøbanens 
Spor, saaledes at Kæden danner en Forbindelse 
mellem Leddet paa Baneliniens østre Side og Hegnet 
mellem Banernes Spor (jfr. Punkt I). 

§ 4· 
Ved de offentlige Overkørsler Nr. I 92 (Statsbanernes 

Anlægsstation 977--78) og 193 anbringes elektriske Klokke-
værker med Ledninger; Overkørslerne bevogtes af Stats-
b;medriften; Underretning til Vogterpersonalet gives af 
Næstved Station ved Ringesignal gennem Ledningerne. 

Præstøbanesporene paa Na.:stved Station lægges med 
svære Skinner af samme Slags som Stationssporene indtil 
den i § 3, Punkt 2, nævnte Kædespærring. 

§ 5. 
Som Bidrag til de i § 1-4 nævnte Arbejder og 

Anlæg yder Præstøbanen et Tilskud af 61,000 Kr., der 
tillige med det i § 2 , I ste Stykke , nævnte særlige Beløb 
af 4, r 3 I Kr., tilsammen altsaa 6 5, r 3 1 Kr., erlægges 
kontant paa Anfordring tfter Præstøbanens Ibrugtagning. 

§ 6. 
Ønsker Præstøbanen senere hen Udvidelser og Anlæg, 

og Statsbanerne mene at kunne gaa ind herpaa, maa 
Præstøbanen bære alle dermed forbundne Omkostninger. 
Paa den anden Side staar det Statsbanerne frit for at 
foretage saadanne Ændringer eller Udvidelser af Antegene, 
som de anse for ønskelige, men Tilskud derti 1 kan da 
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ikke fordres af Præstøbanen, eller dennes Stilling overfor 
Statsbanerne ifølge denne Overenskomst derved forrykkes. 

§ 7. 
Samtlige Anlæg nord (nordvest) for den i § 2, 2det 

Stykke nævnte »Grænse« blive integrerende Dele af Stats-
banerne, og deres Vedligeholdelse sker ved disses For-
anstaltning. 

Herfra undtages dog: 
r. Den mellem »Grænsen « og Kædespærringen liggende 

Strækning af Præstøbanens Spor og Grøfter. Arealet 
er Statsbanernes (§ 2 in fine), Sporet Præstøbanens; 
Spor og Grøfter vedligeholdes, farbarholdes og ren-
holdes ved sidstnævnte Banes Foranstaltning og paa 
dens Bekostning, for Grøfternes Vedkommende dog 
kun for saa vidt de ligge udenfor det Hegn, som er 
anbragt mellem Præstøbanens og Statsbanernes 
Spor (§ 3, r). 

2. Præstøbanens Lokomotivremise med omkringliggende 
brolagte Bælte og samme Banes Kulgaard og Dreje-
skive (§ r, 6) vedligeholdes og renholdes ved denne 
Banes Foranstaltning og paa dens Bekostning. For-
syning med Inventar samt Belysning og Opvarmning 
af Remisen og dens Opholdslokaler er ligeledes Stats-
banedriften uvedkommende. Begge Baner forbeholde 
sig Ret til at benytte den anden Banes Drejeskive, 
naar deres egen maatte blive utjenstdygtig. 

B. Driftsbestemme/ser. 

§ 8. 
Næstved Statsbanestation tjener tillige som Ende- og 

Lokomotivstation for Præstøbanen; dennes Tog indgaa til 
og udgaa fra Stationen, i Reglen til og fra den østre 
Side af den i § r, 3 nævnte nye Perron; dens Billetsalg 
og Ekspedition af Rejsegods, Fragtgods og levende Dyr 
sker for Næstveds Vedkommende ved Statsbanedriftens 
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Personale, der 1 igeledes passer alle Stationens Sporskifter 
og Signaler. Præstøbanens Lokomotiv- og Togpersonale 
er dog pligtig til at yde den Bistand til Udførelsen af 
denne Banes Togtjeneste, som det formaar at yde uden 
Tilsidesættelse af dets andre Tjenstforretninger, navnlig 
skal det hjælpe til med Sammensætningen og Adskillelsen 
af Præstøbanens Tog. Rangeringen paa Præstøbanens 
Maskinspor i Stationens vestre Ende indenfor et Grænse-
mærke, som an bringes dersteds, og hvor udover Præstø-
banens Personale ikke maa rangere, er Statsbanedriften 
uvedkommende, medens al anden Rangering paa Stationen 
kun maa foretages under dennes Ledelse. Iøvrigt er 
Præstøbanens Lokomotiv- og Vogntjeneste, navnlig Pasning 
og Vedligeholdelse af dens Driftsmateriel, Tilsynet med 
samme, Lokomotivernes Betjening, Rengøring, Pudsning, 
Smøring og Opfyring, Vognenes Rengøring, Smøring, 
Belysning, Opvarmning o. s. fr. Statsbanedriften uved-
kommende. 

Vandforsyningen til Præstøbanens Lokomotiver samt 
til Vognvask sker fra Statsbanedriftens Vandforsyning. 

§ 9. 
Om det gensidige Forhold paa Næstved Station 

gælder iøvrigt følgende: 
a. Statsbanedriften ansætter og afskediger Næstved Sta-

tionspersonale uden Præstøbanens Medvirkning. 
b. Den Sikkerhed, der vil være at stille for de Stations-

bestyreren i Næstved betroede Oppebørsler for Præstø-
banen, ansættes til 600 Kr. Om Maaden, hvorpaa 
Sikkerheden skal stilles, træffer Generaldirektoratet 
Bestemmelse. 

c. Billetter, Tryksager, Protokoller og Regnskabsformularer 
til Præstøbanen leveres af denne Bane. 

d. Præstøbanens Personale er, saalænge det opholder sig 
paa Næstved Station, dennes Stationsbestyrer under-
givet og pligtigt at lyde hans Ordrer og Anvisninger. 
Han træffer Bestemmelser om Ordningen af den 
almindelige Stationstjeneste, omvendt er han pligtig 
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at efterkomme de Bestemmelser og Paabud, som 
gives ham af Præstøbanens Driftsbestyrer angaaende 
dens særlige Stationstjeneste, dens Togsammensætning, 
dens Ekspedition, Regnskabsføring o. dsl. Menings-
forskel, der maatte opstaa angaaende dette Forhold, 
afgøres af Generaldirektoratet for Statsbanedriften. 

§ IO. 

Præstøbanen oppebærer Fragten for de med dens 
Tog udførte Transporter. Transporter ad Sidesporet til 
Maglemølle Papirfabrikker og Bolværksanlæget ved Sus-
aaen udføres ved Statsbanedriftens Foranstaltning og med 
Statsbanedriftens Lokomotiver, ligesom Statsbanedriften 
oppebærer Fragterne herfor. 

§ I I. 

Præstøbanens Takster og Befordringsbestemmelser 
skulle tilstilles Generaldirektoratet for Statsbanedriften til 
Gennemsyn, forinden de forelægges Indenrigsministeriet 
til Stadfæstelse. Ved disse Bestemmelser maa der ikke 
paadrages Statsbanedriften gennem dens Station i Næstved 
større Forpligtelser ligeoverfor Præstøbanens rejsende og 
Godsforsendelser, end der paahviler Statsbanedriften over-
for dens egne. Særligt fremhæves, at Af. og Paalæsning 
af Vognladningsgods er Statsbanedriften uvedkommende. 

§ I 2. 

Præstøbanens Køreplan for Plantog skal i god Tid 
sendes Generaldirektoratet for Statsbanedriften og for 
Næstveds Vedkommende være tiltraadt af samme, inden 
den forelægges Indenrigsministeriet til Stadfæstelse. Sær-
tog til eller fra Næstved maa kun indlægges efter Aftale 
med og Samtykke af Statsbanedriften, for saa vidt Tiderne 
angaar. 

Naar Statsbanerne ændre deres Køreplan til og fra 
Næstved. ville de i god Tid underrette Præstøbanen, for 
at den kan gøre de nødvendige Forandringer i sm 
Køreplan. 

• 

Præstøbanen. 

Statsbanedriftens Tog have paa Næstved Station For-
rang for Præstøbanens. 

For al Kørsel og Rangering paa Statsbanernes Grund 
gælde disses Politi-, Signa!- og Togreglement samt de 
særlige Regler, som Statsbanerne træffe i Sikkerhedens 
Interesse, og som skulle meddeles Præstøbanen, der til 
denne Kørsel kun maa benytte fuldt paalidelige edsfæstede 
Folk, som i Henseende til Synsstyrke og Farvesans op-
fylde de for Statsbanedriftens Tjenestemænd gældende 
Betingelser. Præstøbanens Driftsbestyrer skal sørge for, 
at de ere fuldstændig kendte med enhver almindelig eller 
særlig Bestemmelse for Sikkerhedstjenesten, som kan faa 
Betydning for deres Tjeneste paa Statsbanernes Grund, 
og at de til enhver Tid ere i Besiddelse af Statsbanernes 
Køreplan. 

Overtrædelser af Sikkerhedsreglerne lover Præstø-
banen at paatale strængt. 

§ IJ. 
Statsbanedriften erklærer sig villig til at afalutte Over-

enskomst med Præstøbanen om Vognbenyttelse efter lig-
nende Regler, som de, der gælde for andre danske 
Privatbaner. 

§ r4. 
Om gensidig tilføjet Skade gælde Lovgivningsmagtens 

almindelige Regler sammenholdte med de særlige Bestem-
melser, som denne Overenskomst indeholder. Dog skal 
intet herhen hørende Spørgsmaal kunne gøres til Genstand 
for Rettergang, men i Mangel af mindelig Overenskomst 
forelægges Sagen for Indenrigsministeriet, hvis Afgørelse 
ogsaa Præstøbanen forpligter sig til at underkaste sig. 

Særligt bemærkes, at da Præstøbanens Materiel vil 
blive udsat for Rangering sammen med Statsbanedriftens, 
maa det i enhver Henseende være bygget stærkt nok til 
at kunne taale saadan Rangering. 

§ I 5. 
I aarligt Vederlag til Statsbanerne for Ekspeditions-

tjeneste, Sikkerhedstjeneste, Bevogtning af Overkørslerne 
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Nr. 192 og 193, Vandforsyning til Lokomotiver, Vand til 
Vognvaskning m. v. betaler Præstøbanen 4,200 Kr., der 
erlægges rnaanedsvis bagud med 1/ 12 (for første Maaned 
regnes pro rata efter Dagetallet), altsaa med 3 5 o Kr. om 
Maaneden. 

§ 16. 
Denne Overenskomst kan kun hæves med begge 

Parters Samtykke. 

§ 17. 
Denne Overenskomst udfærdiges i to ligelydende 

Originaler, hvoraf den ene overgives Generaldirektoratet 
for Statsbanedriften, medens den anden OYergives Præstø-
banens Bestyrelse. 

Kjøbenhavn, den 4de Marts 1900. 

For Præstø-Næst1·ed Banens Bevillingshavere. 

H. Hammerich, 
(efter Fuldmagt). 

Generaldirektoratet for Statsbanedriften. 
K j øben havn, den 8de Marts 1900. 

Tegner. 

Approberes. 

Indenrigsministeriet, den 19de Marts 1900. 

P.M.V. 
Nørgaard. 

Fridericia. 

A. Bille Brahe. 
Fm. 

Odsherredsbanen. 

I mellem Generaldirektoratet for Statsbanedriften under 
Forbehold af Indenrigsministeriets Stadfæstelse og Bevillings-
haverne for Baneanlæget Holbæk-Nykjobing - herefter 
kaldet Odsherredsbanen - er indgaaet følgende 

OVERENSKOMST 
angaaende 

Odsherredsbanens Tilsiutning til Holbæk Station. 

§ I. 

Odsherredsbanen , der anlægges med samme Sporvidde 
som Statsbanerne, slutter sig til disse i Holbæk Stations 
vestlige Ende med særlige Sporanlæg, beliggende nord 
for Stationens Hovedperron. 

Anlægene vest for Stationen - denne regnet som 
strækkende sig mod Vest til Statsbanedriftens i dennes 
Anlægsstation 574-71 (Odshcrredsbanens Station rr-12) 
beliggende private Overkørsel Nr. I 3 3 - holdes udenfor 
denne Overenskomst (se Overenskomst om Fællesstræk-
ningen vest for Holbæk Station). 

Paa et passende Sted anbringes et Signal for Ods-
herredsbanens Tog, ved hvilket Indkørslen til Holbæk 
Station kan frigives eller forbydes. Odsherredsbanens 
Sporskifter paa Stationen, det i Odsherredsbanens Spor 
beliggende Sporskifte til Svineslagteriets private Sidespor 
samt de i Sporforbindelsen mellem Odsherredsbanens 
Spor og Statsbanernes Hovedspor liggende Sporskifter 
indlemmes i Holbæk Stations Sporskiftesikri'?gsanlæg. 
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Odsberredsbanens Stationsspor i Holbæk lægges med 
svære, :i: 6 3 Ibs. Skinner indtil mod Vest til Statsbane-
driftens Anlægsstation ca. 574-75, :i: Overkørsel 133 . 

§ 2. 

Holbæk Station, der tillige skal tjene som Ende- og 
Lokomotivstation for Odsherredsbanen og som Udveks-
lingsstation for Godsvogne mellem denne og Statsbane-
driften, forandres og udvides, saaledes som vist*) paa 
vedhæftede Plan**). 

De væsentligste Forandringer og Udvidelser ere 
følgende: 

Statsbaneperronen forlænges mod Vest, og Odsherreds-
banens Spor føres ind nord for samme hen til en Dreje-
skive, der anbringes tæt vest for det udvidede Yestre 
Udhus, Sporanlæget og Læsseplads m. v. udvides og 
forandres. 

Der tilvejebringes for Odsherredsbanen en særlig 
Kulgaard samt Remisepladser til 2 Lokomotiver med 2 
Ophotdsværelser i Statsbanernes Lokomotivremise. 

Der opføres et nyt Vandtaarn, og Vindpumpen flyttes 
eventuelt til den paa Planen antydede Plads. Som Resen·e 
for Vindpumpen anbringes et Pulsometer, og Odsherreds-
banen er pligtig -- naar Vindpumpen ikke er i Stand til 
at skaffe det fornødne Vand oppumpet i Cisternen - at 
lade sine Maskiner gennem Pulsometret drive det for 
dem fornødne Vand op i Cisternebeholderen. EndYidere 
anbringes paa Hovedperronens vestre Del en Vand-
opstander til Brug ved Forsyning af Odsherredsbanens 
Kedelvogne. 

Varehuset udvides ved en Tilbygning. 
Ved Inddragning af de nuværende i Stationens Hoved-

bygning tilstedeværende Post- og Telegraflokaler og ved 
en derved muliggjort Ombygning af Hovedbygningens 
indvendige Lokaler tilvejebringes en rummelig Forhal og 
en Forstørrelse af Ekspeditionslokalerne og Ventesalene. 

•) med stiplede Linier. 
"" ) Forskellige Udvidelser har senere fundet Sted. 

, I '' / ! I 
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Der opføres en ny Post- og Telegrafbygning - alt 
saaledes som antydet paa Planen. 

Til samtlige ovennævnte Arbejders Udførelse bidrager 
Odsherredsb::men med et Beløb af 70,000 Kr., der betales 
Statsbanedriften paa Anfordring, efter at denne Overens-
komst har erholdt Indenrigsministeriets Stadfæstelse. 

§ 3· 
For den Del af Statsbanedriftens Grund, som beslag-

lægges til Anlæg for Odsherredsbanen paa og ved Holbæk 
Station, udredes ingen Erstatning, men Grunden ved-
bliver at være Statsbanedriftens Ejendom. 

De Arealer, som af Odsherredsbanen erhverves til 
Anlæg paa Stationen og vest for denne til og ·med Over-
kørsel r 3 3 , inddrages under Statsbanerne, hvis Ejendom 
de blive, herunder indbefattet de Arealer, der af Ods-
herredsbanen i Henhold til Overenskomsten af 22de Juni 
r 898 mellem Odsherredsbanen og Holbæk Amts Svine-
slagteri af dette ere afgivne til Genoprettelse af Slagteriets 
Forbindelsesspor med Banen. 

§ 4. 
Samtlige de i det foregaaende nævnte Anlæg paa og 

ved Holbæk Station blive integrerende Dele af Stats-
banerne, og deres Vedligeholdelse sker ved Statsbane-
driftens Foranstaltning. Ønsker Odsherredsbanen senere 
Udvidelser og Anlæg, som Statsbanedriften maatte mene 
at kunne gaa ind paa, bærer Odsberredsbanen Omkost-
ningerne derved. 

Paa den anden Side staar det Statsbanedriften frit for 
at foretage Ændringer eller Udvidelser af Anlægene, naar 
den anser saadant for ønskeligt, uden at dog Tilskud til 
Iværksættelsen af saadanne Ændringer kan fordres af 
Odsherredsbanen eller dens Stilling lige over for Stats-
banerne ifølge denne Overenskomst derved forrykkes. 

§ 5. 
Odsherredsbanens Tog udgaa fra og indgaa til dens 

særlige Perronside paa Hol bæk Station; dens Billetsalg og 
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Ekspedition af Rejsegods, Fragtgods og levende Dyr sker 
paa Statsbanernes Station og ved deres Personale, ligeledes 
Pasningen af Sporskifter og Signaler. Vogne, der fra 
Statsbanestationen skulle befordres med Odsherredsbanen, 
og Vogne, der fra Odsherredsbanen skulle gaa ind paa 
Statsbanestationen, afhentes paa og bringes til de paa-
aældende Statsbanespor af Odsherredsbanens Lokomotiver; 
denne Rangering som i det Hele al Rangering mellem 
Odsberredsbanens Spor og Statsbanernes Spor (herunder 
Rangering af Odsherredsbanens Lokomotiver til og fra 
Remisen) sker under Stationens Ledelse og efter de 
nærmere Aftaler, som i saa Henseende træffes mellem 
Odsherredsbanens Driftsbestyrer og Statsbanernes Trafik-
afdeling. Rangering paa Odsherredsbanens egne Spor 
nord for Statsbanernes Hovedspor er derimod Statsbanerne 
uvedkommende. 

!øvrigt er Privatbanens Lokomotiv- og Vogntjeneste 
navnlig Pasning og Vedligeholdelse af dens Driftsmateriel, 
Tilsynet med samme, Lokomotivernes Betjening, Rengøring, 
Pudsning, Smøring og Op fyring; Vognenes Rengøring, 
Smøring, Belysning, Opvarmning o. s. fr. Statsbanedriften 
uvedkommende. 

Vandforsyningen for Privatbanens Lokomotiver og 
Kedelvogne sker dog fra Statsbanedriftens Vandforsyning 
(se under § 2). Som Betaling for det af Privatbanen 
brugte Vand yder denne en aarlig Godtgørelse . af 200 

Kr., er To Hundrede Kroner, at betale maanedsv1s bagud 
med 1/12· 

Saafremt Statsbanedriften maatte faa indlagt Vand-
tilførsel til Cisternen fra et kommunalt Vandværk eller 
lignende, forbeholdes nærmere Ove.renskomst angaaende 
Betalingen for det af Odsherredsbanens Lokomotiver og 
Kedelvogne paa Holbæk Station indtagne Vand. 

§ 6. 
Om det gensidige Forhold paa Holbæk Station gælder 

iøvrigt følgende: 

Odsherredsbanen. 

a. Statsbanedriften og afskediger Holbæk Stations-
personale uden Odsherredsbanens Medvirkning. 

b. Den Sikkerhed, der vil være at stille for de Stations-
bestyreren i Holbæk betroede Oppebørsler for Ods-
herredsbanen, bestemmes til 600 Kr. 

Om Maaden hvorpaa Sikkerheden skal stilles, 
træffer Generaldirektoratet Bestemmelse. 

c. Billetter, Tryksager, Protokoller og Regnskabsformularer 
til Odsherredsbanen leYeres af denne Bane. 

d. Odsherredsbanens Personale er, saalænge det opholder 
sig paa Holbæk Station, dennes Stationsbestyrer under-
givet og pligtigt at lyde hans Ordrer og Anvisninger. 

Han træffer Bestemmelse om Ordningen af den 
almindelige Stationstjeneste; omvendt er han pligtig 
at efterkomme de Bestemmelser og Paabud, som 
gi\-es ham af Odsherredsbanens Bestyrelse angaaende 
dens særlige Stationstjeneste, dens Togsammensæt-
ning, dens Ekspedition, Regnskabsføring o. des!. 
Meningsforskel, der maatte opstaa angaaende dette 
Forhold, afgøres af Generaldirektoratet for Statsbane-
driften. 

§ 7. 
Odsherredsbanen oppebærer Fragten for de med dens 

Tog udførte Transporter. 

§ 8. 
Odsherredsbanens Takster og Befordringsbestemmelser 

skulle tilstilles Generaldirektoratet for Statsbanedriften til 
Gennemsyn, forinden de forelægges Ministeriet til Stad-
fæstelse. Ved disse Bestemmelser maa der ikke paadrages 
Statsbanedriften gennem dens Station i Holbæk større 
Forpligtelser lige over for Odsherredsbanens rejsende og 
Godsforsendelser, end der paahviler Statsbanedriften over-
for dens egne. Særligt fremhæves, at Af- og Paalæsning 
af Vognladningsgods er Statsbanedriften uvedkommende. 

For Forsendelser, der, udgaaende fra eller ankom-
mende til Holbæk Havn, passerer Odsherredsbanen til 
eller fra dennes egne Stationer, betaler Odsherredsbanen 
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Statsbanerne for Førsel over Holbæk Havnebane gennem-
gaaende Havnebanetakst i Henhold til de til enhver Tid 
gældende Bestemmelser. 

For Befordring af Kul i hele Vognladninger fra 
Holbæk Havn til Odsherredsbanens Kulgaard paa Holbæk 
Station betales lokal Havnebanefragt, for saa vidt Be-
fordringen foregaar i Statsb:medriftens Vogne , i modsat 
Fald gennemgaaende Havnebanefragt. 

§ 9. 
Planen for Odsherredsbanens ordinære Kørsel tilstilles 

Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Gennemsyn, 
forinden den forelægges Ministeriet til Stadfæstelse. 

Intet af Odsherredsbanens Tog, Lokomotiver eller 
Vogne maa befare Forbindelsessporet mellem denne Banes 
Hovedspor og Statsbanernes Ho vedspor, forinden Tilladelse 
i hvert enkelt Tilfælde er erhvervet hos Stationsbestyreren 
i Holbæk eventuelt ved Afgivelse af dertil bestemt Signa!, 
ligesom de almindelige Regler eller særlige Bestemmelser, 
der i denne Anledning maatte blive givne af Statsbanerne 
i Sikkerhedens Interesse, i et og alt ville være at iagttage. 

Den Sikkerhedstjeneste, som er forbunden med Frem-
førelsen af Odsherredsbanens Tog paa Holbæk Station , 
besørges ved Statsbanedriftens Foranstaltning , hvorfor 
Odsherredsbanen til Kjørsel paa Stationen kun maa 
benytte Folk, som nøje kende Statsbanernes paagældende 
Sikkerhedsregler og ere edsfæstede. Overtrædelse mod 
Sikkerhedsreglerne lover Odsherredsbanen at paatale 
strængt. 

§ IO. 

Statsbanedriften erklærer sig villig til at afslutte 
Overenskomst med Odsherredsbanen om Vognbenyttelse 
efter lignende Regler som de, der gælde for andre danske 
Privatbaner. 

Angaaende Benyttelsen af det til Holbæk Amts Svine-
slagteri førte private Sidespor forbeholdes særlig Over-
enskomst afsluttet mellem Statsbanerne og Slagteriet. 

Odsherredsbanen. 

§ I I. 

Om gensidig tilføjet Skade gælde Lovgivningsmagtens 
almindelige Regler sammenholdte med de særlige Bestem-
melser , som denne Overenskomst indeholder. Dog skal 
intet herhen hørende Spørgsmaal kunne gøres til Genstand 
for Rettergang, men i Mangel af mindelig Overenskomst 
forelægges Sagen for Indenrigsministeriet , hvis Afgørelse 
ogsaa Odsherredsbanen er forpligtet til at underkaste sig. 
Særligt bemærkes, at da Odsherredsbanens Materiel vil 
blive udsat for Rangering sammen med Statsbanedriftens, 
maa det i enhver Henseende være bygget stærkt nok til 
at kunne taale saadan Ran gering. 

§ 12. 

Odsherredsbanen betaler aarligt et Vederlag af 2000 

Kr., er To Tusinde Kroner, for Vedligeholdelsen af de i 
denne Overenskomst nævnte Anlæg paa Holbæk Station, 
der helt eller delvis tjene· til Privatbanens Brug; samt et 
aarligt Vederlag af 3000 Kr., er Tre Tusinde Kroner, i 
Godtgørelse for den her forudsatte Stationstjeneste. 
Beløbene betales maanedsvis bagud med 1/ 12 • 

For det første Aar efter Banens Aabning for Drift 
· betales dog den nævnte Vedligeholdelse af Privatbanens 
særlige Anlæg efter Regning over hafte Udgifter efter 
Statsbanernes bedste Skøn. 

§ 13. 
Denne Overenskomst kan kun hæves med begge 

Parters Samtykke. 
§ 14. 

Denne Overenskomst udfærdiges i to ligelydende 
Eksemplarer, af hvilke det ene overgives General-
direktoratet for Statsbanedriften, det andet Odsherreds-
banens Bestyrelse. 

Generaldirektoratet for Stnt.s banedriften. 
Kjøbenhavn , den 12te November 1899. 

P. G. V. 
Rimestad. 

Frldericla. 
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Holbæk , den 6te November 1899. 

For Holbæk Amtsrand. 

Ramm , 
kst. 

Approberes. 

Indenrigsministeriet, den 12te December 1899. 

P.M.V. 
Nørgaard. 

Imellem Generaldirektoratet for Statsbanedriften, under 
Forbehold af Indenrigsministeriets Stadfæstelse, og Bevillings-
haverne for Baneanlæget Holbæk'-Nykjøbing - herefter 
kaldet Odsherredsbanen - er indgaaet følgende 

OVERENSKOMST 

Vedligeholdelsen 
Statsbanerne og 

strækning 

angaaende 

og Benyttelsen 
Odsherredsbanen 

vest for Holbæk 

§ I. 

af den for 
fælles Bane-

Station . 

Fællesstrækningen omfatter Strækningen mellem Stats-
banernes Overkørsel Nr. r 3 3, beliggende i disses Anlægs-
station 574-75 - Odsherredsbanens Station rr-12 -
og det i Statsbanernes Anlægsstation 604 - Odsherreds-
banens Station 7 r - beliggende hvor Banerne 
bøje a( fra hinanden - ·herefter kaldet »Grænsen «. 
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§ 2. 

Paa nævnte Strækning lægges de to Baners Spor i 
en indbyrdes Afstand af mindst r 5 Fod, regnet fra Midte 
til Midte af Sporene. 

§ 3. 
Ved Statsbanernes Foranstaltning fjernes det tidligere 

nordre Statsbanehegn paa Fællesstrækningen mellem Over-
kørsel Nr. 133 og »Grænsen «. 

Af Odsherredsbanen anbringes Hegn langs denne 
Banes nordre Side fra Holbæk Stations vestre Ende -
Overkørsel Nr. 133 - og videre mod Vest til Landevejs-
overkørslen i Odsherredsbanens Station 86- 87, samt 
langs denne Banes søndre Side fra Grænsen ligeledes til 
den nævnte Overkørsel. 

Grænsen mellem Fællesstrækningen og Odsherreds-
banens frie Spor mærkes ved denne Banes Foranstaltning 
ved to nedgravede Skinnestumper, anbragte een paa hver 
Side af Odsherredsbanens Spor. 

§ 4· 
Den i § 3 nævnte »Grænse « danner Skellet mellem 

Statsbanernes og Odsherredsbanens Omraader. 

§ 5. 
For den Del af Statsbanernes Grund, som beslag-

lægges til Anlæg af Odsherredsbanens Spor og øvrige 
Anlæg, udreder denne Bane ingen Erstatning, men 
Grunden vedbliver at være Statsbanernes Ejendom. 

De Arealer, som Odsherredsbanen ved dennes Anlæg 
yderligere har erhvervet øst for den i § 3 nævnte 

>> Grænse «, og som komme til at ligge indenfor det nye 
Banehegn, inddrages under Statsbanerne, hvis Ejendom 
de blive. 

§ 6. 
Mellem Holbæk Station paa den ene Side og Stats-

banernes Vogterhus Nr. 18, beliggende udfor disses 
Anlægsstation 590 -- Odsherredsbanens Station 43 --
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samt det Vogterhus, der af Odsherredsbanen opføres ved 
dennes Krydsning med Holbæk-Kalundborg Landevej, 
Station 86-87, paa den anden Side, anlægges ved Ods-
herredsbanens Foranstaltning en særlig Ringeledning med 
Tilbehør af Klokkeværker m. m., der ved Statsbanernes 
Foranstaltning men for Odsherredsbanens Regning ind-
føres til en Induktor i Holbæk Stations Hovedbygning 
og i Klokkeværket paa eller \'ed det ovennævnte Vogter-
hus Nr. 18 , og ved Odsherredsbanens Foranstaltning og 
for dennes Regning i Klokkeværket paa eller ved denne 
Banes Vogterhus ved Landevejsoverkørslen. 

§ 7. 
De Foranstaltninger, som Statsbanedriften maatte anse 

det for nødvendigt nu eller senere at træffe til Sikring af 
Odsherredsbanens Tog ved disses Indkørsel til Holbæk 
Station og øvrige Vognbevægelser paa Fællesstrækningen, 
derunder Signaliseringsanlæg, udføres ved Statsbanedriftens 
Foranstaltning, men for Odsherredsbanens Regning. 

§ 8. 
Den Sikkerhedstjeneste, som er forbunden med Frem-

førelsen af Odsherredsbanens Tog over Fællessmckningen, 
besørges ved Statsbanedriftens Foranstaltning, hYorfor 
Odsherredsbanen til Kørsel over denne Strækning kun 
maa benytte Folk, som nøje kende Statsbanernes paa-
gældende Sikkerhedsregler og ere edsfæstede. 

Overtrædelse af Sikkerbedsreglerne loYer Odsherreds-
b,men at paatale strængt. 

De for Statsbanerne gældende Politibestemmelser ere 
gyldige for Fællesstrækningen. 

§ 9. 
Bevogtningen af den offentlige Overkørsel paa Fælles-

strækningen i Statsbanernes Anlægsstation 590-91 
Odsherredsbanens Station 4 3 -44 - udføres ved Stats-
banedriftens Foranstaltning. Underretning til Bevogtnings-
personalet her gives af Holbæk Station ved Afgivelse af 

Odsherredsbanen. 73 

Ringesignal til særligt elektrisk Klokkeværk anbragt paa 
eller ved Vogterhus Nr. 18 (jfr. § 6). 

§ IO . 

Udførelsen af Arbejdet ved Vedligeholdelsen af Ods-
herredsbanens 3 5 Ibs. Overbygning, herunder ogsaa regnet 
Ballastlaget paa Fællesstrækningen, sker ved denne Banes 
Foranstaltning og for dens Regn ing. 

Udførelsen af alle øvrige Vedligeholdelsesarbejder paa 
Fællesstrækningen sker ved Statsbanedriftens Foranstaltning 
og for dens Regning. 

§ I I. 

Saalænge Odsherredsbanens Personale befinder sig 
paa Fællesstrækningen, skal det være underkastet de Be-
stemmelser og Ordrer, som maatte blive givne det af 
vedkommende Statsbanefunktionær. 

§ I 2. 
Som Godtgørelse for den under §§ 8 og 9 omhandlede 

Sikkerhedstjeneste og Bevogtning samt for de under § IO 

anførte, Statsbanedriften paahvilende Vedligeholdelses-
arbejder vedrørende Odsherredsbanens Del af Fælles-
strækningen betaler Odsherredsbanen Statsbanerne en 
aarlig Godtgørelse af 400 Kr., er Fire Hundrede Kroner, 
at betale maanedsvis bagud. 

§ I). 
Skulde Trafikken paa en af B:inerne kræve Gennem-

førelsen af særlige Foranstaltninger - herunder ogsaa 
regnet eventuelt Anlæg af Dobbeltspor - der maatte 
medføre Forandringer i den ved nærværende Overens-
komst fastslaaede gensidige Ordning af Forholdene paa 
Fællesstrækningen, skal den paagældende Bane, i hvis 
Interesse saadanne Forandringer i\·ærksættes, være for-
pligtet til at afholde alle Udgifter, som derved foranlediges, 
idet dog Odsherredsbanens og Statsbanernes gensidige 
Stilling ved Iværksættelsen af saadanne eventuelle For-
andringer eller Nyanlæg ikke derved maa kunne forrykkes. 
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I Mangel af mindelig Overenskomst forelægges Sagen 
for Indenrigsministeriet, hvis Afgørelse vil være endelig 
bestemmende ogsaa for Odsherredsbanen. 

§ 14· 
Denne Overenskomst kan kun hæves med begge de 

kontraherende Parters Samtykke. 

§ I 5. 
Denne Overenskomst udfærdiges i to ligelydende 

Eksemplarer, af hvilke det ene overgives Generaldirektoratet 
for Statsbanedriften, det andet Odsherredsbanens Bestyrelse. 

Generaldirektoratet for Statsbanedriften. 

Kjøbenhavn, den 12te November 1899. 

P. G. V. 
Rimestad. 

Holbæk, den 6te November 1899. 

For Holbæk Amtsraad. 

Ramm, 
kst. 

Approberes. 

Fridericia. 

Indenrigsministeriet, den 12te December 1899. 

P . .M.V. 
Nørgaard. 

Fr. Mortensen. 

/ / ,_ ," 
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I 
Nordfynske jernbane. 

Mellem Statsbanerne og Bestyrelsen for det nord-
fynske Jernbaneselskab er under Forbehold af Ministeriet 
for offentlige Arbejders Stadfæstelse afsluttet følgende 

OVERENSKOiv1ST 
angaaende 

Vedligeholdelse af Banernes Fællesstrækning 
Vest for Odense Station. 

§ I. 

Fællesstrækningen omfatter Sporene fra Statsbanernes 
Anlægsstation 959 til den offentlige Overkørsel Nr. 62 i 
Anlægsstation 975-6 ud for store Glasvej - jfr. ved-
hæftede Plan, paa hvilken Statsbanernes Ejendomsgrænse 
er angivet med en graat skygget Linie*). Nordfynske Banes 
Hovedspor er paa denne Strækning ført jævnsides med 
Statsbanernes Hovedspor, og er der i denne Anledning 
indrømmet førstnævnte Bane Ret til uden Vederlag at af-
benytte det Areal paa denne Strækning, som kan afses af 
Statsbanerne, hvorimod nordfynske Bane for egen Regning 
har erhvervet den Grund nord for Fællesstrækningen, som 
yderligere har været nødvendig til Sporanlæget. Det saa-
ledes af nordfynske Bane erhvervede Areal vedbliver at 
tilhøre denne Bane, med Undtagelse af det paa Planen 
med A-B-C betegnede Areal, der er overladt til Statsbanerne 
uden nogensomhelst Udgift for disse. 

§ 2. 
Statsbanerne vedligeholde Banelegemet og begge Spor 

paa Strækningen fra Anlægsstation 9 5 9 til det paa Planen 

•) med __.. - ·--
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med D mærkede Punkt i Statsbanernes Anlægsstation 967,16 
(nordfynske Banes Anlægsstation 1256,1 l). Nordfynske 
Banes Spor paa denne Strækning er ved Statsbanernes 
Foranstaltning og paa disses Bekostning omlagt med 32 kg 
Skinner, der i Tilfælde af nærværende Overenskomsts 
Ophør ville kunne fjernes af Statsbanerne. 

§ 3. 
Paa Strækningen fra fornævnte Punkt D til Over-

kørslen Nr. 62 for store Glasvej vedligeholder hver Bane 
sit Spor og sin Del af Banelegemet. Grænsen for Vedlige-
holdelsesomraaderne ligger i 9 Fods Afstand fra Midten af 
Statsbanesporet. Begge Spors Ballastlag skulle altid holdes 
sammensluttede. 

.§ 4. 
Langs Fællesstrækningens nordlige Skellinie fra Over-

kørsel Nr. 62 til den nordlige Bom over Rugaards,·ej ved 
Odense Station er der af nordfynske Bane anbragt Hegn. 
Dette Hegn vedligeholdes af nordfynske Bane og er givet 
Tilslutning til Statsbanernes Hegn ved Overkørsel Nr. 62, 
saaledes som angivet paa Planen. Vedligeholdelsen af 
Tilslutningshegnet deles mellem begge Baner ved en Linie 
tværs over 0Yerkørslen og liggende midt imellem de to 
Baners Spor; hvad der ligger nord for denne Linie af 
Tilslutningshcgnet - heri dog ikke indbefattet selve Luk-
ningsindretningerne (se Punkt 5) - Yedligeholdes af nord-
fynske Bane. 

§ 5. 
Ved o,·erkørsel Nr. 62 er der af Statsb:merne paa 

det i Punkt r nævnte Areal A-B-C opført et Vogterhus 
og saavel nord som syd for nordfynske Banes Spor an. 
bragt Led med Drejekors samt nord for Statsbanernes 
Spor og syd for sydfynske Banes Spor anbragt Bomme 
ligeledes i Forbindelse med Drejekors. Udgiften ved Op-
førelsen af Vogterhuset samt ved Anbringelse af Ledene, 
Bomme m. Y. er afholdt af Statsbanerne, der ere Ejere af 
og vedligeholde Vogterhuset og Lukningsindretningerne. 
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§ 6. 
Den nordfynske Bane tidligere paahvilende Bevogtning 

af Overkørsel Nr. 62 er overtaget ·af Statsbanerne mod at 
førstnævnte Bane udreder til sidstnævnte et aarligt Beløb 
af 105 Kr. saalænge der ikke føres mere end 3 køreplan-
mæssige Dagtog i hver Retning over nordfynske Bane; 
ved en Forøgelse af Dagtogenes Antal i denne Banes 
Køreplan forøges Bidraget til Statsbanerne med 3 5 Kr. 
aarlig for hvert Dobbelttog. 

§ 7. 
Vedligeholdelsen af andre Overkørsler og Overgange 

med tilhørende Lukningsindretninger Fællesstrækningen 
vest for Punkt D deles efter de i Punkt 3 angivne Be-
stemmelser, saaledes at Grænsen for Vedligeholdelsesom-
raaderne ligger i 9 Fods Afstand fra Midten af Statsbane-
sporet. 

§ 8. 
De under Banerne værende Gennemløb vest for Punkt 

D, som ere fælles, og for hvilke ikke særlige Vedlige-
holdelsesbestemmelser ere fastsatte (se nordfynske Banes 
Ekspropriationsprotokol, Side 3 8), vedligeholdes ved Stats-
banernes Foranstaltning, men Udgifterne derved deles saa-
ledes, at den Del af disse, som falder paa Gennemløbs-
strækningerne nord for den under Punkt 3 nævnte Grænse 
for Vedligeholdelsesomraaderne, godtgøres Statsbanerne af 
nordfynske Bane efter Regning, 

Alle vest for Punkt D værende Sidegennemløb, som 
ligge nord for den under Pm1kt 3 nævnte Grænse for 
Vedligeholdelsesomraaderne, vedligeholdes af nordfynske 
Bane. 

§ 9. 
Vedligeholdelse af Telegrafledninger og andre til Ba-

nerne hørende Genstande saasom Faldvisere, Mærkesten 
m. m. besørges af den Bane, de tilhøre. 
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§ ro. ,, 
De mellem Statsbanerne og Bestyrelsen for nordfynske 

Bane under 9/ 27 Januar 1883 og 31te Maj 1884 afsluttede 
Overenskomster*) :moaaende dels Vedlioeholdelsen af Fælles-,.., b 

strækningen og dels Bevogtning m. m. af Overkørsel 
Nr. 62, ophæves hen·ed. 

Odense, 
den J 9de September 1904. 

For Bestyrelsen for nordlrnske 
Jernbanesel@kab. • 

Andersen Rosendal. 
Kl. Berntsen. N. Møller. 

Forretningsudvalg. 

Kjøbenhavn, 
den 8de Oktober 1904. 

De danske Statsbaner. 
Generaldirektionen. 

Ambt. 

P. Hiort-Lorenzen. 

Foranstaaende 0Yerenskomst approberes. 

Ministeriet for offentlige Arbejder , den 9de December 1904. 

P. M. \'. 
E.B. 

G. Gisdesen. 
Fm. 

"') se den trykte Overenskomstsamling af April i897, Side 82-85. 

Ringe-Nyborg Banen. 

Mellem Generaldirektoratet for Statsbanedriften og 
Direktionen for det sydfynske Jernbaneselskab i Odense 
er der under Forbehold af Indenrigsministeriets Stadfæstelse 
indgaaet følgende 

OVERENSKOMST 
om 

Ringe-Nyborg Banens Medbenyttelse af Nyborg 
Statsbanestation. 

§ I. 

Naar det sydfynske Jernbaneselskab 1 Henhold til 
Lov Nr. 85 af 8de Maj 1894 og den Kontrakt, som 
under 3ote Maj og I 3de Juni er indgaaet mellem det og 
Indenrigsministeriet, overtager Driften af Statsbanen fra 
Ringe ti l Nyborg (Ringebanen), skal det have Ret til, 
saaledes som nærmere er skildret i de følgende §§ og 
paa de der angivne Vilkaar, at benytte Nyborg Statsbane-
station som Endestation for Ringebanen. Gennemgaaende 
rejsende og deres Rejsegods befordres mellem Station og 
Dampfærgehavn og vice versa, og sker dette efter nærmere 
Aftale -- eller i Mangel af mindelig Overenskomst efter 
Indenrigsministeriets Afgørelse - enten med Statsbanernes 
eller nied Ringebanens Tog, efter som Forholdene i de 
enkelte Tilfælde gøre den ene eller den anden Fremgangs-
maade hensigtsmæssigst. Befordringen sker i alle Tilfælde 
vederlagsfrit, og enhver Bane er pligtig til ogsaa at 
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befordre den anden Banes Passagerer og Rejsegods i sine 
Tog. Retten til at benytte Nyborg Statsbanestation som 
Endestation for Ringebanen gælder ogsaa for den over 
samme gaaende Trafik til og fra Ringe-Faaborg- og 
Odense-Svendborgbanen; dog ere begge Parter enige 
om, at der ikke skal kunne foregaa nogensomhelst direkte 
Ekspedition af Personer, Gods (herunder ogsaa Frimærke-
pakker, Køretøjer og Lig) eller af levende Dyr mellem 
Odense og Nyborg via Ringe Station. 

Den Udvidelse og Forandring af Nyborg nuværende 
Statsbanestation, som den forommeldte Fællesbenyttelse 
nødvendiggør, sker ved Statsbanernes Foranstaltning uden 
nogen Udgift for sydfynske Jernbaneselskab. Planen her-
til - der er vedhæftet denne Overenskomst - for-
udsætter bl. a.: 
at den nuværende Perron udfor Nyborg Stations Hoved-

bygning forlænges uden Overdækning mod Nord, 
at Ringebanens Hovedspor føres langs den vestlige Side 

af denne Perronforlængelse indtil en Drejeskive, som 
anlægges umiddelbart nord for Hovedbygningens 
Udhuse, 

at der fra denne Drejeskive anlægges et Omløbsspor til 
Ringebanens Hovedspor, og 

at disse to Spor bringes i Forbindelse med Statsbane-
driftens øvrige Sporkompleks i Nyborg. 

Anlægene vedligeholdes i god og forsvarlig Stand 
ved Statsbanedriftens Foranstaltning. Skulde de i Tidens 
Løb vise sig utilstrækkelige, vil dt::r være at forhandle 
mellem Banerne om deres Udvidelse.*) 

§ 2. 

Om det gensidige Forhold paa Nyborg Station og 
om de nærmere Vilkaar for den i § I , I ste Stk. , givne 
Ret er følgende vedtaget: 

a. Statsbanedriften ansætter og afskediger Nyborg 
Stationspersonale uden Medvirkning fra sydfynske Jern-
baneselskabs Side. 

*) I 1903 blev indlagt et Forbindelsesspor mellem Ringebanen og 
Statsbanernes Hovedspor omtrent i Statsb. St. 27. 
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b. Alle de til den egentlige Stationstjeneste hørende 
Forretninger for Ringebanen, saasom: Ekspedition af Per-
soner, Rejsegods, Gods m. v. - Rangering af Tog, Flyt-
ning af Vogne - Betjening af Sporskifter og Signaler -
udføres ved Statsbanedriftens Personale, dog er Ringe-
banens Lokomotiv- og Togpersonale pligtigt at hjælpe til 
ved Sammensætningen og Adskillelsen af denne Banes 
Tog. Alle til de ovennævnte Forretningers Besørgelse 
fornødne Lokaler, Indretninger og Apparater, som fore-
findes paa Stationen, saasom Ventesale, Spor, 'Ramper, 
Vandforsyningsapparater m. v. tjene til Ringebanens Brug 
ligesaafuldt som til Statsbanedriftens egen. 

c. Den Kavtion, der vil være at stille til Sikkerhed 
. for de vedkommende Funktionærer betroede Oppebørsler 
for Ringebanen, bestemmes til 600 Kr. for Stations-
bestyreren og Godsekspeditøren og til 200 Kr. for 
Assistenter. Om Maaden, hvorpaa Kavtionen skal stilles, 
træffer Generaldirektoratet Bestemmelse. 

d. Billetter, Tryksager, Protokoller og Regnskabs-
formularer til Ringebanen leveres af sydfynske Jernbane-
selskab. 

e. Sydfynske Jernbaneselskab maa selv sørge for 
Udførelsen af de Forretninger, der angaa Ringebanens 
LokomotiYtjeneste og Pasning og Vedligeholdelse af dens 
Driftsmateriel. Det maa saaledes sørge for den fornødne 
Trækkekraft til Ringebanens Tog - føre Tilsyn med 
dens henstaaende Lokomotiver og Vogne - sørge for 
Lokomotivernes Betjening, Rengøring, Pudsning, Smøring, 
Opfyring, Forsyning med Vand og Kul - for Vognenes 
Rengøring, Smøring, Belysning, Opvarmning o. s. fr. 

Statsbanedriften skal afgive Remiseplads for 3 af 
Ringebanens Lokomotiver samt fornøden Kul plads*). 

f. Sydfynske Jernbaneselskabs Personale er, saalænge 
det opholder sig paa Statsbanedriftens Terræn i Nyborg, 
dennes Stationsbestyrer undergivet og pligtigt at adlyde 
hans Ordrer og Anvisninger. Nyborg Stationsbestyrer er 
berettiget til selv at træffe Bestemmelser angaaende Ord-

•) se Paategning Side 84. 
6 
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ningen af den almindelige Stationstjeneste; derimod er 
han pligtig at efterkomme de Bestemmelser og Instruk-
tioner, som gives ham af sydfynske Banes Direktion 
angaaende Udførelsen af Ringebanens særlige Stations-
tjeneste dens Ekspedition, Regnskabsføring, Tog-

' sammensætning o. des!. Meningsforskel, der maatte opstaa 
angaaende dette Forhold, afgøres af Generaldirektoratet 
for Statsbanedriften. 

§ 3· 
Sydfynske Jernbaneselskab erklærer sig villigt til 

ogsaa for Ringebanens Vedkommende at tiltræde den af 
Indenrigsministeriet under r 8de August r 89 r approberede 
mellem de danske Statsbaner og Bestyrelsen for sydfynske 
Jernbane og flere Privatbaner indgaaede Overenskomst 
om gensidig Yognbenyttelse. 

§ 4-
0m gensidig tilføjet Skade gælde Lovgivningens 

almindelige Regler, sammenholdte med de særlige Be-
stemmelser, som denne Overenskomst indeholder; dog 
skal intet herhen hørende Spørgsmaal kunne gøres til 
Genstand for Rettergang, men i Mangel af mindelig 
Overenskomst forelægges Sagen for Indenrigsministeriet, 
hvis Afgørelse ogsaa sydfynske Jernbaneselskab er pligtigt 
at underkaste sig. 

§ 5. 
Det sydfynske Jernbaneselskab oppebærer Fragten for 

de med Ringebanens Tog udførte Transporter. 
Statsbanedriftens Havnespor i Nyborg kunne benyttes 

til Ringebanens vognladningsvise Forsendelser. Trans-
porten udføres af Statsbanedriften paa de samme Betingel-
ser, som gælde for Statsbanedriftens egne Forsendelser. 

§ 6. 
Ringebanens Takster og Befordringsbestemmelser til-

stilles Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Gennem-
syn, forinden de forelægges Ministeriet til Approbation, 

Ringe - Nyborg Banen. 

for at Statsbanedriften kan paase, at der ikke gennem 
Stationen i Nyborg paadrages den større Forpligtelser 
ligeoverfor Ringebanens rejsende og Godsforsendelser, 
end der paahviler den overfor dens egne. Særligt frem-
hæves, at Af- og Paalæsning af Vognladningsgods er Stats-
banedriften uvedkommende. Tilbringning eller Afhentning 
i Nyborg paatager Statsbanedriften sig kun mod Godt-
gørelse, hvorom særlig Aftale eventuelt maa træffes. 

§ 7. 
For de i denne Overenskomst omhandlede Arbejder 

og Ydelser betaler sydfynske Jernbaneselskab et aarligt 
Vederlag til Statsbanedriften af 4000 Kr., er fire Tusinde 
Kroner, aarligt, der indbetales med 1/ 12 maanedlig bagud 
til Statsbanedriftens Stationsbestyrer i Nyborg mod hans 
Kvittering. 

§ 8. 
Denne Overenskomst kan kun ophæves med begge 

Parters Samtykke. 
Den udfærdiges i to ligelydende Eksemplarer, hvoraf 

det ene overgives Statsbanedriftens Generaldirektorat, det 
andet Direktionen for sydfynske Jernbaneselskab. 

Generaldirektoratet for Statsbanedriften. 
Kjøbenhavn, den 3ote August 1897. 

Tegner. 

Direktionen for sydfynske Jernbaneselskab. 
Den 28de August 1897. 

G. Koch. Ahlefeldt-Laurvig-Bille. Heltzen. 

Nærværende Overenskomst approberes. 
Indenrigsministeriet, den 3 r te August x 897. 

Bardenfleth. 
Mortensen. 



Ringe-Nyborg Banen. 

(Paategning paa foranstaaende Overenskomst.) 

Foruden de i nærværende Overenskomsts § 1 nævnte 
Udvidelser og Forandringer paa Nyborg Station i Anled-
ning af Ringe-Nyborg Banens Tilslutning til samme -
viste paa den vedhæftede Plan*) med røde**) Linier - er 
senere tilkommet de paa Planen med blaa ***) Linier viste 
Anlæg for Ringe -Nyborg Banen - herunder Lokomotiv-
remise med Drejeskive, nyt Omløbsspor, ny Perron, Kul-
gaard, Askekasse, Vandkran m. m. ·- hvilke Anlæg i 
Henhold til en den r 2te Juli I 900 foretagen Afleverings-
forretning fremtidig vedligeholdes ved Statsbanedriftens 
Foranstaltning ligesom de med rødt paa Planen viste 
Anlæg - dog uden Forhøjelse af den af Ringe-Nyborg 
Banen hidtil ydede aarlige A(gift, jfr. § 7. 

S 2, Punkt e, sidste Stykke bortfalder. 

OVERENSKOMST 
mellt!m 

Generaldirektoratet for Statsbanedriften og det 
sydfynske Jernbaneselskab om Statsbanedriftens 
og Selskabets gensidige Forhold med Hensyn 
til de.n udenfor Nyborg Station beliggende 
Fællesbanestrækning for Statsbanen og Ringe-

Nyborg Banen. 

I. Statsbanedriften overtager Vedligeholdelsen af 
Fællesstrækningen fra Nyborg nordre Stationsmærke og 
indtil umiddelbart øst for Christianslundsviadukten. Paa 
den øvrige Del af Fællesstrækningen vedligeholder hver 
Bane sit Spor og sin Del af Banehegnet med tilhørende 
Skraaninger, Grøfter, Hegn, Lukkeindretninger, Underløb, 
Viadukt og Overkørsler m. m. Grænsen for de tvende 

*) se Planen Side 80-81. 
**) med stiplede Linier, med 2 Punkter. 

• 0 ) med stiplede Linier. 
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Baners Vedligeholde lsesomraade er her bestemt ved en 
Linie midt mellem Sporene. 

2. Statsbanedriften overtager paa Selskabets Bekost-
ning Bevogtningen af den offentlige Overkørsel paa 
Fællesstrækningen for Ringebanens Tog. Godtgørelsen 
herfor fastsættes til 3 5 Kr. aarlig pr. Dobbelttog. I Til-
fælde af, at Ringebanen indfører flere Nattog, end der 
løber for Tiden - r Enkelttog - vil nævnte Afgift 
være at forhøje efter nærmere Forhandling mellem Stats-
banedriften og Selskahet. 

Betalingen vil være at erlægge halvaarsvis forud. 
3. Med Hensyn til Stemplingen og Opsigelsen af 

denne Overenskomst gælde de samme Bestemmelser, som 
ere anførte i den af Indenrigsministeriet under 3 Ite 
August f. A. approberede Overenskomst om Ringe--
Nyborg Banens Medbenyttelse af Nyborg Statsbanestation. 

Direktionen for det sydfynske Jernbaneselskab i Odense. 

Den 18de April 1898. 

G. Koch. Ahlefeldt-Laurvig-Bille. E. F. Esmann. 

Generaldirektoratet for Statsbanedriften. 

Kjøbenharn, den 25de April 1898. 

P. G. V. 
Haarløv. 

Fridericia. 

Nærværende Overenskomst approberes. 

Indenrigsministeriet , den 14de Maj x898. 

P.M.V. 
Nørgaard. 

Fr. Mortensen. 



Svendborg- Nyborg Banen. 

Mellem Generaldirektoratet for Statsbanedriften og 
Forretningsudvalget for Anlæget af Svendborg-Nyborg 
Banen er der under Forbehold af Stadfæstelse fra Inden-
rigsministeriet afsluttet følgende 

OVERENSKOMST 
om 

Svendborg-Nyborg Banens Tilslutning til 
Statsbanerne. 

A. A11ltrgsbestemmelser. 

§ I. 

Svendborg-Nyborg Banen anlægges med samme 
Sporvidde som Statsbanerne og faar sin egen lokale 
Station ved Nyborg. Fra denne lokale Station føres som 
vist paa vedhæftede Plan et Spor tværs over Adelgade, 
nord om Toldbodbygningen, langs Sporene ved det nordc 
østre Havnebassin, indtil det øst for Banegaardsgade 
løber ind paa Statsbanestationens Grund omtrent parallelt 
med det vestligste af Statsbanernes Spor. Fra et Punkt, 
der er beliggende ca. 47 Meter syd for Midten af Havne-
gade, forgrener Forbindelsessporet sig til 2 Spor, som 
indbyrdes parallele føres vest for Stationens Hovedperron. 
Afstanden mellem Svendborg-Nyborg Banens Spor og 
Statsbanernes nærmeste Spor regnet fra Spormidte til 
Spormidte skal være mindst 4.4 Meter. 
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Udfor det nævnte Havnebassin anlægges der en Spor-
forbindelse mellem Svendborg-Nyborg Banens Spor og 
Statsbanernes Spor ved Havnen, saaledes at denne Spbr-
forbindelse er den eneste, der tilvejebrin?es mellem de to 
Baner. 

Generaldirektoratet vil foreiøbigt kunne indgaa paa 
at lade den private Banes Spor langs Perronens vestre 
Side ende som blinde Spor men maa forbeholde sig Ret 
til til enhver Tid, naar Statsbanedriftens Tarv maatte gøre 
det ønskeligt, at kunne fordre anbragt som nordre For-
bindelse mellem disse to Spor en for den private Banes 
Lokomotiver og Vogne bestemt Drejeskive indrettet til at 
bevæges ved Hjælp af Spil. 

Naar saadan Fordring stilles, eller naar SYendborg-
Nyborg Banen selv maatte ønske Drejeskiven anbragt, 
bliver det paagældende Arbejde at udføre ved Svendborg-
Nyborg Banens Foranstaltning og for dens Regning men 
efter Statsbanedriftens Anvisning, medens de ved For-
andringen nødvendiggjorre Arbejder ved Perronen, heri 
indbefattet Anbringelse af et Rækværk paa Perronen udfor 
DrejeskiYen, bliver at udføre ved Statsbanedriftens For-
anstaltning mod Godtgørelse efter Regning af de derved 
foranledigede Udgifter. Angaaende den eventuelle Dreje-
skives Størrelse, Konstruktion og Placering forbeholdes 
Statsbanernes Approbation. 

§ 2. 
Foruden de anførte Anlæg vil der endvidere 

udkræves: 
1) en Flytning af det ved Havnegades Overkørsel be-

liggende Vogterhus med Udhus, Brønd, Hegn m. m., 
hvortil Grund afgives af Statsbanedriften, 

2) Flytning og Forandring af Lukkeindretninger for 
Overkørsler og 0Yergange over Forbindelsessporet, 
herunder ogsaa Forandring af Lukningsindretningerne 
for Overgangen udfor Jernbanegade til Bomme be-
tjente med Traadtræk fra eet Sted, Anbringelse af 
Skilderhus m. m., 
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3) Flytning af Sporskiftetrækstole, Signaler, Telegraf-
ledninger og lgn., 

4) Forlængelse af Nyborg Stations Hovedperron i sydlig 
Retning, 

5) Anbringelse af en særlig Indkørselssignalmast med 
Signaler for Svendborgtogene og Iværksættelsen af 
Foranstaltninger, tilsigtende at saadanne Signaler*) 
kunne betjenes fra Signalhuset paa Nyborg Station, 

6) Anbringelse af Spo::skiftesignaler ved de Svendborg-
banen tilhørende Sporskifter paa og ved Nyborg 
Station, samt 

7) Tilvejebringelse af telefonisk Forbindelse mellem 
Nyborg Statsbanestation og Nyborg - Svendborg 
Banens Lokalstation. 

§ 3. 
For den Del af Statens Grund, som er inddraget 

under Statsbanedriften, og som beslaglægges i Anledning 
af Svendborg-Nyborg Banens Tilslutning, udreder denne 
Bane ingen Erstatning, men Grunden ved bliver at være 
Statsbanedriftens Ejendom. 

De Arealer, der ved Ekspropriation yderligere maa 
erhverves til Svendborg-Nyborg Banens Anlæg langs 
Nyborg Statsbanestation, og som ere beliggende mellem 
Banegaardsgade og Havnegade, og for hvilke Arealer 
Erstatningen udredes af det private Baneanlæg, afgives 
vederlagsfri og ubehæftede til Statsbanedriften og inddrages 
som Statsbanernes Ejendom under samme. 

Hvor saad.m Erhvervelse af nye Arealer finder Sted, 
bliver nyt lovligt Hegn ved Svendborg-Nyborg Banens 
Foranstaltning og paa dens Bekostning at anbringe udenom 
disse Arealer. 

Dette Hegn skal være fjernet mindst 2 Meter fra 
nærmeste Spors Midte. 

§ 4· 
Banen udfører for egen Regning 

de § 1 nævnte Arbejder .med Undtagelse af Anbringelsen 

*) Signalerne senere indrettet til Betjening fra Stedet. 
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I af Sporskiftet med tilhørende Krysning 'i Havnesporet, 
hvilket Arbejde udføres ved Statsbanedriftens Foranstalt-
ning, men for Svendborg-Nyborg Banens Regning og 
mod Godtgørelse af de derved foranledigede Udgifter 
(se nedenfor). 

Samtlige de under § 2 nævnte Arbejder med Und-
tagelse af Telefonforbindelsen udføres af Statsbanedriften 
for Svendborg-Nyborg Banen, imod at denne godtgør 
samtlige dermed forbundne Omkostninger efter Regning, 
der udfærdiges af Statsbanedriften, og mod hvilken der 
fra Svendborg--Nyborg Banens Side ikke kan rejses 
nogen Indsigelse. 

Telefonledningen mellem de to Stationer anbringes 
af Svendborg-Nyborg Banen, dog saaledes at Statsbane-
driften forbeholder sig at bestemme den Maade, paa 
hvilken Indføringen af Ledningen paa Statsbanestationen 
skal foregaa, samt anYiser Stedet for Telefonapparatets 
Anbringelse paa Nyborg Statsbanestationsbygning. 

Den lier nævnte Deling af Arbejdet kan dog ændres 
ved særlige Aftaler, men ligesom ethvert Arbejde, der 
bliver at udføre af Svendborg-Nyborg Banen paa Stats-
banernes Grund, vil være at udføre under Iagttagelse af 
de Forskrifter, der gives af Statsbanedriften i Sikkerhedens 
Interesse, saaledes ville alle Udgifterne ved de Arbejder, 
der maatte bli\'e udførte ved Statsbanedriftens Foranstalt-
ning i Anledning af den priYate Banes Tilslutning, være 
at godtgøre Statsbanerne, forinden Svendborg- Nyborg 
Banen aabnes for Driften. I Statsbanernes Regning op-
tages som en særskilt Post en passende Godtgørelse til 
Beboeren af Vogterhuset for forøgede Huslejeafgift og 
flytningsomkostninger . 

§ 5. 
Samtlige de i det foregaaende til Svendborg-Nyborg 

Banens Brug nævnte Anlæg, der ere beliggende øst for 
Banegaardsgades Overkørsel, heri indbefattet Banelegemet 
med Hegn, blive efter den private Banes Aabning for 
Driften integrerende Dele af Statsbanerne, og Statsbane-

Svendborg- Nyborg Banen. 

driften sørger for deres fremtidige forsvarlige Vedlige-
holdelse, dog skal Svendborg-Nyborg Banen forsyne 
Statsbanerne med saadanne til Sporets Vedligeholdelse 
fornødne Materialier, som disse ikke selv maatte være i 
Besiddelse af, til den Pris, hvori de staa <len private Bane. 

Ønsker Svendborg-Nyborg Banen paa Statsbanernes 
Grund at tilvejebringe Udvidelser af de ovennævnte Anlæg 
eller helt nye Anlæg, til hvis Iværksættelse St1tsbane-
driften mener at kunne give sit Minde, maa Svendborg--
Nyborg Banen bære Omkostningerne derved. 

Paa den anden Side staar det Statsbanerne frit for at 
foretage Ændringer eller Udvidelser af Anlægene, naar de 
anse saadant for ønskeligt, dog uden at Tilskud kan 
fordres af Svendborg-Nyborg Banen eller dens Stilling 
ifølge denne Overenskomst derved forrykkes. 

B. Driftsbestemme/ser. 

§ 6. 
Transporterne over Tilslutningssporet mellem Svend-

borg-Nyborg Banens Lokalstation i Nyborg og Nyborg 
Statsbanestation besørges ved Foranstaltning af Svendborg-
Nyborg Banen. 

Sporet maa dog kun benyttes til gennemgaaende 
Transporter, J: til Befordring af Personer, Gods, Kreaturer 
o. s. v., der efter at have været befordret paa den ene 
Bane ere bestemte til Viderebefordring paa den anden 
Bane, samt til Transporter til og fra Nyborg Havn. 

Til nærmere Forklaring heraf fastsættes følgende: 
a. Paa Statsbanestationen i Nyborg eller paa Storebælts-

færgerne samt Statsbanedriftens Dampskibe sælges 
ikke Billetter til Svendborg-Nyborg Banens Stationer. 
Gods (herunder levende Dyr), der skal befordres 
mellem Nyborg-Svendborg Banens Stationer og 
Nyborg, ekspederes til og fra Svendborg- Nyborg 
Banens Lokalstation i Nyborg. 

b. Svendborg-Nyborg Banens Tog fortsætte fra Lokal-
stationen i Nyborg deres Løb ad Tilslutningssporet 
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til Statsbanestationen for der ved i § r nævnte 
Hovedperron at afsætte og hente gennemgaaende 
rejsende og udveksle direkte indskrevet Rejsegods. 

c. Gennemgaaende Gods (herunder levende Dyr) over-
leveres fra Bane til Bane paa Statsbanestationens 
Godsspor ved Nyborg Havn, hvorfra det hentes, og 
hvortil det bringes ved Svendborg-Nyborg Banens 
Foranstaltning efter en Ordning, der fastsættes ved 
Forhandling mellem de to Baner. Il- og Ekspres-
gods bringes af Svendborg-Nyborg Banen til og 
hentes ved Statsbanernes Perron. 

Statsbanedriftens Havnespor i Nyborg kunne be-
n.yttes til Svendborg - Nyborg Banens vognladnings-
vise Forsendelser. Vognene overleveres til Stats-
banedriften paa det under c nævnte Godsspor, hvor-
efter Viderebefordringen til Havnen sker ved Stats-
banedriftens Foranstaltning paa samme Betingelser, 
som gælde for dennes egne Forsendelser. 

§ 7. 
Svendborg-Nyborg Banens Takster og Befordrings-

bestemmelser skulle tilstilles Generaldirektoratet for Stats· 
banedriften til Gennemsyn, forinden de forelægges Mini-
steriet til Approbation. 

§ 8. 
Planen for Svendborg--Nyborg Banens Togs ordinære 

Kørsel over Tilslutningssporet fastsættes ved Forhandling 
mellem Generaldirektoratet for Statsbanedriften og Svend-
borg- Nyborg Banens Bestyrelse under Forbehold af 
Indenrigsministeriets Stadfæstelse. 

Forøvrigt fastsættes det, at intet Tog eller Lokomotiv 
maa befare Tilslutningssporet, forinden Tilladelse i hvert 
enkelt Tilfælde er erhvervet hos Bestyreren af Nyborg 
Statsbanestation, ligesom de almindelige Regler eller særlige 
Bestemmelser, de nnaatte gives i Statsbanernes Interesse, 
i et og alt ville være at iagttage af Svendborg-Nyborg 
Banens Personale*). 

•) se Paategning Side 9 S. 
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§ 9. 
Svendborg-Nyborg Banens Personale er, saa længe 

det opholder sig paa Statsbanernes Terræn i Nyborg, 
disses Stationsbestyrer undergivet og pligtigt at adlyde 
hans Ordrer og Anvisninger. 

§ IO. 

Statsbanerne erklære sig villige til at afslutte Over-
enskomst med Svendborg-Nyborg Banen om Vogn-
benyttelse efter lignende Regler som de, der gælde for 
de danske Privatbaner, med hvilke der ikke haves gensidig 
Vognbenyttelse. 

§ I I. 

Om gensidig foranlediget Skade gælde Lovgivningens 
almindelige Regler, sammenholdte med de særlige Be-
stemmelser, som denne Overenskomst indeholder, dog 
skal intet herhen hørende Spørgsmaal kunne gøres til 
Genstand for Rettergang fra nogen af Banernes Side, 
men i Mangel af mindelig Overenskomst forelægges Sagen 
for Indenrigsministeriet, hvis Afgørelse ogsaa Svendborg-
Nyborg Banen er pligtig at underkaste sig. 

Særligt bemærkes, at da Svendborg-Nyborg Banens 
Materiel vil blive udsat for Rangering sammen med Stats-
banedriftens, maa det i enhver Henseende være byoaet hb 

stærkt nok til at kunne taale saadan Rangering. 

§ I 2. 

Svendborg-Nyborg Banen betaler aarligt et Vederlag 
af 3000, skriver Tre Tusinde, Kroner til Statsbanedriften 
for Vedligeholdelsen af de i denne Overenskomst nævnte 
Anlæg paa Statsbanernes Grund, der helt eller delvis tjene 
til Svendborg-Nyborg Banens Brug, herunder Benyttelse 
af Perroner, Ventesale, Forhal m. m., for Benyttelse af 
Sporene ved Nyborg Havn, samt i Godtgørelse for Pas-
ning af Signaler, Overkørsler og anden her forudsat 
Stationstjeneste, herunder ogsaa indbefattet en Betaling af 
1600 Kr.*) p. a. for Bevogtning af Overgangen udfor Jern-
banegade. 

*) se Side 94. 
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I 
Beløbet betales 

dingaar at regne fra 
Svendborg-Nyborg 

bagud med en Fjertlede! hvert Fjer-
Begyndelsen af det Kvartal, i hvilket 
Banen aabnes for Drift. 

§ l3· 
Denne O\·erenskomst kan kun hæves med beaae nt:> 

Parters Samtykke. 
Overenskomsten er udfærdiget i to ligelydende Eks-

emplarer, ln-oraf det ene er overgivet Statsbanedriftens 
Generaldirektorat, det andet til Svendbora-N"bora Banens t> J !'"> 

Bestyrelse. 
§ q. 

Udgiften Yed Stemplingen af denne Overenskomst 
bæres af Svendborg-Nyborg Banen. 

Forretningsudvalget for Anlæget af Svendborg-Nyborg Banen, 
den 26de 1897. 

H. Jørgensen. M. Sørensen. T. Rasmussen. 
Jens Knudsen. H. Nielsen. 

Kjøbenhavn, den 27de Marts 1897. 

Generaldfrektoratet for Statsbanedrifien. 

Tegner. 
Fridericia. 

Nærværende Overenskomst er under 25de Juni d. A. 
approberet af Indenrigsministeriet dog med Forbehold af, 
at den i § 1 2, I ste Stk., nævnte Godtgørelse af 1600 Kr. 
p. a. for Bevogtning af Overgangen udfor Jernbanegade 
vil bortfalde eller i alt Fald være at formindske i Tilfælde 
af, at denne Overgang nedlægges. 

Kjøbenhavn, den 3ote Juni 1897. 

Generaldirektoratet for Statsbanedriften. 

P. G. V. 
Haarløv. 

Fridericia. 
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(Paategning paa foranstaaende O\'erenskomst.) 

Nærværende Overenskomsts § 8, 2det Stykke, udgaar 
og erstattes med følgende Bestemmelser: 

1) Forinden et Tog med rejsende afgaar fra 
Privatbanestationen til Statsbanestationen, skal der af 
dennes Bestyrer erhverves Tilladelse dertil, og Signa! til 
Indkørsel gives fra den dertil bestemte Semafor. I alle 
andre Tilfælde kan Erhvervelse af s:i.adan Tilladelse og 
Afgivelse af det nævnte Signa! til Indkørsel bortfalde. 

2) Statsbanestationen betjener og atbaser yed sit 
Personale Sporskifterne Nr. 61 og 63 og er i all'e Til-
fæ Ide ansv:irlig for disses Stilling. Ligeledes er Stats-
banestationen overfor a 11 e Tog med rejsen d c ved sin 
Signalgivning ansvarlig for Stillingen af Sporskifterne Nr. 
2 5 og 1 6 a, der i øvrigt betjenes og aflaascs af SYendborg 
-Nyborg Banens Personale, hos hYem Nøolerne til t> 

samme beror. I alle andre Tilfælde bærer Privatbanen 
Ansvaret for Stillingen af de sidstnævnte tvende Spor-
skifter. 

3) Al Rangering paa Svendborg-Nyborg Banens 
Spor paa Statsbanestationen foretaaes af SYendboro-

"' t:> 
Nyborg Banens Personale og paa sammes Ansvar. 

Direktionen for det sydfynske Jernbaneselsk""· 

Odense, den 13de Juni 1903. 

Koch. Jonquieres. 

K j øb en havn , den 26de Juni 1903. 

Gener11ldlr1>ktorat4•t for St.atsbanedrif'ten. 

Ambt. 
Fridericia. 
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Imellem Generaldirektoratet for Statsbanedriften under 
Forbehold af Ministeriet for offentlige Arbejders Stadfæstelse 
og Bevillingshaverne paa Baneanlæget Odense - Kjerteminde 
-Dalby (herefter kaldet Kjertemindebanen) er indgaaet 
følgende 

OVERENSKOMST 
angaaende 

Kjertemindebanens Tilslutning til Odense Station. 

A. Anlægsbestemmelser. 

§ r. 
Kjertemindebanen, der anlægges med samme Sporvidde 

som Statsbanerne, slutter sig til disses Station i Odense, 
paa hvilken den føres ind østfra, saaledes som vist paa 
den vedhæftede Plan, der tillige - med røde*) Linier -
angiver, hvorledes Odense Station udvides i denne 
Anledning. 

Stationsudvideisen, der sker ved Statsbanedriftens 
Foranstaltning, bestaar væsentlig i: 

r. Anlæg af et Rangerhoved øst for Stationen og For-
lægning af Statsbanesporet paa denne Strækning m. v. 

2. Anlæg af de fornødne Tilslutningsspor i Stationens 
østre Ende imellem Kjertemindebanens Spor, Ranger-
hovedet og Stationssporene samt de deraf følgende 
Forandringer ved de nuværende Sporanlæg. 

•) med stiplede Linier. 

7 
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3. Anbringelse af et krydsende Skraaspor ud for Mellem-
perronen. 

4. Udvidelse af Folde og Kvægrampe. 
5. Forandringer ved Retiradebygningen. 
6. Anbringelse af et Signa! for Kjertemindebanens Tog, 

ved hvilket Indkørslen til Odense Station kan fri-
gives eller forbydes. 

7. Indlemmelse i Stationens Sikringsanlæg i det Om-
fang, som Statsbanedriften skønner nødvendigt, af de 
ved Kjertemindebanens Tilslutning til Stationen til-
kommende nye Sporskifter. 

8. Indførelse af Kjertemindebanens Telefonledning paa 
Stationen. 

Denne Overenskomst omfatter samtlige Anlæg fra og 
med Kasernegade - Statsbanernes Anlægsstation 923-24 
og Kjertemindebanens .Anlægsstation ca. 20 - imod Vest; 
angaaende Fællesstrækningen øst for samme vil der være 
at oprette en særlig Overenskomst*). Forholdene paa 
Kjertemindebanens øst for Statsbanestationen liggende 
særlige Lokomotivstation ere nærværende Overenskomst 
uvedkommende. 

§ 2. 

Paa Strækningen mellem Overkørslerne Nr. 5 6 for 
Kasernegade og 5 8 for Dannebrogsgade flyttes Statsbanernes 

. Hegn ud til Grænserne for de af Kjertemindebanen er-
hvervede Arealer - jfr. § 6 - . Medens selve Hegns-
flytningen udføres af Kjertemindebanen, foretager Stats-
banedriften de fornødne Forandringer ved Overkørslernes 
Lukkeindretninger. 

§ 3· 
Ved de offentlige Overkørsler Nr. 57 (Nørregade) og 

5 8 (Dannebrogsgade) anbringes ved Statsbanedriftens For-
anstaltning elektriske Klokkeværker med særlige Ledninger 
fra Odense Station. 0\·erkørslerne bevogtes af Stats-
banerne. Underretning til Bevogtningspersonalet gives af 

*) se Side 104. 
ojl· I I 
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Odense Station ved Ringesignal gennem særlige Led-
ninger . 

. For saa vidt det senere efter Skøn 
maatte anses fornødent at oprette direkte Bevogtning ved 
Overkørsel Nr. 56 for Kasernegade, vil et elektrisk Klokke-
værk være at anbringe her ved Statsbanernes Foranstalt-
nmg. 

Kjertemindebanens Spor pa a Strækningen vest for 
Kasernegade lægges med svære Skinner (63 lbs.) af samme 
Slags som Statsbanernes Spor paa Stationen. Dette 
Arbejde udføres ved Statsbanedriftens Foranstaltning, 
medens Kjertemindebanen udfører den for Sporets Anlæg 
fornødne Planumsudvidelse mod Nord samt Stenbeklæd-
ning af Skraaning og Opførelsen af en Støttemur nord 
for Banen. 

§ + 
Som Bidrag til de i § 1 Punkt 1-7, § 2 og § 3 

nævnte Arbejder og Anlæg, der udføres ved Statsbane-
driftens Foranstaltning, yder Kjertemindebanen et Tilskud 
af 27,000 Kr., skriver Syv og Tyve Tusinde Kroner, der 
erlægges kontant paa Anfordring efter Tidspunktet for 
Kjertemindebanens Aabning for offentlig Færdsel. Ud-
gifterne ved Indførelsen af Kjertemindebanens Telefon-
ledning -- § 1 Punkt 8 - betales efter Regning af 
Kjerremindebanen. 

§ 5. 
Ønsker Kjertemindebanen paa et senere Tidspunkt 

Udvidelse af de nu etablerede eller nye Anlæg udførte, 
og Statsbanedriften mener at kunne gaa ind herpaa, maa 
Kjertemindebanen bære alle dermed forbundne Omkost-
ninger. Paa den anden Side staar det Statsbanerne frit 
for at foretage saadanne Ændringer eller Udvidelser af 
Anlægene, som de maatte anse for ønskelige, men Tilskud 
dertil kan da ikke fordres af Kjertemindebanen, eller dennes 
Stilling overfor Statsbanedriften ifølge denne Overenskomst 
derved forrykkes . . 

•/' 
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§ 6. 
Alle Arealer erhvervede af Kjertemindebanen og be-

liggende vest for Kasernegade inddrages uden Udgift for 
Statsbanerne under samme som disses Ejendom . 

Samtlige Anlæg vest for Kasernegade blive integrerende 
Dele af Statsbanerne, og deres Vedligeholdelse sker ved 
Statsbanedriftens Foranstaltning og paa sammes Bekost-
ning. 

Bevillingshaverne paa Kjertemindebanen fremskaffe fra 
Ejerne af Grundene bagved den i § 3 omtalte Sten-
beklædning og Støttemur Tilladelse for Statsbanedriften 
til at foretage de i Anledning af Tilsynet med og Ved-
ligeholdelsen af samme fornødne Arbejder m. m. 

B. Dnftsbestemmelser. 

§ 7. 
Odense Statsbanestation tjener tillige som Endestation 

for Kjertemindebanen; dennes Tog indgaa til og udgaa fra 
Stationen i Reglen til og fra den nordre Side af Stationens 
Mellemperron (Stationens 3die Hovedspor); dens Billetsalg 
og Ekspedition af Rejsegods, Fragtgods og levende Dyr 
sker for Odense Stations Vedkommende ved Statsbane-
driftens Personale, der ligeledes passer alle Stationens 
Sporskifter og Signaler. Kjertemindebanens Lokomotiv-
og Togpersonale er dog pligtigt at yde den Bistand til 
Udførelsen af denne Banes Togtjeneste, som det formaar 
at yde uden Tilsidesættelse af dets andre Tjenstforretninger, 
navnlig skal det hjælpe til med Sammensætningen og 
Adskillelsen af Kjertemindebanens Tog. Al Rangering paa 
Stationen maa kun foretages under Statsbanestationens 
Ledelse. !øvrigt er Kjertemindebanens Lokomotiv- og 
Vogntjeneste, navnlig Pasning og Vedligeholdelse af dens 
Driftsmateriel, Tilsynet med samme, Lokomotivernes 
Betjening, Rengøring, Pudsning, Smøring og Opfyring, 
Vognenes Rengøring, Smøring, Belysning, Opvarmning 
o. s. fr. Statsbanedriften uvedkommende. 
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Vandforsyningen af Kjertemindebanens Lokomotiver 
saa vel som disses Kultagning sker paa Kjertemindebanens 
særlige Lokomotivstation øst for Statsbanestationen. 

Vandforsyningen til Vognvask af Kjertemindebanens 
Vogne sker derimod fra Statsbanedriftens Vandforsyning 
paa Statsbanestationen. 

§ 8. 
Om det gensidige Forhold paa Odense Station gælder 

iøvrigt følgende : 
a. Statsbanedriften ansætter og afskediger Odense Stations-

personale uden Kjertemindebanens Medvirkning. 
b. Den Sikkerhed, der vil være at stille for de Stations-

bestyreren i Odense betroede Oppebørsler for Kjerte-
mindebanen, ansættes til 600 Kr. Om Maaden, 
hvorpaa Sikkerheden skal stilles, træffer General-
direktoratet Bestemmelse. · 

c. Billetter, Tryksager, Protokoller og Regnskabsformularer 
til Brug for Kjertemindebanen og for dennes rejsende 
leveres af denne Bane. 

d. Kjertemindebanens Personale er, saalænge det op-
holder sig paa Odense Station, dennes Stations-
bestyrer undergivet og pligtigt at lyde hans Ordrer 
og An.visninger. Han træffer Bestemmelse om Ord-
ningen af den almindelige Stationstjeneste, omvendt 
er han pligtig at efterkomme de Bestemmelser og 
Paabud, som gives ham af Kjertemindebanens Drifts-
bestyrer angaaende dens særlige Stationstjeneste, dens 
Togsammensætning, dens Ekspedition, Regnskabs-
føring og desl. Meningsforskel, der maatte opstaa 
angaaende dette Forhold, afgøres af Generaldirektoratet 
for Statsbanedriften. 

§ 9. 
Kjertemindebanen oppebærer Fragten for de med dens 

Tog udførte Transporter. 

§ IO. 
Kjertemindebanens Takster og Befordringsbestemmelser 

skulle tilstilles Generaldirektoratet for Statsbanedriften til 
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Gennemsyn, forinden . de forelægges Ministeriet for offent-
lige Arbejder til Stadfæstelse. Ved disse Bestemmelser 
maa der ikke ,paadrages Statsbanedriften gennem dens 
Station i Odense større Forpligtelser lige over for Kjerte-
mindebanens rejsende' og Godsforsendelser, end der paa-
hviler Statsbanedriften over for dens egne. Særligt frem-
hæves, at Af- og Paalæsning af Vognladningsgods er Stats-
banedriften uvedkommende. 

§ l I. 

Kjertemindebanens Køreplan for Plantog skal i god 
Tid sendes Generaldirektoratet for Statsbanedriften ocr for 
Odense Stations Vedkommende være tiltraadt af' , 
inden den forelægges Ministeriet for offentlige Arbejder 
til Stadfæstelse. Særtog til eller fra Odense maa kun 
indlægges efter Aftale med og Samtykke af vedkommende 
Trafikinspektør eventuelt Odense Statsbanestation, for saa 
vidt ::mgaar Afgangs- og Ankomsttiderne i . Odense. 

Naar Statsbanerne ændre deres Køreplan til og fra 
Odense, ville de i god Tid underrette Kjertemindebantm, 
for at den kan gøre de nødvendige Forandringer i sin 
Køreplan. · 

Statsbanernes Tog have paa Odense Station Forrang 
for Kjertemindebanens. 

For al Kørsel og Rangering paa Statsbanernes Grund 
gælde disses Politi-, Signa!- og Togreglement samt de 
særlige Regler, som Statsbanerne maatte træffe i Sikker-
hedens Interesse, og som skulle meddeles Kjerteminde-
banen, der til denne Kørsel kun maa benytte fuldt paa-
lidelige, edsfæsrede Folk, som i Henseende til Synsstyrke 
og Farvesans opfylde de for Statsbanernes Tjenestemænd 
gældende Betingelser. Kjertemindebanens Driftsbestyrer 
skal sørge for, at de ere fuldstændig kendte med de 
almindelige og særlige Bestemmelser for Sikkerheds-
tjenesten, som kunne faa Betydning for deres Tjeneste 
paa Statsbanegrund, og at de til enhver Tid ere i 
Besiddelse af Udtog af Statsbanernes Tjenstkøreplan, for 
saa vidt samme vedrører Odense Station. 
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Overtrædelser af Sikkerhedsreglerne lover Kjerteminde-
banen at paatale strængt. 

§ 12. 
Statsbanedriften erklærer sig villig til at afslutte 

Overenskomst med Kjertemindebanen om Vognbenyttelse 
efter lignende Regler som de, der gælde for andre danske 
Privatbaner. 

§ 13. 
Om gensidig tilføjet Skade gælde Lovgivningens 

almindelige Regler, sammenholdte med de særlige Be-
stemmelser, som denne Overenskomst indeholder. Dog 
skal intet hcnhen hørende Spørgsmaal kunne gøres til 
Genstand for Rettergang, men i Mangd af mindelig 
Overenskomst forelægges Sagen for Ministeriet for offent-
lige Arbejder, hvis Afgørelse ogsaa Kjertemindebanen er 
forpligtet til at underkaste sig. 

Særligt bemærkes, at da Kjertemindebanens Materiel 
vil blive udsat for Rangering sammen med Statsbane-
driftens, maa det i enhver Henseende være bygget stærkt 
nok til at kunne t:.lale sa:.ld.111 Rangering. 

§ q. 
I aarligt Vederlag til Statsbanerne for Ekspeditions-

tjeneste, Sikkerhedstjeneste, Berngtning af Overkørslerne 
Nr. 57 og 58, Vand til Vognvask m. m. betaler Kjerte-
mindebanen 4,200 Kr., skriver Fire Tusinde To Hundrede 
Kroner, der erlægges maanedsvis bagud med 1/ 12 , ogsaa 
regnet pro rata for den Del af en .Maaned, i hvilken 
Kjertemindebanen maatte være aabnet for Driften forud 
for den efterfølgende Maaneds Begyndelse. 

Dette Bidrag vil være at forhøje med 200 Kr. (skriver 
To Hundrede Kroner) aarligt fra det Tidspunkt, da Stats-
banedriften maatte indføre umiddelbar Bevogtning af 
Overkørsel Nr. 56. 

§ I 5. 
Denne Overenskomst kan kun hæves med begge 

Parters Samtykke. 
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s 16. 
Denne Overenskomst udfærdiges i to ligelydende 

Originaler , hvoraf den ene overgives Generaldirektoratet 
for Statsbanedriften, medens den anden overgives Kjerte-
mindebanens Bestyrelse. 

Generaldirektoratet for Statsbanedriften. 

K j ø ben havn, den 28de December 1900. 

Tegner. 

Forretnlugsndvalget ror Anlæget af 
Odense- Kjerteminde - Dalby J ernbanc. 

0 d c ns e , den 8de December 1900. 

Andersen C. ICnudsen. 

Frldericia 

Foranstaaende Overenskomst approberes. 

Ministeriet for ofl'entllge Arbejder, den 18de Januar 1901. 

P.M.V. 
Nørgaard. 

Fr. Mortensen. 

Imellem Generaldirektoratet for Statsbanedriften under 
Forbehold af Ministeriet for offentlige Arbejders Stadfæstelse 

· og Bevillingshaverne paa Baneanlæget Odense- Kjerteminde 
-Dalby (herefter kaldet Kjertemindebanen) er indgaaet 
følgende 

OVERENSKOMST 
angaaende 

Vedligeholdelsen og Benyttelsen af den for Stats-
banerne og Kjertemindebanen fælles Banestræk-

ning øst for Odense Station. 

§ r. 
Fællesstrækningen omfatter Banestykket mellem Stats-

banernes Overkørsel Nr. 56 for Kasernegade, beliggende 
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i Statsbanernes Anlægsstation 923-24 (Kjertemindebanens 
Station ca. 20) og Overkørsel Nr. 5 5 (denne indbefattet) 
beliggende i Statsbanernes Anlægsstation 908-909 (Kjerte-
mindebanens Station ca. 3 5) jfr. vedhæftede Plan. 

§ 2. 

Paa nævnte Strækning lægges de to Baners Spor i 
en indbyrdes Afstand af mindst 28, 5 Fod, regnet fra 
Midte til Midte af Sporene. 

§ 3. 
Imellem Overkørsel Nr. 5 5 i Statsbanernes Anlægs-

station 908-9 (Kjertemindebanens Station 3 5) og Over-
kørsel Nr. 5 6 flyttes det hidtidige nordlige Statsbanehegn 
ud i den nordlige Grænse for de af Kjertemindebanen til 
Lokomotivstation m. m. indtagne Arealer. Skellinien 
mellem Statsbanernes og Kjertemindebanens Arealer imellem 
nævnte Overkørsler markeres ved Privatbanens Foranstalt-
ning langs den nordre Kant af den mellem Banerne 
værende Grøft. 

Tæt øst for Overkørsel Nr. 5 5 anbringes over 
I\jertemindebanens Spor en Kædeafspærring med Tilslut-
ning til det øst for Overkørslen mellem Banerne værende 
Hegn og til Overkørslens nordlige Lukkeindretning , der 
flyttes nord for Kjertemindebanens Spor. Disse Hegns-
arbejder foretages af Kjertemindebanen paa egen Bekost-
ning med Undtagelse af Flytning af Ledet ved Overkørsel 
Nr. 5 5, der udføres af Statsbanedriften paa dennes 
Bekostning *). 

§ 4. 
I Statsbanernes Anlægsstation 9 I 5 - I 6 (Kjerteminde-

banens Station 28-29) føres en to Tommers trukken 
Vandledning omgiven af en 4 Tommers støbt Ledning 
under Banerne ind til Kjertemindebanens Loko.motivstation. 
Den Del af den 4 Tommers Ledning, som ligger indenfor 
Statsbanernes Skel, anbringes og vedligeholdes af Stats-

*) En reguleret Skellinie afsat . Kædeafspærring ved Ovk. 5 5 bortfalden, 
nordre Led samme St!d anbragt mellem Statsb . og Privatb. Spor. 
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banedriften paa Kjertemindebanens Bekostning, medens 
samtlige andre Arbejder ve4 Ledningernes Anbringelse og 
Vedligeholdelse udføres af Kjertemindebanen paa egen 
Bekostning. 

§ 5. 
De paa Fællesstrækningen liggende Arealer og Anlæg 

syd for Skellet mellem Banernes Hovedspor samt det 
nord for Kjertemindebanen ved Overkørsel Nr. 5 5 liggende 
Vogterhusareal med paastaaende Vogterhus, Hegn m . m. 
henhøre under Statsbanedriften, der vedligeholder de 
nævnte .Anlæg paa egen Bekostning. 

De paa Fællesstrækningen værende Arealer og Anlæg, 
som ligge nord for Skellet mellem Banernes Hovedspor 
- med Undtagelse af det ovennævnte Vogterhusareal 
med paastaaende Vogterhus, Hegn m.m. - henhøre under 
Kjertcmindebanen, der vedligeholder Anlægene paa egen 
Bekostning. 

paa 
og 
jfr. 

§ 6. 
Det staar begge Parter frit for ved deres egne Anlæg 
egen Bekostning at foretage saadanne Forandringer 
Udvidelser, som de maatte anse for ønskelige, 

dog § 8. 

§ 7. 
Ved den offentlige Overkørsel Nr. 5 5 anbringes ved 

Statsbanedriftens Foranstaltning et elektrisk Klokkeværk 
med særlig Ledning fra Odense Station. Overkørslen 
bevogtes af Statsbanerne; Underretning til Vogterpersonalet 
gives af Odense Station ved Ringesignal gennem Led-
ningen. 

§ 8. 
De Foranstaltninger, som Statsbanedriften maatte anse 

det for nødvendigt nu eller senere at træffe til Sikring af 
Kjertemindeb:mens Tog ved disses Indkørsel til Odense 
Station og øvrige Vogn bevægelser paa Fællesstrækningen, 
derunder Signaliseringsanlæg, udføres ved Statsbanedriftens 
Foranstaltning, men for Kjertemindebanens Regning. 

Kjertemindebanen. 

§ 9. 
For al Kørsel og Rangering ind paa Statsbanernes 

Grund samt over den paa Fællesstrækningen beliggende 
Overkørsel Nr. 5 5 gælde Statsbanernes Politi-, Signa!- og 
Togreglement samt ae særlige Regler, som Statsbanerne 
maatte træffe i Sikkerhedens Interesse, og som skulle 
meddeles Kjertemindebanen, der. til denne Kørsel kun maa 
benytte fuldt paalidelige · edsfæstede Folk, som i Henseende 
til Synsstyrke og Farvesans opfylde de for Statsbanernes 
Tjenestemænd gældende Betingelser. Kjertemindebanens 
Driftsbestyrer skal sørge for, at de ere fuldstændig kendte 
med de almindelige og særlige Bestemmelser for Sikker-
hedstjenesten, som kunne faa Betydning for deres her-
omhandlede Tjeneste. 

Overtrædelser af Sikkerhedsreglerne lover Kjerteminde-
banen at paatale strengt. 

§ IO. 

Som Godtgørelse for den under § 7 omhandlede 
Bevogtning og Sikkerhedstjeneste samt som Bidrag til de 
under § 5 anførte Statsbanerne paahvilende Vedligeholdelses-
arbejder vedrørende Overkørsel Nr. 5 5 m. m. betaler 
Kjertemindebanen et aarligt Vederlag af 100 Kr. skriver 
Tre Hundrede Kroner, der erlægges maanedsvis bagud 
med 1/ 12 , eventuelt beregnet pro rata for den Del af den 
første Maaned, i hvilken Kjertemindebanen maatte være 
aaben for Driften. 

§ I I. 

Denne Overenskomst kan kun hæves med begge 
Parters Samtykke. 

§ I 2. 

Denne Overenskomst udfærdiges i to ligelydende 
Originaler, hvoraf den ene overgives Generaldirektoratet 
for Statsbanedriften, medens den anden overgives Kjerte-
mindebanens Bestyrelse. 

Generaldirektoratet for Statsbanedriften. 
Kjøbenhavn, den 28de December 1900. 

Tegner. 
Fridericia. 
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Forretningsudvalget for Anlæget af Odense-Kjerteminde-
Dalby Jernbane. 

Odt!nse, den 8de December 1900. 

Andersen Rosendal. C. Knudsen. 

Foranstaaende Overenskomst approberes. 

Ministeriet for offentlige Arbe,jder, den 18de Januar 1901. 

P.M.V. 
Nørgaard. 

Fr. Mortensen. 

Fjerritslevbanen. 

(Efterfølgende Overenskomst er en Omredaktion af 
den tidligere Overenskomst af 21- 30/ 12 96 (se den trykte 
Kontraktsamling af April I 897), der er bortfaldet samtidigt 
med denne nye Overenskomsts Ikrafttræden). 

OVERENSKOMST 
mellem 

Generaldirektoratet for Statsbanedriften og Bevil-
lingshaverne for Baneanlæget Nørresundby-
Fj erritslev angaaende Vedligeholdelsen og Be-
nyttelsen af den for Statsbanerne og Fjerritslev-
banen fælles Banestrækning nord for Nørresundby 
Station·, nemlig fra Statsbanernes Anlægsstation 
22 (Fjerritslevbanens Station 17) til Statsbanernes 
Anlægsstation 6 5 · (Fjerritslevbanens Station 60 ). 

§ I. 
Paa den nævnte Banestrækning lægges de to Baners 

Spor i en Afstand fra hinanden af r 5 Fod regnet fra 
Spormidte til Spormidte. 

§ 2. 
For den Del af Statsbanernes Grund, som beslag-

lægges til Anlæg af Fjerritslevbanens Spor og Bygnings-
værker saavel nord for som paa Nørresundby Station, 
udreder Fjerritslevbanen ingen Erstatning, men Grunden 
vedbliver at være Statsbanernes Ejendom. 
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De Arealer, som ved Ekspropriation yderligere maa 
erhverves i Anledning af Fjerritslevbanens Anlæg paa 
ovennævnte Strækning, og for hvilke Fjerritslevbanen 
udreder Erstatningen, inddrages under Statsbanerne, hvis 
Ejendom de blive. 

§ 3· 
Paa Strækningen fra Banernes Tilslutningspunkt i 

Statsbanernes Station 6 5 til den første direkte bevogtede 
offentlige Overkørsel syd for dette Punkt flyttes Stats-
banernes vestre Hegn med deri værende Lukningsindret-
ninger ved Statsbanedriftens Foranstaltning, men paa 
Fjerritslevbanens Bekostning, hen imellem ·de to Baners 
Spor i en Afstand af 8 Fod fra Statsbanesporets Midte. 
Dette Banehegn sættes i Forbindelse med Statsbanernes 
Banehegn nord for Tilslutningspunktet. 

Paa den anførte Strækning, hvor Statsbanernes vestre 
Hegn flyttes, vil der til Afmærkning af Grænsen for Stats-
banernes Ejendom være at opsætte Skelpæle, hvis An-
bringelse sker ved Statsbanedriftens Foranstaltning, men 
paa Fjerritslevbanens Bekostning. 

Umiddelbart nord for samme Overkørsel anbringes 
en Kædeafspærring tværs over Fjerritslevbanens Spor, 
saaledes at Kæden danner Forbindelse mellem Leddet paa 
vestre Side af Banelinien og det flyttede Hegn vest for 
Statsbanernes Spor. Fra den omhandlede offentlige Over-
kørsel indtil Nørresundby Station bibeholdes Statsbanernes 
vestre Hegn vest for de to Haners Spor. 

§ 4· 
De Foranstaltninger, som Statsbanedriften maatte anse 

det for nødvendigt at træffe til Sikring af Fjerritslevbanens 
Tog- og Vognbevægelser syd for Tilslutningspunktet i 
Statsbanernes Station 6 5 , derunder Signalanlæg, udføres 
ved Statsbanedriftens Foranstaltning paa Fjerritslevbanens 
Bekostning. 

§ 5. 
Den Sikkerhedstjeneste, som er forbundet med Frem-

førelsen af Fjerritslevbanens Tog syd for Tilslutnings-
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punktet, besørges ved Statsbanedriftens Foranstaltning, 
hvorfor d!=t ved fjerritslevbanens Tog tjenstgørende Per-
sonale nøje maa være bekendt med Statsbanernes Regle-
menter for Sikkerhedstjenesten. 

De for Statsbanerne gældende Politibestemmelser ere 
gyldige for Strækningen mellem Kædeafspærringen og 
Nørresundby Station. 

§ 6. 
Bevogtningen af de offentlige Overkørsler paa den 

fælles Banestrækning syd for den i § omhandlede Kæde-
afSpærring udføres ved Statsbanedriftens Foranstaltning. 
Underretning til Bevogtningspersonalet paa denne Stræk· 
ning gives af Nørresundby Station ved Ringesignal fra 
særlige elektriske Klokkeværker, anbragte paa de paa-
gældende Vogterhuse. Anbringelsen af disse Klokkeværker 
med tilhørende Ledning m. m. sker ved Statsbanedriftens 
Foranstaltning, men paa FjerritsleYbanens Bekostning. 

§ 7. 
Udførelsen af Arbejdet ved Vedligeholdelsen af samt-

lige Anlæg paa den fælles Banestrækning syd for den i 
§ 3 omhandlede Kædeafspærring i Statsbanernes Station 
ca. 4 3 sker efter følgende Regler: 

Fjerritslevbanen overtager Vedligeholdelsen af Over-
bygningen af den med 3 5 Ibs. Skinner lagte Del af Privat-
banen . imellem nævnte Kædeafspa:rring og Statsbanesta-
tion ca. 26. 

Statsbanedriften overtager Vedligeholdelsen af den 
syd for Station ca. 26 med 63 Ibs. Skinner lagte Del af 
Privatbanen. Desuden overtager den Vedligeholdelsen af 
samtlige Gennemløb, af Hegnet og af Banelegemet paa 
hele Fællesstrækningen syd for Kædeafspærringen . 

§ 8. 
Skulde Trafikken paa en af Banestrækningerne kræve 

Gennemførelsen af særlige Foranstaltninger, der vilde med-
føre Forandring i den ovenfor nævnte Ordning, da skal 
den paagældende Bane være forpligtet til at afholde de 
Udgifter, som derved vil foranlediges. 
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I Mangel af mindelig Overenskomst forelægges Sagen 
for Indenrigsministeriet , hvis Afgørelse er endelig be-
stemmende. 

§ 9. 
Fjerritslevbanens Personale er, saalænge det opholder 

sig paa Fællesstrækningen, underkastet de Bestemmelser 
og Ordrer, der maatte blive givne af Statsbanernes ved-
kommende Funktionærer. 

§ IO. 
Med Hensyn til Opsigelsen af denne Overenskomst 

gælde de samme Bestemmelser, som findes optagne i den 
til enhver T id gældende Overenskomst om Fjerritslev-
banens T ilslutning til Nørresundby Station. 

p. t. Aalborg den qde April 1899. 

Bevillingshaverne for Fjerritslevbanen. 

P. B.V. 
P. Scavenius. R. T. Bruun. A. G. lassen. 

Generaldirektoratet for Statsbanedrltten. 

Kjøbenhavn, den 24de April 1899. 

P. G. V. 
Rimestad. 

Frldericla. 

Fjerritslevbanen, Sæbybanen og 
Hadsundbanen. 

M ellem Generaldirektoratet for Statsbanedriften og 
Styrelserne for de tre Privatbaner 
fra Nørresundby til Fjerritslev (nedenfor kaldet Fjerritslev-

banen), 
fra Nørresundby over Sæby til Frederikshavn (nedenfor 

kaldet Sæbybanen) og 
fra Hadsund til Aalborg (nedenfor kaldet Hadsundbanen) 
er der under Forbehold af Indenrigsmiuisteriets Stad-
frestelse indgaaet følgende 

OVERENSKOMST 
om 

de nævnte Privatbaners Tilslutning til Statsbane-
stationerne Frederikshavn, Nørresundby og 

Aalborg. 

§ I. 
Nærværende Overenskomst omhandler Sæbybanens 

Tilslutning til Statsbanestationerne i Frederikshavn, Nørre-
sundby og Aalborg, Fjerritslevbanens Tilslutning til Stats-
banestationerne i Nørresundby og Aalborg samt Hadsund-
banens Tilslutning til Statsbanestationen i Aalborg. Efter 
dens Ikrafttræden bortfalder Overenskomsten af 81/ 8 og 
9/ 4 r 896 om Fjerritslevbanens Tilslutning til Statsbanerne*), 
medens Overenskomsten af 2 1/ 80 December 1896 **) om 
Vedligeholdelsen og Benyttelsen af den for Statsbanerne 
og Fjerritslevbanen fælles Banestrækning nord for Nørre-
sundby Station samtidigt med Afslutningen af denne 

*) se den trykte Kontraktsamling af April 1897, Side 141 - 148. 
*•) se • 

8 
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Overenskomst bliYer at modificere, saaledes at den 
ændrede Overenskomst*) kommer til at bestaa uafhængigt 
af den nærYærende. Paa tilsYarende Maade bliYer en 
særlig Overenskomst at afslutte mellem Statsbanerne og 
Hadsundbanen om Vedligeholdelsen og Benyttelsen af 
den for Statsbanerne og Hadsundbancn fælles Bane-
strækning**). 

A. A11lægsbestemmelser. 
a. FrederikshaYn Station. 

§ 2. 

I FrederikshaYn anla:gger Sæbybanen sin egen Gods-
og LokomotiYstation syd for Statsbanestationen og driver 
den uden Statsbanedriftens Mellemkomst. Sæbybanens 
Ekspedition af Personer og Rejsegods foregaar derimod 
paa Statsbanestationen, som i den Anledning udvides og 
forsynes med et Tilslutningsspor til Sæbybanens Station, 
saaledes som vist paa vedhæftede Plan I. Udvidelses-
arbejderne paa Frederikshan1 Statsbanestation - herunder 
Anbringelse af Støttemur og Stakit paa Stationens Østside 
samt Rørlægning og Hegnsflytning ved Havnebanen -
foretages af Statsbanedriften, der ligeledes anlægger Til-
slutningssporet indtil den søndre Side af Rimmensvej samt 
opfører et Vogterhus med Tilbehør ved denne \·ej. Be-
vogtningen af Overkørslen paaln-iler Statsbanedriften. 
Sporlægningen og ØYrige Arbejder syd for Rimmensvej 
- undtagen ovennævnte Rørlægning og Hegnsflytning 
ved HaYnebanen samt Opførelsen af \' ogterhuset med 
Tilbehør - udføres af Sæbybanen , der ligeledes anlægger 
den paa Planen viste Forbindelsesvej mellem Statsbane-
driftens Varehusvej og Rimmensvej , alt ved egen For-
:mstaltning og paa egen Bekostning. Til de af ovennævnte 
Arbejder, som skulle udføres ved Statsbanedriftens For-
anstaltning, samt til Sæbybanens Telefon- eller Telegraf-
lednings Indførelse paa Statsb:rnestationen - ekskl. de 
fornødne Apparater, der leveres af Sæbybanen - bidrager 

• ) se Side 109. 
**) se Side 141. 
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denne Bane med et Beløb af 38,000 Kr. - otte og 
tredive Tusinde Kroner - , der betales paa Anfordring 
efter Arbejdernes Fuldendelse. Restbeløbet bæres af 
Statsbanedriften, og er det altsaa en Forudsætning for 
dennes Forpligtelse efter Overenskomsten, at de fornødne 
Midler bevilges af Lovgivningsmagten. 

I Anledning af, at det af Besigtigelses- og Ekspro-
priationskommissionen er vedtaget, at der under oYen-
na:vnte Forbindelsesvej skal b:gges de fornødne Gennem-
løb til Statsbanernes Grøft, overtager Sæby banen For-
pligtelsen til at holde Statsbanedriften skadesløs for de 
Ulernper og Udgifter, der maatte paaføres denne ved, at 
Jer gennem disse Gennemløb føres Spildevand til Grøften. 

Den til Vogterhuset fornødne Grund afgiver Sa:by-
banen til Statsbanedriften vederlagsfrit og ubehæftet; 
Grund og Vogterhus inddrages under Statsbanedriften 
som dennes Ejendom. Statsbanedriften afgiYer den Del 
af Havnebanearealet syd for Rimmensvej, der indtages af 
Sæbybanens Anlæl2'. 

Paa Planen er Spor, der lægges ved Statsbanedriftens 
Foranstaltning, angivne med røde*) brudte Linier, Spor, 
der' lægges ved Sæby banens Foranstaltning, med røde**) 
fuldtoptrukne Linier og Grænsen mellem de tYende Baner 
med en grøn***) fuldtoptrukken Linie. 

b. Vedrørende Nørresundby. 

§ 3. 
For Fjerritslevbanens Vedkommende kræYes intet nyt 

Anlæg i Nørresundby. 
Sæbybanen anlægger sin egen Station i Nørresundby; 

fra denne føres langs Havnebanen et særligt Spor, som 
noget nord for Limfjordsbroen gives Indmunding i Stats-
banernes Hovedspor. Ved en Sporforbindelse sættes det 
særlige Spor i Forbindelse med Hamebanen og derigennem 

*) med stiplede Linier med 2 Punkter. 
"') med stiplede Linier . 

. u*) med-- ·-- •-
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med Nørresundby Statsbanestation. Hvor Sæbybanens og 
Statsbanedriftens Spor mødes, anbringes de fornødne 
Sikringsanlæg. 

Statsbanestationen, Privatbanestationen og Sikrings-
anlægene sættes i telegrafisk eller telefonisk Forbindelse 
med hverandre. Sporanlæget fra Sæbybanens Station til 
Limfjordsbroen udføres ved Foranstaltning og paa Bekost-
ning af Sæby banen, der ligeledes bekoster al fornøden 
Grunderhvervelse. 

Forbindelserne til og Skæringerne med Statsbane-
sporene, Sikringsanlægene og de telefoniske eller telegra-
fiske Anlæg samt Flytningen af Havnebanens Hegn med 
tilhørende Lukkeindretninger udføres dog ved Statsbane-
driftens Foranstaltning, men for Sæbybanens Regning. 
Udgifterne- herved betales af Sæbybanen paa Anfordring 
og efter Regning, saa snart Arbejderne ere fuldførte. 
Betjeningen af Sikringsanlægene ved Limfjorden paahviler 
Statsbanedriften. 

Det mellem Havnebanestation 3 og 6 til Brug for 
Sæbybanens Havnespor eksproprierede Areal beliggende syd 
for Statsbanedriftens Havnespor samt den Del af Stats-
banedriftens Areal, Station 10/ 11 - 26/ 27 , der ligger syd for 
den paa Planen med grønt***) angivne Grænselinie, ligesom 
ogsaa den udfor Havnebanens Station 9-IO beliggende, 
til Limfjorden førende Grøft afgives til Sæbybanen med 
samtlige paastaaende Anlæg undtagen Hegnet. 

Den fremtidige Vedligeholdelse af de besraaende Anlæg 
er Statsbanedriften uvedkommende. 

Paa vedhæftede Plan 2 ere de forskellige nye Spor 
viste, de, der lægges ved Statsbanedriftens Foranstaltning, 
med røde*) brudte Linier og de, der lægges ved Sæby-
banens Foranstaltning, med røde**) fuldtoptrukne Linier. 

Grænserne mellem Banernes Grund ere paa Planen 
viste med grønne***) fuldtoptrukne Linier. 

*) mt:d brudte Linier. 
**) med stiplede Linier. 

**"") med -----.- • - .......--
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c. Vedrørende Aalborg. 

§ 4. 
I Aalborg anlægges ved de indmundende Privatbaners 

(Fjerritslev-, Sæby-, Hadsund- og Aars-Nibe- Svenstrup-
banernes) Foranstaltning og paa deres Bekostning en for 
dem fælles Gods- og Lokomotivstation, sydøst for Stats-
banestationen; den drives uden Statsbanernes Mellemkomst, 
men er i Sporforbindelse med Statsbanestationen. Privat-
banernes Personekspedition og Ekspedition af Rejsegods 
foregaar derimod paa Statsbanestationen, der udvides saa-
ledes som fastsat i den derom gældende Lov af I 9de 
Marts I 898 og under de der givne Forudsætninger. 
Planen for Udvidelsen er stadfæstet af Indenrigsministeriet. 
Hvilken Andel af de i Lovens § 4 nævnte I 50,000 Kr. 
hver Privatbane skal bære, bliver Genstand for Forhand-
ling mellem dem indbyrdes, og afgøres endeligt af Inden-
rigsministeriet. En Forudsætning for Privatbanernes Med-
benyttelse af Aalborg Statsbanestation er det, at samtlige 
de i Loven forudsatte Betingelser ere opf)'ldte, og de i 
samme omtalte Anlæg bragte til Udførelse. 

d. Fællesbestemmelser. 

§ 5· 
Alle Anlæg paa Statsbanedriftens Grund og de Anlæg 

udenfor samme, der udføres ved Statsbanedriftens For-
anstaltning, konstrueres efter dennes Normer og blive en 
integrerende Del af Statsbanerne. Ønsker en Privatbane 
senere hen, at der paa Statsbanegrund foretages Udvidelser 
eller Forandringer i bestaaende Anlæg eller nye Anlæg, 
og Statsbanerne mene at kunne gaa ind derpaa, maa 
Privatbanen bære Omkostningerne. Paa den anden Side 
staar det Statsbanerne frit for at foretage Udvidelser, 
Ændringer eller nye Anlæg paa deres egen Grund, naar 
de anse saadant for ønskeligt, men selvfølgelig uden at 
Tilskud kan fordres af de ikke interesserede Privatbaner, 
eller disses Stilling ifølge denne 0Yerenskomst forrykkes. 



118 Fjerritslevbanen, Sæbybanen og Hadsundbanen. 

§ 6. 
Statsbanerne holde samtlige de ved deres Foranstalt-

ning udførte Arbejder vedlige i god og forsvarlig Stand. 

B. Tarif- og Karteringsbestemmelser. 
§ 7. 

I. Baade Fjerritslevbanen og Sæbybanen kunne 
sælge Billetter og ekspedere Rejsegods mellem 
Nørresundby og Aalborg (J: fra Nørresundby til Aalborg 
og fra Aalborg til Nørresundby), men deres Billetter gælde 
ikke til Statsbanernes Tog (ligesom Statsbanernes heller 
ikke til Privatbanernes). Betalingen, som Privatbanerne 
opkræve for Førsel af Personer, Rejsegods og Cykler m. v. 
mellem Aalborg og Nørresundby, maa ikke sættes lavere 
end den, Statsbanerne opkræve. 

2. De tre Privatbaner kunne ekspedere Gods 
(herunder indbefattes overalt Frimærkepakker, Køretøjer 
og levende Dyr) mellem alle deres Stationer indbyrdes 
(saaledes f. Eks. m e 11 em Frederikshavn og Fjerritslev. eller 
Hadsund, m e 11 em Fjerritslev og Hadsund). Ligeledes 
kunne Privatbanerne ekspedere Gods mellem samtlige 
deres Stationer og Aalborg eller Nørresundby; mellem 
to Byer eller Pladser, hvor baade Statsbanerne 
og en Privatbane have Stationer, tilfalder dog al 
Godsbefordringen, lokal eller transiterende, St:ltsbanerne . . 
Eksempelvis fremhæves, at Godsbefordringen mellem 
Aalborg og Nørresundby (lokalt), mellem Frederiksham 
(eller en nordligere Station) og Nørresundby eller Aalborg, 
samt n1ellem Randers og Frederikshavn, Nørresundby 
eller Aalborg skal henvises til Statsbanerne. 

Disse maa ikke omgaas ved brudt 
Kartering eller lign. 

3. Statsbanernes Havnespor i Frederikshavn, Nørre-
sundby*) og Aalborg kunne benyttes til Privatbanernes rngn-
ladningsvise Forsendelser. Transporten udføres af Stats-
banerne mod Betaling til dem efter det til enhver Tid 
gældende Havnebanereglements Bestemmelser. 

*) Se Q,·erenskomst '9 / 7 1900, Side 125. 
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4. Om gennemgaaende Indskrivning af Personer 
eller Gods mellem Statsbanerne og Privatbanerne gælde 
de særlige Aftaler, som nuatte blive trufne desangaaende. 

§ 8. 
Privatbanernes Takster og Befordringsbestemmelser 

skulle tilstilles Generaldirektoratet for Statsbanedriften til 
Gennemsyn, forinden de forelægges Ministeriet til Stad-
fæstelse. Ved disse Bestemmelser maa der ikke paadrages 
Statsbanerne gennem deres Stationer i Frederikshavn, 
Nørresundby og Aalborg større Byrder, end der paahviler 
Statsbanerne overfor egne Kunder. Ej heller maa der 
ved dem tra.:ffes Bestemmelser, sigtende til at berede 
Statsbanerne Konkurrencevanskeligheder. 

§ 9. 
Udveksling af Gods mellem Statsbanerne og Privat-

banerne sker efter Omstændighederne i Frederikshavn, 
Nørresundby eller Aalborg. Hvis saadant skulde vise sig 
nødvendigt, skal en na:nnerc Ordning herom aftales eller 
eventuelt fastslaas af Indenrigsministeriet. 

C. Drijtsbeste111111elser. 

§ IO. 

Baade i Frederikshavn og Aalborg afgaa Privat-
banernes Person- og blandede Tog fra og indgaa til de 
dertil bestemte Perroner paa Statsbanestationen, og som 
Følge deraf paahviler det Statsbanerne: 

a) at sælge Billetter til vedkommende Privatbanes Sta-
tioner og tilstede deres afgaaendc og ankommende 
rejsende Adgang til de for Personbefordringen be-
stemte Lokaler og til de Perroner mod 
Forevisning af behørig Rejsehjemmel. Sælges der 
paa Stationer Perron- eller Ventesalsbilletter, tilfalder 
Indtægten Statsbanerne, (det samme gælder for 
Nørresundby); 
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b) at ekspedere og udlevere Rejsegods, bestemt til eller 
ankommet fra Privatbaner, at bringe det til og hente 
det fra Privatbanens Tog; 

c) at aflægge behørigt Regnskab til Privatbanen for de 
i Henhold til Punkt a og b for samme oppebaarne 
Beløb. 
Yderligere Forpligtelse med Hensyn til Privatbanernes 

Personekspedition paahviler der ikke Statsbanerne. Særligt 
bemærkes, at Privatbanernes Person- og blandede Tog lige 
saa vel som deres Godstog skulle samles, skilles og op-
rangeres paa deres Godsstation, og at Materiellets Ren-
gøring, Belysning, Opvarmning, Smøring m. m" Togenes 
Eftersyn, Lokomotivtjenesten, Lokomotivernes Vand-
forsyning m. v. ere Statsbanerne uvedkommende. 

Privatbanernes Godstog føres i Aalborg efter nærmere 
fastsatte Regler angaaende Togvej og Signalisering direkte 
fra og til deres særlige Godsstation. Transporten i 
Frederikshavn af Gods mellem Skagensbanen og Sa:by-
banen er Statsbanerne uvedkommende. 

§ I I. 

Statsbanestationen i Nørresund by tjener derimod 
som Mellemstation for Fjerritslevbanen og besørger dens 
Person- og Godstrafik som saadan. Iøvrigt ga::lde her til-
svarende Regler som i § ro fastsat. 

§ 12. 

Stationsforstanderne i Frederikshavn, Nørresundby og 
Aalborg stille hver en Sikkerhed overfor Privatbanerne af 
600 Kr. Om Maaden, hvorpaa Sikkerheden stilles, træffer 
Generaldirektoratet for Statsbanedriften Afgørelse. 

Billetter, Tryksager, Protokoller og Regnskabsformularer 
til Privatbanerne levere disse selv. 

§ 13. 
Privatbanernes Personale er, saalænge det opholder 

sig paa Statsbanernes Grund, disses Stationsforstandere 
undergivet og pligtigt at adlyde deres Ordrer og 
Anvisninger. 
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Stationsforstanderne i Frederikshavn, Nørresundby og 
Aalborg træffe Bestemmelse om den almindelige Stations-
tjeneste, men skulle efterkomme de Bestemmelser og 
Instruktioner, som Privatbanerne meddele dem angaaende 
deres, dem vedkommende Ekspedition og Regnskabsføring. 
Meningsforskel, der maatte opstaa angaaende disse Forhold, 
afgøres af Generaldirektoratet for Statsbanedriften. 

Tilvejebringelse af Opholdslokaler for Privatbanernes 
Folk er overalt Statsbanerne uvedkommende. 

§ 14· 
For Privatbanernes Kørsel ind paa eller over Stats-

banegrund gælde Statsbanernes Signa!- og Togrcglementer 
samt de særlige Regler, som Statsbanerne maatte anse det 
for fornødent at træffe i Sikkerhedens Interesse. Privat-
banernes Tog staa tilbage for Statsbanernes, det være sig 
disses Plan-, Sær- eller Arbejdstog, og de maa ikke køre 
ind paa eller befare Statsbanegrund, forinden Tilladelse 
dertil i hvert enkelt Tilfa.:ldc er erhvervet hos ved-
kommende Stationsforstander eventuelt ved Afgivelse af 
dertil l:iestemt Signa!. Til Kørsel over Statsbanegrund 
maa Privatbanerne kun benytte Folk, som nøje kende de 
paagældende Sikkerhedsregler og ere edsfa.:stede. Over-
trædelser mod Sikkerhe<lsreglementerne love Privatbanerne 
at paatale al varligt. 

§ I 5. 
Privatbanernes Køreplan for Plantog skal i betimelig 

Tid tilstilles Generaldirektoratet og dettes Samtykke er-
hverves, forinden den forelægges Ministeriet til Stad-
frstelse. Ændre Statsbanerne deres Køreplan for Stræk-
ningen, skulle de i betimelig Tid underrette Privatbanerne, 
for at de kunne gøre de muligt nødvendige Ændringer i 
deres Køreplan. 

§ I 6. 
Om gensidig tilføjet Skade gælde Lovgivningens 

almindelige Regler, sammenholdte med de særlige Regler, 
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som denne Overenskomst indeholder, dog skal intet her-
hen hørende Spørgsmaal kunne gøres til Genstand for 
Rettergang fra nogen af Banernes Side, men i Mangel af 
minqelig Overenskomst forelægges Sagen for Indenrigs-
ministeriet, hvis Afgørelse ogsaa Privatbanerne ere pligtige 
at underkaste sig. 

Privatbanernes Materiel skal i enhver Henseende være 
bygget stærkt nok til at taale Befordring og Rangering 
sammen med Statsbanernes. 

D. Vederlaget til Statsbanerne. Overenskomstens Ikraft-
træden og Opsigelse. Midlertidige Bestemmelser. 

§ 17. 
1) Forsaavidt og saalænge Statsbanedriftens Varehus-

vej ved Frederikshavn (jfr. Plan 1) ikke overtages af 
Kommunen, bidrager Sæby banen 1 oo Kr. aarlig til dens 
Vedligeholdelse. 

2) Ligeledes betaler Sæbybanen for Bevogtningen af 
Overkørslen ved Rimmensvej (Frederikshavn) I 20 Kr. 
aarligt. 

3) Som Vederlag for de Forpligtelser, der iøvrigt 
komme til at paahvile Statsbanerne efter denne Overens-
komsts Indhold, betales til Statsbanerne følgende aarlige 
Vederlag: 

a. For Medbenyttelsen af Frederikshavn Statsbanestation 
betaler Sæbybanen 600 Kr. 

b. For Medbenyttelsen af Nørresundby Statsbanestation 
og Tilslutningssporet mellem de to derværende 
Stationer betaler Fjerritslev banen 600 Kr., Sæby-
banen 300 Kr. 

c. For Betjening og Vedligeholdelse af Sikringsanlægene 
ved Limfjordsbroen betaler Fjerritslevbanen 300 Kr., 
Sæbybanen 600 Kr. 

d. For Medbenyttelsen af Aalborg Statsbanestation betaler 
Fjerritslevb:men 1 ,800 Kr., Sæbybanen 2,700 Kr., 
Hadsundbanen 2,400 Kr. 
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Det samlede Beløb for hver Bane, ahsaa for 
Fjerritslev banen . . . . . . . 2, 700 Kr. 
Sæbybanen . . . . . . . . . . . 4,420 --
Hadsundbanen . . . . . . . . 2,400 -
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betales maanedsvis bagud med 1/ 12 altsaa henholdsvis med 
225 Kr., Kr. og 200 Kr. efter Opgørelse fra 
Statsbanerne. 

§ J 8. 
Denne Overenskomst træder i Kraft, saasnart samt-

lige i den ommcldte Anlæg cre fuldførte og de i samme 
givne Forudsætninger op(vldtc *). Om en midlertidig 
Ordning maa særlige Aftaler træffes; Udgifterne ved 
denne bæres af Privatbanen. 

Overenskomsten kan kun hæves med alle vedkom-
mende Parters Samtykke. Spørgsmaal om dens Fortolk-
ning afgøres af Indenrigsministeriet og kunne ikke gøres 
til Genstand for Rettergang. Den udfærdiges i fire lige-
lydende Eksemplarer , af hvilke et overgives hver af de 
interesserede Baner. 

Den 29de Marts 1899. 

Paa F_jerrltsle1·banens og Sæbybanens Vegne. 

Under Forudsætning af Indenrigsministeriets Approbation 
p:ia »Krøllen • . 

P. Scavenius. A. G. lassen. R. T. Bruun. 
Rump. Simony. 

Pna Hodsuudbanens Vegne den 5te April 1899. 

Elmquist. Petersen. Emil Dyhr. 

*) Traadt i Kr:ift den 8de December 1902. 
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Kjøbenhavn , den 18de April 1899. 

Generaldirektorattt for Statsbanedriften. 

Tegner. 
Fridericla. 

Foranstaaende 0Yerenskomst approberes herved. 

I ndenrigsministeriet, den 8de Juni 1899. 

P.M.V. 
Nørgaard. 

Mortensen. 

Nørresundby Havnebane. 

OVERENSKOMST 
om 

en midlertidig Ordning af Driften og Vedlige-
holdelsen af Nørresundby Havnebane. 

Under Forbehold af Stadfæstelse fra Ministeriet for 
offentlige Arbejder er der mellem Generaldirektoratet for 
Statsbanedriften og Bestyrelsen for Fjerritslev·-Nørre-
sundby-Frederikshavn Jernbane (herefter kaldet Privat-

truffet følgende Aftaler, som forsøgsvis træde i 
Kraft fra den rste August d. A. og vedvarer, indtil de 
fra deh ene eller anden Side opsiges med tre Maaneders 
forudgaaende Varsel til den første i en Maaned, eller af-
løses af andre Aftaler mellem Parterne. 

I. 

Nørresundby Havnebane overtages af Privatbanen til 
fremtidig Vedligeholdelse og Drift. Den afleveres af Stats-
banerne i forsvarlig Stand efter stedfundet Syn. Den 
tilbageleveres eventuelt, ligeledes efter Syn, i lige saa god 
Stand, som den fandtes ved Modtagelsen dog under til-
børligt Hensyn til den Forringelse, som almindeligt Slid 
medfører. 

Driften sker paa Privatbanens Ansvar og efter dens 
Sikkerhedsbestemmelser, men ingen Transport maa dog 
føres ind paa eller ud fra Nørresundby Statsbanestation 
- hvis Grænse med Havnebanen særligt afmærkes -
uden forud i hvert enkelt Tilfælde given udtrykkelig Til-
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ladelse fra Statsbanestationens Side. Transporten omfatter 
kun Gods og leYende Dyr i hele Vognladninger samt 
Førsel af de tomme Vogne. Statsbånernes Vogne af-
leveres til <lem i Stationsorden. 

2 

Fragten, der skal opkræves i Henhold til det til 
enhver Tid gældende Havnebanereglement for Statsbanerne, 
tilfalder Privatbanen; denne skal dog tilsvare Statsbanerne 
50 Øre for lH·er læsset Vogn, der sendes mellem 
Nørresundby Havnebane og en Statsbanestation (for 
mulige »lokale « Transporter mellem Statsbanestationen i 
Nørresundby og Havnebanen yderligere det konstante 
Beløb, for Tiden s Øre pr. I oo kg., som indregnes i 
Taksten). 

3. 
Med Hensyn til Ejendomsretten til Grund og Spor 

medføre nærværende Aftaler ingen Forandring. 

+ 
Vedligeholdelsen af samtlige Anlæg paa Nørresundby 

Havnebane skal være god og forsvarlig. Ved Vedlige-
holdelsen af de bestaaende Anlæg samt ved disses Ud-
videlser maa kun benyttes Materialer af Typer, der ere 
godkendte af Statsbanedriften. 

5. 
Paa Finansloven for 1900/ 0 1 er der bevilget et Beløb 

til en Udvidelse af Nørresundby Havnespor, angaaende 
hvilken tidligere Forhandling har fundet Sted mellem 
Statsbanedriften og Nørresundby Kommune. 

Til dette Anlægs Udførelse kan intet Tilskud for-
langes af Privatbanen. 

Det tilføjes, at der intet yderligere Bidrag kan for-
ventes fra Statsbanedriftens Side til en Udvidelse af Nørre-
sundby Havnespor. 
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6. 
De Overenskomster, der ere sluttede mellem Stats-

banerne og private, som allerede nu eje Sidespor i Til-
slutning til Nørresundby Havnebane, blive i Kraft, og 
Privatbanen indtræder med Hensyn til Havne- og Sidespor 
i Statsbanedriftens Forhold til Nørresundby Havn og 
Ejerne af de ved Havnebanen liggende private Sidespor. 
Anlæg af nye Sidespor kan kun ske efter særlige Aftaler 
mellem Statsbanerne og Pri\·;nbanen og efter Ministeriets 
Stadfæstelse. 

7. 
Forøvrigt bliver O\·erenskomsten*) af 29de Marts, 5te 

April og I 8de April I 899, der er stadfo:stet af Indenrigs-
ministeriet under 8de Juni s. A., i Kraft. 

8. 
Uenigheder, der maatte opstaa imellem Parterne, 

nærværende Aftaler vedrørende, afgøres endeligt af Mini-
steriet. 

Generaldirektoratet for 
Kjøbenhavn B., den 6te Juli 1900. 

Tegner. 
C. Hyrup. 

Direktionen for Fjerrltslev-N. Sundby-Frederikshavn Havnebane. 
Aalborg , den 28de Juni 1900. 

P. D. V. 

F. Bornemann. 

Approberes. 
Ministeriet for offentlige Arbejder, den 19de Juli 1900. 

E.B. 

F. Mortensen. 
•) se Side r 13-1 21. 
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Mdlem Generaldirektoratet for Statsbanedriften og 
Direktionen for Aars-Nibe-Svendstrupbanen er der 
under Forbehold af Ministeriet for offentlige Arbejders 
Stadfrestelse indgaaet følgende 

OVERENSK01\1ST 
om 

bemeldte Privatbanes Tilslutning til Statsbanerne 
m. m., der træder i Stedet for den tidligere 

Overenskomst af 7- 14 Juni 1899. 

A. Almindelige Bestemmelser Tilsltitningen. 

§ I. 

Aars-Nibe-Svendstrupbanen (herefter kaldet Privat· 
banen) føres fra den lige overfor Aars Statsbanestation 
liggende Privatbanestation over Nibe til Svendstrup Stats-
banestation. Statsbanestationen i Svendstrup tjener som 
Fællesstation for Statsbanerne og Privatbanen; Privatbanens 
Tog kunne dog føres igennem til og udgaa fra Aalborg; 
omtrent midtvejs mellem Aalborg og Svendstrup Stationer 
lægges der i dette Øjemed et Krydsningsspor; Statsbane-
stationen i Aalborg besørger Privatbanens derværende 
Persontrafik, dens Godstrafik til og fra Aalborg besørges 
derimod ved den særlige Godsbanestation, som dersteds 
anlægges for denne og flere andre Privatbaner. 

Privatbanen kan sælge Billetter (og ekspedere 
Rejsegods) mellem samtlige sine Stationer (herunder ogsaa 

9 
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Aars og SYendstrup) indbyrdes og imellem dem og Aal-
borg; Indt;\!gten heraf tilfalder udelukkende PriYatbanen, 
men dens Billetter gælde ikke til Statsbanernes Tog. 
Ogsaa Statsbant:rne kunne s;dge Billetter gyldige over 
deres Linier og til deres Tog mellem Aars, SYendstrup 
og Aalborg. 

Gods (herunder le\·ende Dyr) kan ekspederes mellem 
samtlige PriYatbanens Mellemstationer paa den ene Side 
og Aars, SYcndstrup og »Aalborg PriY:ttbanestation « paa 
den anden Side; Fragten tilfalder udelukkende PriYatbai1en, 
med hvis Tog Transporten finder Sted mellem Swnd-
strup og Aalborg; Godsbefordringen mellem Aars (loco) 
paa den ene Side og SYendstrup (loco) eller Aalborg (loco) 
paa den anden Side tilfalder ligeledes Printbanen, med-
mindre Godset ifølge Fragtbreysforskrift skal gaa over 
Statsbanerne; den lokale Godsbefordring mellem SYend-
strup og Aalborg tilfalder udelukkende Statsbanerne. 
Gods mellem Printbanens Mellemstationer og andre 
Statsbanestationer end SYendstrup eller Aars overleveres 
til og fra Statsbanerne efter Omstændighederne i Aars, 
Aalborg eller SYendstrup. 

Om gennemgaaende Indskrirning af Personer og 
Gods gælde iøHigt de særlige Aftaler, som træffes des-
angaaende. 

Til Gennemførelsen af OYennæn1te Bestemmelser er 
følgende aftalt: 

B. Om Anl,egene paa Aars Station. 

§ 2. 

Pri\·atbanen faar sin egen Station i Aars, der slutter 
til Aars Statsbanestation saaledes som Yist paa Yed-
hæftede Plan r. Syd for Statsbanestationen forbindes den 
private Bane med Statsbanerne gennem et rebrousserende 
Spor, der føres ind i Statsbanernes forlængede Rampe-
spor; over dette Forbindelsesspor anbringes en Bom, 
hvortil kun Statsbanestationen maa ha\'e Nøgle. Nord 
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for Statsbanestationen lægges et andet Forbindelsesspor 
mellem Statsbanesporet og Privatbanens Spor, udgaaendc 
fra Statsbanernes Hovedspor tæt nord for Hobro-Løgstør 
Landevej; i dette Forbindelsesspor indlægges et Afløbs-
sporskifte. 

Privatbanestationens Anlæg bestaa væsentligt af 
1) Hovedbygning med Perron, eYentuelt et mindre Vare-
hus og et Udhus*), 2) Sporanlæg med tilhørende Signal-
anlæg, 3) Lokomotivremise med C!sternebeholder og 
Brønd m. v., 4) Kulgaard, 5) Kreaturrampe og 
Folde. Adgangsvejen til Statsbanestationen sluttes til den 
lokale Station. 

§ 3· 
Af de under § 2 anførte Anb:g udfører Statsbane-

driften de Dele af de tvende Forbindelsesspor - hen-
holdsvis syd og nord for Stationen - som ligge inden-
for Statsbanernes nuværende Grænser - herunder An-
bringelse af Bommen over det sydlige Forbindelsesspor 
- samt de til Sikring af Statsbanedriftens Spor fornødne 
Anlæg, herunder Inddragelse under Statsbanestationens 
Sikringsånlæg af Sporskiftet Statsbanernes St. 124-+-4 5 
samt af Afløbssporskiftet det nordre Forbindelses-
spor m. m. 

Udgifterne herved godtgøres Statsbanedriften af Privat-
b:tnen efter Regning, saa snart Anlægene ere færdige. 

Privatbanen foranstalter paa egen Bekostning Ud-
førelsen af alle andre i § 2 omhandlede Anlæg, herunder 
Vejtilslutning samt Fyldning og Rørlægning af en Del af 
Grøften vest for Privatbanens eventuelle Varehus, for 
disse Arbejders Vedkommende efter Statsbanedriftens 
Anvisninger. 

§ 4· 
for den Del af Statsbanernes Grund, som beslag-

lægges til de under § 2 nævnte Anlæg, udreder Privat-
banen ingen Erstatning, men Grunden vedbliver at være 

*) Udhuset er anbragt syd (vest) for Privatbanens Per ran i Stedet 
for som vist paa Planen nord (øst) for samme. 
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Statsbanernes Ejendom. Det mellem Statsbanernes Grænse 
og Linien A B C, jfr. Plan I, liggende Areal overgaar 
til Privatbanen til fremtidig Vedligeholdelse, men ved-
bliver at være Statsbanernes Ejendom. Det Areal, der 
kræves til Indlægning af Atløbssporskiftet i det nordre 
Forbindelsesspor, overgaar til Brug for Statsbanedriften, 
men vedbliver at være Privatbanens Ejendom. 

De Arealer, som ved Ekspropriation yderligere er-
hverves i Anledning af nævnte Anlæg syd for Landevejs-
overkjørslen, og for hvilke Arealer Privatbanen udreder 
Erstatningen, vedblive at være dennes Ejendom. Den 
indbyrdes Grænse mellem Statsbanedriften og Privatbanen 
syd for Landevejsoverkjørslen mærkes ved Statsbanedriftens 
Foranstaltning, men for Privatbanens Regning, ved Skel-
pæle, Mærkesten eller lignende, hvor Hegn ikke maatte 
kunne betegne Skellet. 

§ 5. 
Vedligeholdelsen af de Anlæg, som udføres af Stats-

banedriften, samt af Adgangsvejens Tilslutning udføres 
ved Statsbanedriftens Foranstaltning (jfr. § 18). Vedlige-
holdelsen af alle øvrige i § 2 nævnte Anlæg udføres af 
Privatbanen paa egen Bekostning. Statsbanedriften har 
vedblivende Ret til at benytte den i § ) omhandlede Grøft 
vest for det eventuelle nye Varehus - eller den Ledning, 
som træder i Stedet for en Del af Grøften - til Afvan-
ding af Stationen. Udgiften ved Anlæg, Vedligeholdelse 
og Rensning af Ledningen og af Tilslutninger mellem 
denne og de Stikledninger, Rendestene og deslige, som 
Statsbanerne nu eller senere maatte anlægge for saadan 
Afvanding, afholdes af Privatbanen. 

Al Vedligeholdelse skal være god og forsvarlig. 
Brandforsikring af Privatbanens Bygninger m. m. tegnes 
og betales af Privatbanen . 

§ 6. 
Privatbanen kan indenfor sine Grænser ligesom Stats- . 

banerne indenfor sine foretage Udvidelser, Ændringer og 
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nye Anlæg - åog maa Stillingen efter denne Overens-
komst ikke derved forrykkes. Ønsker derimod nogen af 
Parterne Udvidelser eller Forandringer, der berøre den 
anden Parts Grænser, maa det bero paa en nærmere 
Forhandling. 

Særlig Overenskomst bliver at slutte om Benyttelsen 
af Fællesstrækningen nord for Aars. 

C. Om Anlægene paa Svendstrup Fællesstation. 

§ 7. 
Privatbanens Tilslutning til Svendstrup Statsbanestation 

sker saaledes som vist paa vedhæftede Plan 2. Stats-
banestationen ombygges; dens Hovedbygning og Varehus 
flyttes til Banens yestre Side; der anlægges 3 Perroner, 
Sporpladsen udvides. Privatbanens Spor føres gennem et 
Led i Statsbanehegnet og indmunder i Statsbanernes Spor. 

I Privatbanens Tilslutningsspor lægges et Afløbs-
sporskifte, 

§ 8. 

Samtlige de paa Plan 2 viste Anlæg - af Privatbanens 
Spor dog kun de indenfor det i § 7 nævnte Led - ud-
føres ved Statsbanernes Foranstaltning og paa deres Be-
kostning mod et Bidrag fra Privatbanen af 49, 500 Kr. at 
betale efter Regning, saa snart Anlægene ere færdige. 

§ 9. 

Vedligeholdelsen af Svendstrup Station sker ved 
Statsbanernes Foranstaltning. 

!øvrigt gælde her tilsvarende Regler til de i § 4, 
I ste Stykke, § 5, sidste Stykke og § 6 anførte. De 
Arealer, som erhverv.es til Stationens Udvidelse, inddrages 
under Statsbanerne, hvis Ejendom de blive. 
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D. Om Krydsningssporet mellem Aalborg og Svendstrup og 
Arbejder paa Banestrækningen mellem Svendstrup og Aalborg. 

§ IO. 

Omtrent midt imellem Svendstrup og Aalborg, i 
Anlægsstation 1429-1444, lægges ved Statsbanernes For-
anstaltning et Krydsningsspor overensstemmende med 
vedhæftede Plan 3. Udgifterne herved - derunder ogsaa 
Udgiften ved Tilvejebringelse af Sporskiftebetjenings- og 
Signalanlæg, ved det tilstedeværende Vogterhus' Udvidelse 
og Forsyning med Telefonapparat, hvilket Apparat dog 
leveres af Privatbanen, Inventar, Udhus m. m. samt ved 
Erhvervelse af den fornødne nye Grund - afholdes af 
Statsbanerne, hvis udelukkende Ejendom Sporkrydsnings-
anlæget bliver. Den erhvervede 9rund, der bliver at 
ekspropriere ved Statsbanernes Foranstaltning, inddrages 
under Statsbanerne som disses Ejendom . 

§ I I. 

Vedligeholdelsen og Betjeningen af Krydsningssporet 
sker ved Statsbanedriftens Foranstaltning. 

Mellem Svendstrup og Aalborg Statsbanestationer til-
vejebringes ved Statsbanedriftens Foranstaltning men for 
Privatbanens Regning en særlig for denne Banes Brug 
bestemt Telefonledning, der bliver at anbringe paa en 
særlig Stangrække. 

Tilsynet med denne Telefonledning, ogsaa omfattende 
Telefonapparatet og sammes Vedligeholdelse, sker ved 
Statsbanernes Foranstaltning og for deres Regning, medens 
Privatbanen for denne Tjeneste yder Statsbanerne et fast 
aarligt Vederlag (jfr. Bestemmelserne under G § I 8). 

E. Om Anlægene paa Aalborg Station. 

§ 12. 
Statsbanestationen i Aalborg udvides, saaledes som 

fastsat i den derom gældende Lov af I 9de Marts i 898 

T:I "·:,· . ' 
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og under de der givne Forudsætninger. Hvilken Andel 
af de i Lovens § 4 nævnte r 50,000 Kr., Aars--Nibe-
Svendstrupbanen skal bære, bliver Genstand for For-
handling mellem den og de andre i Loven na.:vnte Privat-
baner, og afgøres endeligt af Ministeriet. Ligeledes afgøres 
det mellem Privatbanerne indbyrdes og mellem dem og 
Statsbanerne, under Ministeriets Stadfa:stclse, hvorledes 
Privatbanernes særlige Gods- og Lokomotivstation skal 
sluttes til Statsbanernes Station. 

En Forudsa:tning for Aars- Nibe- Svendstrupbanens 
Medafbenyttdsc af Banestra:kningen Aalborg - Svendstrup 
og af Aalborg Statsbanestatiou er det. at samtlige de i 
Loven forudsatte Betingelser ere op(yldte, og de i samme 
omtalte Anla:g bragte til Udførelse. 

I Stationskontoret paa Aalborg Statsbanestation bliver 
der ved Statsb:medriftens Foranstaltning, men for Privat-
banens Regning, at anbringe et særligt for Privatbanen 
bestemt Telefonapparat med tilhørende Tilledninger, 
hvilket Apparat dog leve:es af Privatbanen. 

F. Dr!firbestemmelser. 
§ 13· 

r. P a a Pr i v Jt b a n es t at i o n c n i A :ir s overtager 
Privatbanen selY al Stationstjenesten herunder al 
Rangering af Vogne til og fra Statsbanestationen, der 
sker efter nærmere Anvisning af dennes Bestyrer ·- dog 
tillades det Privatbanens Passagerer at opholde sig i Stats-
banestationens Ventesal. 

2. Paa Fællesstationen Svendstrup udføres 
Privatbanens egentlige Stationstjeneste - sa:rligt dens 
Ekspedition af Personer, Rejsegods, Gods m. v., dens 
Regnskabsaflæggelse samt Sikkerhedstjenesten (herunder 
Betjening af Sporskifter og Signaler), endvidere Rangering 
og Flytning af Godsvogne - af Statsbanerne. Privat-
banens Lokomotiv- Togtjeneste herunder 
særligt Pasning, Vedligeholdelse og Betjening af dens 
Materiel, Smøring, Opfyring, Forsyning med Vand og 
Kul, dets Belysning og Opvarmning, Belysning og Ren-



/•,/"'• t; I ". . 
/ 

/"I • • • I • 

ty! ' .'.: , . 

r. 

136 Aars-Nibe-Svendstrup Jernbane . 

gøring af Remise*) og Opholdslokaler for Personale m. v. 
-' besørges af Privatbanen seh·. Dens Lokomotiv- og 
Togpersonale skal hjælpe til ved Sammensætning og 
Adskillelse af Privatbanens Tog. 

Eventuel Bevogtning, permanent eller lejlighedsvis, 
af Privatbanens egne NiveauoYerkørsler over Landevejen 
ved Aars og Svendstrup Stationer er Statsbanerne uved--kommende. 

3. Paa Krydsningssporet mellem 
Svendstrup udføres Signalgirningen og 
betjeningen af Statsbanerne. 

Aalborg og 
Sporskifte-

4. P a a S t r.æ k n ingen S "end s tru p - A a 1 borg 
(begge Stationer inklusive) skulle Privatbanens Tog i 
Henseende til Benyttelse af Sporet staa tilbage for Stats· 
banernes Tog, det være sig disses Plan-, Sær- eller 
Arbejdstog. Intet af Privatbanens Tog maa befare Stats-
banegrund, forinden Tilladelse dertil i hvert enkelt Til-
fælde er erhvervet hos vedkommende Stationsbestyrer, 
eventuelt ved Afgivelse af dertil bestemt Signal. For 
Kørsel over Statsbanegrund gælde Statsbanernes Signal-
og Togreglement samt de særlige Regler, som Stats-
banerne maatte anse det fornødent at træffe i Sikker-
hedens Interesse, og som da skulle meddeles Privatbanen. 
Til Kørsel over Statsbanegrund maa Privatbanen kun 
benytte Folk , som nøje kende de for Statsbanerne 
gældende Sikkerhedsregler og ere edsfæstede. Over-
trædelser mod Sikkerhedsreglerne lover Privat.banen at 
paatale strængt. 

5. Paa Aalborg Station ordnes Forholdet iøvrigt 
saaledes, at Privatbanens Person- og blandede Tog afgaa 
fra og indgaa til den dertil bestemte Perron paa Stats-
banestationen, og som Følge deraf paahviler det Stats-
banerne: 

a. at sælge Billetter til Prh·atbanens Stationer og til-
stede dens afgaaende og ankommende rejsende 
Adgang til de for Personbefordringen bestemte 
Lokaler og til de paagældende Perroner mod Fore-

•) Remisen er fjernet. 
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visning af behørig Rejsehjemmel. Sælges der paa 
Stationen Perron- eller Ventesalsbilletter, tilfalder Ind-
tægten Statsbanerne (det samme gælder for Svend-
strup og Aars). 

b. at ekspedere og udlevere Rejsegods bestemt til og 
ankommet fra PriYatbanen, at bringe det til og hente 
det fra Privatbanens Tog. 

c. at aflægge behø rigt Regnskab til Privatb:111en for de 
i Henhold til Punkt a og b for samme oppebaarne 
Beløb. 
Yderligere Forpligtelse med Hensyn til Privatbanens 

Personekspedition paahviler der ikke Statsbanerne. S<-erligt 
bemærkes, at Privatbanens Person- og blandede Tog lige-
saavel som dens Godstog skulle samles, skilles og op-
rangeres paa Privatbanens Godsstation, og at Materiellets 
Rengøring, Belysning, Opvarmning , Smøring m. m., 
Togenes Eftersyn, Lokomotivtjenesten, Lokomotivernes 
Vandforsyning m. v. ere Statsbanerne uYedkommende. 

Privatbanens Godstog føres i AJlborg efter nærmere 
fastsatte Regler angaaende Togvej og Signalgirning direkte 
fra og til dens særlige Gods- og Lokomotivstation. 

Al Godsekspedition er St:ltsbanerne uYedkommende. 
Statsbanernes Han1espor i Aalborg kunne benyttes 

til Privatbanens vognbdningsvise Forsendelser. Tr:lns-
porten fr:l Privatbanens Godsstation og til sJmme udføres 
af StatsbJnerne mod Betaling til dem efter Havnebane-
reglementet. 

§ 14. 
Stationsbestyrerne i SYendstrup og Aalborg still e hver 

en Sikkerhed til Pri\·atbanen af 600 Kr., billetsælgende 
Assistenter hver 200 Kr. Om Maaden, hvorp:la Sikker-
heden stilles, trn::ffer Genernldirektoratet for Statsbanedriften 
Afgørelse. 

Billetter, Tryksager, Protokoller og Regnskabs-
formularer til Printbanen leverer den sdv. 

Privatbanens Personale er , saalænge det opholder sig 
paa Statsbanernes Grund , disses Stationsbestyrere under-
givet og pligtigt at adlyde deres Ordrer og Anvisninger. 
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Stationsbestyrerne i Aalborg og Svendstrup træffe Bestem-
melse om den almindelige Stationstjeneste, men skulle 
efterkomme de Bestemmelser og Instruktioner, som Privat-
banen meddeler dt:m angaaende denne Banes dem ved-
rørende Ekspedition og Regnskabsføring. Meningsforskel, 
der maatte opstaa angaaende disse Forhold, afgøres af 
Generaldirektoratet for Statsbanedriften. 

Tilvejebringelse af Opholdslokaler for Privatbanens 
Personale er overalt Statsbanerne uvedkommende. 

§ I 5. 
Privatbanens Køreplan for Plantog skal, for saa vidt 

den berører Statsbanerne, i betimelig Tid tilstilles General-
direktoratet, og dettes Samtykke erhverves, forinden Mini-
steriets Stadfæstelse søges. Ændre Statsbanerne deres 
Køreplan for Strækningen Aalborg-Svendstrup, skulle 
de i betimelig Tid underrette Privatbanen, for at den 
kan gøre de muligt nødvendige Ændringer i sin Køreplan. 

§ I 6. 
Privatbanens Takster og Befordringsbestemmelser 

skulle tilstilles Generaldirektoratet for Statsbanedriften til 
Gennemsyn, forinden de forelægges Ministeriet til Stad-
fæstelse. Ved disse Bestemmelser maa der ikke paadrages 
Statsbanedriften - gennem dens Stationer i Aalborg, 
Svendstrup og Aars - større Forpligtelser overfor Privat-
banens rejsende og Godsforsendelser, end der paahviler 
Statsbanedriften oYer for dens egne. Særligt fremhæves, 
at ved Statsbanerne paahviler Af- og Paalæsning af Vogn-
ladningsgods Afsender og Modtager. 

PriYatbanens Takster for Befordring af rejsende, 
Rejsegods, Cykler m. v. mellem Aalborg og Svendstrup 
maa ikke sættes lavere end Statsbanernes. 

§ 17. 
Om gensidig foranlediget Skade gælde Lovgivningens 

almindelige Regler , sammenholdte med de særlige Be-
stemmelser , som denne Overenskomst indeholder , dog 
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skal intet herhen hørende Spørgsmaal kunne gøres til 
Genstand for Rettergang fra nogen af Banernes Side, 
men i Mangel af mindelig Overenskomst forelægges Sagen 
for Ministeriet, hvis Afgørelse ogsaa Privatbanen er pligtig 
at underkaste sig. 

Privatbanens Materiel skal i enhver Henseende være 
bygget stærkt nok til at taale Befordring og Rangering 
sammen med Statsbanernes. 

G. Vederlaget til Statsbanerne. Overenskolllstens Ikrafttræden 
og Opsigelse. Midlertidige Bestemmelser. 

§ I 8. 
Som Vederlag for de Forpligtelser, der komme til at 

paahvile Statsbanerne overfor Privatbanen i Henhold til 
denne Overenskomst, særlig sammes § 5, 1ste Stykke, 
§ 9, 1 ste Stykke, § I 1 og § 1 3 , betales til Statsbanerne 
et aarligt Vederlag af 6, 32 5 Kr., der beregnes saaledes: 

for Aars Station ................. . 
» Svendstrup .... . ... .. . . ...... . 
» Krydsningssporet . . . .. .. .... . . . 
» Aalborg Station .. ... ...... ... . 
» Vedligeholdelse af Telefonledning 

med Apparat mellem Svendstrup 
og Aalborg . . . .. . .. ... .. . . .. . . 

» Vedligeholdelse og Medafbenyttelse 
af Strækningen Svendstrup-Aal-

100 Kr. 
900 

900 
1,800 

225 -

borg .......... . .............. 2 ,400 

6, 325 Kr. 

hvilke Seks Tusinde Tre Hundrede Toti Fem Kroner 
betales maanedsvis bagud med en Tolvtedel efter Op-
gørelse fra Statsbanerne. 

§ I 9. 
Denne Overenskomst træder i Kraft, saa snart samtlige 

den ommeldte Anlæg ere fuldførte, og de i samme givne 
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Forudsætninger opfyldte*). 
maa særlige Aftaler træffes. 
Privatbanen. 

Om en midlertidig Ordning 
Udgifterne herved bæres af 

§ 20. 
Denne Overenskomst kan kun hæves med begge 

Parters Samtykke. Spørgsmaal om dens Fortolkning af-
gøres af Ministeriet og kunne ikke gøres til Genstand for 
Rettergang. 

§ 21. 

Denne Overenskomst udfærdiges i to ligelydende 
Eksemplarer, af hvilke det ene overgives Generaldirektoratet 
for Statsbanedriften, det andet Privatbanens Bestyrelse. 

Kjøbenhavn , den 25de Oktober 1902. 

Generaldirektoratet for Statllbanedriften. 

P. G. V. 
Rimestad. 

Fridericia. 

Direktionen for Jernbanen Aurs-Nibe-Svendstrup, 
den 1 3de Oktober 1902. 

P. D. V. 
Bornemann. 

Approberes. 

.Ministeriet ror oJJentlige ArbejdPr, den Jste November 1902. 

P.M.V. 
F. Nordlien. 

A. Bille Brahe. 

*) Traadt i Kraft den 5te Januar 1903. 

Aars- Nibe- Svendstrup Jærnbane. 

Tillæg 
til 

Overenskomst af 13. - 25. Oktober 1902 mellem 
Aars Nibe Svendstrup Jærnbane og Statsbanerne 

om 

bemeldte Privatbanes Tilslutning til Stats-
banerne m. m. 

Fornævnte Overenskomst er bleven forsynet med 
følgende Paategning: 

I Anledning af Anlæget af Aars - Hvalpsund Banen 
er Aars- Nibe- Svendstrup Jærnbanes Tilslutning til Aars 
Statsbanestation forandret, og der er mellem Statsbanerne -
under Forbehold af Ministeriets Approbation - , Aars -
Nibe - Svendstrup Jærnbane og Aars-Hvalpsund Banen 
afsluttet en Overenskomst vedrørende de 2de Privatbaners 
Tilslutning til Aars Statsbanestation. 

Som Følge ht>raf bortfalder de Afsnit i nærværende 
Overenskomst, der omhandler Tilslutningen til Aars Station, 
nemlig § I, 2.-4. Stykke, §§ 2, 3, 4, 5, 6 samt § 13, 
I. Stykke, hvorhos den i § 1 3, Punkt 2, sidste Stykke, 
indeholdte Bestemmelse om Bevogtning af Privatbanens 
Overkørsler over Landevejene ved Aars og Svendstrup 
Stationer fremtidig kun omfatter Landevejsoverkørslen ved 
Svendstrup Station, og det i § 18 nævnte aarlige Vederlag 
nedsættes med roo Kr. til 622 5 Kr., alt fra samme Dag 



Overenskomst mellem Statsbanerne og de 
2de Privatbaner træder i Kraft. 

For Statsbanernes Vedkommende forbeholdes Mini-
steriets Approbation 'paa foranstaaende Ændringer. 

De danske Statsbaner. 
Generaldirektionen. 

Kjøbenhavn , d. 8/u 1909. 

P. Hiort-Lorenzen, 
kst. 

Knud A. Thomsen, 
lngass. 

Direktionen for ,Jærnbanen 
A111·s-:Nibe-Svendstr11p, d. ' 'u 1909. 

P. D. V. 
F. Bornemann. 

Foranstaaende Tillægsoverenskomst approberes herved. 

Ministeriet for offentlige Arbejder, den 20. Januar 19w. 

P.M. V. 

F. Nordlien. 

Howard Grøn. 

Aalborg-Hadsund Banen. 

Imellem Generaldirektoratet for Statsbanedriften, under 
Forbehold af Stadfæstelse fra Ministeriet for offentlige 
Arbejder, og Bevillingshaverne· for Baneanlæget Aalborg-
Hadsund herefter kaldet Privatbanen - er indgaaet 
følgende 

OVERENSKOMST 
angaaende 

Vedligeholdelsen og Benyttelsen af den for 
Statsbanerne og Privatbanen fælles Banestræk-

ning. syd for Aalborg Statsbanestation. 

§ I. 
Fællesstrækningen regnes at omfatte Strækningen fra 

den nye Overkørsel for Kærvejen mod Nord, beliggende 
i Statsbanernes Anlægsstation I 5 34-3 5 - Privatbanens 
Station ca. 37 - til det i Statsbanernes Anlægsstation 
ca. r 487 - Privatbanens Station 84-8 5 - beliggende 
Punkt mod Syd, hvor Banerne bøje af fra hinanden. 

§ 2. 
Paa nævnte Strækning lægges de to Baners Spor i 

en indbyrdes Afstand af mindst 20 Fod, regnet fra Midte 
til Midte af Sporene. 

§ ,. 
Ved Privatbanens Foranstaltning flyttes det tidligere 

østre Statsbanehegn paa Fællesstrækningen mellem Kær· 
vejens nye Overkørsel og Statsbanestation ca. 1487 -
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Privatbanens Station 84- 85 - ud langs Privatbanens 
østre Side. Flytning af Lukkeindretningerne foretages 
dog ved Statsbanedriftens Foranstaltning, men paa Privat-
banens Bekostning. I Forbindelse med det flyttede Hegn 
anbringes af Privatbanen nyt Hegn videre mod Syd til 
den i sammes Station 88 værende 6 Fods Bro - her-
efter kaldet • Grænsen «. Endvidere anbringes af Privat-
banen Hegn langs denne Banes ,·estre Side fra dens 
Station 84- 85 ligeledes til den nævnte Bro. 

§ + 
Den i § 3 nævnte "Grænse « danner Skellet mellem 

Statsbanerne og Privatbanens Omraader. 

§ 5. 
For den Del af Statsbanernes Grund, som beslag-

lægges til Anlæg af Privatbanens Spor og øvrige Anlæg, 
udreder denne Bane ingen Erstatning, men Grunden ved-
bliver at være Statsbanernes Ejendom. 

De Arealer , som Privatbanen yderligere maatte er-
ln-erve nord for den i § 3 nævnte Grænse, og som 
komme til at ligge indenfor det nye Banehegn, afstaaes 
vederlagsfrit til Statsbanerne, hvis Ejendom de blive. 

§ 6. 
Mellem Aalborg Statsbanestation paa den ene Side 

og det Vogterhus, der af Statsbanerne opføres ved den 
nye Overkørsel for Kærvejen (jfr. § 1) samt Vogterhus 
Nr. 149 ved Overkørslen ved Enggaarden (Statsbanernes 
St. ca. I 524, Privatbanens St. 49) tilvejebringes ved Privat-
banens Foranstaltning en særlig Ringeledning med Til-
behør af Klokkeværker m. m., der ved Statsbanernes For-
anstaltning, men for Privatbanens Regning, indføres til en 
Induktor i Aalborg Statsbanestations Hovedbygning og i 
Klokkeværkerne paa eller ved de ovennævnte Vogterhuse. 

Aalborg-Hadsund Banen. 

§ 7. 
De Foranstaltninger, som Statsbanedriften maatte anse 

det for nødvendigt at træffe til Sikring af Privatbanens 
Tog- og Vognbevægelser paa Fællesstrækningen svd for 
Anlægsstation I 5 H-3 5, Pri,·atbancns St. ca. J'l, der-
under Signalanlæg, udføres ved Statsb:medriftens For-
anstaltning, men for Privatbanens Regning. 

§ 8. 
Den Sikkerhedstjeneste, som er forbunden med Frem-

førelsen af Privatbanens Tog on:r Fællcsstrækninaen be-
c ' 

sørges ved Statsbanedriftens Foranstaltning, hvorfor Privat-
banen til Kørsel over denne Stra.:kning kun maa benytte 
Folk, som nøje kende Statsbanernes paagældende Sikker-
hedsregler og ere e<lsfæstede. 

Overtrædelse af Sikkerhedsreglerne lover Privatbanen 
at paatale strængt. 

De for Statsbanerne gældende Politibestemmelser ere 
gyldige for Fællesstrækningen. 

. § 9. 
Bevogtningen af de i § 6 nævnte tvende offentlige 

Overkørsler paa Fællesstrækningen udføres ved Statsbane-
driftens Foranstaltning. Underretning til Be,·oatninus-
personalet her gives af Aalborg Statsbanestation Af-
givelse :if Ringesignal til de sa.:rlige elektriske Klokke-
værker, der i Henhold til § 6 anbringes eller wd de 
ved de nævnte 0Yerkørsler værende Vogterhuse. 

§ IO. 

Udførelsen af Arbejdet ved Vedligeholdelsen af Privat-
banens paa Fællesstrækningen beliggende 3 5 Ibs. Over-
bygning, herunder ogsaa regnet Ballastlaget, samt af Privat-
banens egen Telefonledning sker nd denne Banes For-
:rnstaltning og for dens Regning. 

Udførelsen af alle øvrige Vedligeholdelsesarbejder p:ia 
Fællesstrækningen, herunder Vedligeholdelse af 3 Sten-
kister, sker ved Statsbanedriftens Foransraltnincr ocr for 

0 "' dens Regning. 
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s I I. 

Saalænge Privatbanens Personale befinder sig paa 
Fællesstrækningen, skal det være underkastet de Bestem-
melser og Ordrer, som maatte blive givet det af ved-
kommende Statsbanefunktionær. 

§ I2. 

Som Godtgørelse for den under §§ 8 og 9 om-
handlede Sikkerhedstjeneste og Bevogtning samt for de 
under § ro anførte, Statsbanedriften paahviJende Vedlige-
holdelsesarbejder vedrørende Privatbanens Del af Fælles-
strækningen yder Privatbanen Statsbanerne et aarligt Beløb 
af 320 Kr., er Tre Hundrede og Tyve Kroner, der betales 
bagud med 1/ 12 hver Maaned. 

Nævnte Godtgørelse vil efter nærmere Overenskomst 
være at forhøje, saafremt Privatbanen skulde indføre Nat-
tog (:i: Tog, der passere Fællesstrækningen mellem Kl. r r 
Aften og 5 Morgen). 

§ 13. 
Skulde Trafikken paa en af Banerne kræve Gennem-

førelsen af særlige Foranstaltninger - herunder ogsaa 
regnet eventuelt Anlæg af Dobbeltspor - der maatte 
medføre Forandringer i den ved nærværende Overens-
komst fastslaaede gensidige Ordning af Forholdene paa 
Fællesstrækningen, skal den paaga:ldende Bane, i hvis 
Interesse saad:mne Forandringer iværksættes, være for-
pligtet til at afholde alle Udgifter, som den-ed foranlediges, 
idet dog Privatbanens hele Stilling til Statsbanerne ved 
Iværksættelsen af saadanne eventuelle Forandringer eller 
Nyanlæg ikke derved maa kunne forrykkes. 

I Mangel af mindelig Overenskomst forelægges Sagen 
for Ministeriet for offentlige Arbejder, hvis Afgørelse vil 
være endelig bestemmende ogsaa for Privatbanen. 

§ r4. 
Denne Overenskomst kan kun hæves med begge 

Parters Samtykke. 

... 
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§ I). 

Denne Overenskomst udfærdiges i to ligelydende 
Eksemplarer, af hvilke det ene overgives General-
direktoratet for Statsbanedriften, det andet Privatbanens 
Bestyrelse. 

Aa Ib o r g, den 2ode Maj 1901. 

For Bevlllingiiliaverne for Bnneanlæget Aalborg-Hadsund. 

J. Petersen. 

Generaldirektoratet fo r 

K j øb e nh a vn, den 25de Maj 1901. 

P. G. V. 
Rimestad. 

Fridericia. 

Foranstaaende Overenskomst approberes. 

Ministeriet for 0JI'e11tllge ArheJder, den 27de Juni 1901. 

P.M.V. 
Nørgaard. 

Nordlien. 

IO 



Horsens- Tørring og Horsens- Bryrup 
jernbaner. 

Mellem Generaldirektoratet for Statsbanedriften paa 
<len ene Side og Bestyrelserne for Horsens-Tørring 
Banen og Horsens-Bryrup Banen paa den anden Side 
er der under Forbehold af Stadfæstelse fra Indenrigs-
ministeriet indgaaet følgende 

OVERENSK011ST 
om 

T!lslutning af de nævnte private Baner til 
Statsbanerne. 

A. Bestemmelser vedrørende Anlæget. 
§ I. 

De private Baner, der benytte samme Spor paa 
Strækningen fra Lund Station til Horsens, slutte sig til 
Statsbanen i dennes Anlægsstation 1020 og føres langs 
Statsbanesporet til Horsens Station, saaledes at Afstanden 
mellem de to Spors Midtlinie i det mindste er I 2 Fod_ 
I Statsbanernes Anlægsstation 97 5 føres de private Baners 
Hovedspor bort fra Statsbanernes Hovedspor mod Sydvest 
gennem Statsbanernes vestre Hegn og ind paa den Station, 
som til fælles Afbenyttelse for de to private Baner anlægges 
umiddelbart vest for Statsbanernes Hegn. 

Fra de private Baners Fællesstation føres et blindt 
Spor gennem Statsbanernes vestre Hegn ind paa Stats-
banestationens Godsplads til Hensætning af de private 

xo • 
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Baners Godsvogne, som skulle bringe eller afhente Gods, 
der er bestemt til Viderebefordring, henholdsvis paa Stats-
banerne eller paa de private Baner , idet der til Lettelse 
for Omladningen af Gods mellem Statsbanerne og de 
private Baner vil blive ført et Sidespor fra Statsbanernes 
Læssespor til hen i Nærheden af de private Baners 
Sidespor. 

Forbindelsen mellem Horsens-Bryrup Banens ·og 
Horsens-Tørring Banens Fællesstation i Horsens og 
Horsens Ham etableres ved Hjælp af Transportører i 
Skikkelse af lave , normalsporede Trollier, paa hvilke de 
smalsporede Vogne kunne an bringes og transporteres til 
Havnen ad Statsbanernes Spor. I dette Øjemed føres fra 
de private Baners Fællesstation et Spor hen til Stats-
banernes vestre Hegn, i Fortsættelse af hvilket Spor et 
Normalspor (Transportørspor) føres ind til Statsbane-
stationens Læssespor. Overføringen af de smalsporede 
Vogne paa de normalsporede Transportører sker i nævnte 
Overgangspunkt, der bliver at indrette med nævnte For-
maal for Øje. Til Hensætning og Brug ved Rangeringen 
af Trollierne anlægges i Forbindelse med nævnte Trans-
portørspor et Normalspor (Depotspor for Transportørerne) 
ind paa de private Baners Grund. 

Angaaende Pladsen for ovennævnte Omladespor og 
Transportørspor forbeholdes Statsbanedriftens nærmere 
Approbation. 

Bryrupbanen leverer Statsbanedriften og vedligeholder 
uden Udgift for samme de til Transporterne over Havne-
banen til enhver Tid fornødne Transportører og de til 
disses Kobling indbyrdes og til Statsbanedriftens rullende 
Materiel fornødne Koblingsdele. 

Statsbanedriften forbeholder sig Godkendelse af Kon-
struktionen af henholdsvis Transportørerne og Koblings-
delene til disse. 

§ 2. 

For den Del af Statsbanernes Grund, som beslag-
lægges til Anlæg af de private Baners Spor og øvrige 
Bygningsværker ved Horsens , udrede disse ingen Erstat-
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ning, men Grunden vedbliver at være Statsbanedrifi:ens 
Ejendom. De Arealer , der i sin Tid ved Ekspropriation 
ere erhvervede til Tørringbanens Anlæg fra det .Punkt i 
Station 1020, hvor de to Banelegemer støde sammen til 
Statsbanestationens vestlige Skel, hvor de private Baners 
Fællesstation begynder, ere inddragne under Statsbanerne. 

Færdslen mellem Horsens By og Fællesstationen 
finder Sted ad de offentlige Overkørsler over Statsbanerne 
i disses Anlægsstation 9 5 8 og 97 4-7 5, samt endvidere 
ad Overkørslen i Station 964, saalænge Statsbanedriften 
beholder denne som . Adgang til sin Læssevej, og derfra 
videre gennem det i sin Tid for Horsens-Tørringbanen 
anbragte Led, .idet dog Statsbanedriften maa for-
beholde sig: 

r. at afspærre denne 0Yerkørsel , naar Togbevægelser 
paa Statsbanernes Spor maatte nødvendiggøre det, og 

2. at holde Leddene · for begge Overkørslens Ender 
lukkede i det Tidsrum af Døgnet, hvori Statsbanernes 
Godsekspedition er lukket. 

'For at den gaaende Færdsel til og fra de private 
Baners Fællesstatio.n ikke skal hindres af de foran nævnte 
Indskrænkninger ! den fri Benyttelse af 0Yerkørslen i 
Station 964, vil der langs denne være at opføre en for 
Fodgængere bestemt Trappeviadukt, der føres oYer hele 
Statsbanestationen. 

De·n omhandlede Viadukt over Statsbanernes Station 
opføres og vedligeholdes ved de private Baners Foranstalt-
ning og paa ·disses Bekostning, dog saaledes at Statsbane-
driften forbeholder sig Approbation paa de detaillerede 
Bestemmelser vedrørende Viaduktens Plads og Konstruk-
tion, ligesom de Anvisninger, som St:itsbanedriften maatte 
give med Hensyn til Udførelsen af Arbejdet ved Viaduktens 
Opførelse og Vedligeholdelse, uva:gerlig ville være 
at følge. 

Statsbanedriften forbeholder sig Ret til eventuelt at 
kunne overtage til Udførelse ved egen Foranstaltni.ng 
enkelte Dele af Viaduktens Opførelse, saa som Funderings-
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arbejdet for Viaduktens Piller eller lignende, dog mod 
Refusion efter Regning af de dermed forbundne Udgifter. 

Alle Udgifter ved eventuelle Forandringer paa Stations-
pladsen, der hidrøre fra eller staa i Forbindelse med 
Viaduktanlæget, føres ligeledes de private Baner 
Regning. 

§ 3. 
Samtlige de paa vedhæftede Plan med blaat *) viste 

Normalspor lægges ved Statsbanedriftens Foranstaltning, 
men for Bryrupbanens Regning, medens samtlige de med 
rødt**) viste smalle Spor lægges ved de private Baners egen 
Foranstaltning. 

Hvor de private Baners Spor eller Statsbanespor til 
Brug for de private Baner skære Statsbanernes vestre 
Hegn - dog undtages herfra Tilslutningspunktet i Station 
1020 - anbringes paa de private Baners Bekostning over 
Sporet Led, der vil være at forsyne med Laase, til hvilke 
kun Statsbanernes Station har Nøgler. 

§ 4. 
Flytningen af Stald- og Materialbygningen udfor Stats-

banernes Station 964 sker ved de private Baners For-
anstaltning og paa sammes Bekostning, men efter Stats-
banedriftens Anvisning. 

§ ) . 
Alle øvrige Arbejder, der i Anledning af nærværende 

Overenskomst maatte nødvendiggøres ved og indenfor 
Statsbanernes Hegn, udføres ved Statsbanedriftens For-
anstaltning, men paa de private Baners Bekostning, saaledes 
at disse efter Regning godtgøre Statsbanedriften Udgifterne 
derved. Værdien af de ved Fjernelsen af det i sin Tid 
for Tørringbanen anlagte Spor m.m. paa Statsbanestationen 
fra Station 97 5-962 indvundne Materialie-r - beregnet 
efter Statsbanedriftens Skøn, hvorimod ingen Anke kan 
gøres gældende fra Tørringbanens Side - godtgøres 

*) stiplede Linier med 2 Punkter. 
*"') stiplede Linier. 
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denne .Banes Bestyrelse af Statsbanedriften med Fradrag 
af de til Fjernelsen medgaaede Udgifter. 

Til Etableringen af de her omhandlede normale 
Omlade- og Transportørspor anvendes saa meget som 
muligt af de indvundne Materialier fra de optagne Spor 
mellem Station 975-962. 

B. Bestemmelser vedrørende Driften. 

§ 6. 
Bevogtningen af Overkørslerne paa Banestrækningen 

mellem Tilslutningspunktet i Station 1062 og Horsens 
Station udføres ved Statsbanedriftens Foranstaltning. 

Avertissement til Bevogtningspersonalet paa denne 
Banestrækning gives ved Ringesignal fra de i sin Tid ved 
Tørringbanens Foranstaltning anbragte elektriske Klokker 
i Vogterhusene, der ved Bryrup banens Foranstaltning 
sættes i Forbindelse med Privatbanestationen ved elektrisk 
Ledning. 

§ 7. 
·Fremførelsen af de private Baners Tog og enkelte 

Vogne udføres paa de smalsporede Ban.estrækninger ved 
de private Baners Foranstaltning, selv om de befinde sig 
paa Statsbanernes Grund. 

Rangeringen af de normalsporede Transportører, saa. 
vel med som uden Læs, samt deres Hensætning til Mod-
tagelse eller Aflevering af de smalsporede Vogne m. v. 
besørges ved Statsbanedriftens F oranstalming; derimod 
besørger de private Baner selv de smalsporede Vogne 
henholdsvis hensatte paa Transportørerne eller borttagne 
fra disse og maa i saa Henseende rettidigt stille fornøden 
Arbejdskraft til Raadighed til de nævnte Vogn bevægelser. 

Transporten af de private Baners Vogne anbragte 
paa normalsporede Transportører sker til og fra Havnen 
ved Hjælp af Statsbanedriftens Lokomotiver. 

For Befordring over Horsens Havnebane af Vogne, 
der ere læssede til eller ankomne med Læs fra Stationer 
paa Horsens-Tørring og Horsens-Bryrup Banen, betale 
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nævnte Baner Statsbanedriften en Godtgørelse svarende 
til den til enhver Tid gældende Havnebanetakst for 
gennemgaaende Transporter. (En belæsset Vogn, til-
hørende de private Baner, staaende paa Transportører, 
betragtes som en Vogn læsset med 5 ooo Kilo gr. , eller 
for saa vidt den paagældende Vogns Bæreevne er større, 
og Vognen læsset med en større V ægt, da som en Vogn 
læsset med den faktiske V ægt). 

Havnebanefragten af Stenkul og Sveller til de private 
Baners egen Forsyning - selv om Varerne for en større 
eller mindre Del oplægges paa de private Baners Station 
i Horsens - bliver at beregne som ovenfor angivet, dog 
kun under Forudsætning af, at denne Transport sker 
med de private Baners eget Materiel. 

§ 8. 
Al Ekspedition af rejsende, Rejsegods, Gods, Kreaturer 

o. s. v. paa de private Baner er Statsbanerne uved-
kommende. 

Naar Gods m. v. skal omekspederes til eller fra 
Statsbanerne, betragtes de private Baner henholdsvis som 
Afsender eller Modtager, saaledes at Stykgods, der skal 
videre befordres paa Statsbanerne ved de private Baners 
Foranstaltning, bringes til Statsbanedriftens Varehus, og 
Stykgods, der fra Statsbanerne skal videre befordres paa 
de private Baner, ved disses Foranstaltning afhentes paa 
Statsbanernes Varehus. Med Kreaturer, der forsendes 
efter Stykketal, forholdes paa samme Maade. 

Til Gods, Kreaturer , Køretøjer og Lig , der skal 
videre forsendes paa Statsbanerne vognladningsvis, rekvi-
rerer de private Baner de fornødne Statsbanevogne, som 
af Statsbanedriften leveres paa det i § 1 omhandlede Om-
ladespor. Vognladningsgods, der fra Statsbanerne skal 
videre forsendes paa de private Baner, henbringes af Stats-
banedriften paa Omladesporet. 

De private Baner besørge al Omladning uden Udgift 
for Statsbanedriften. Med Hensyn til Paa- og Aflæsnings-
fristerne gælde Statsbanernes Regler. 
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§ 9. 
Vedligeholdelsesarbejderne deles saaledes: 
Statsbanedriften overtager Vedligeholdelsen af 
samtlige Gennemløb under Banen mellem Tilslut-

ningspunktet i Station 1020 og Horsens Station i dens 
hele Udstrækning, 

samtlige Overkørslers Farbarholdelse i deres hele 
Udstrækning paa samme Banestrækning, 

hele Hegnet paa samme Banestrækning med tilhørende 
Lukningsapparater, dels ved Overkørslerne og dels Yed de 
private Baners eller Statsbanespors Skæring med Hegnet, 

Vogterhusene paa samme Banestrækning 
Vedligeholdelsen af samtlige Normalspor paahviler 

Statsbanedriften, og Vedligeholdelsen af samtlige smalle 
Spor Tørringbanen , lwad enten disse befinde sig paa 
Statsbanernes eller paa Privatbanernes Grund, dog saaledes 
at Arbejder paa fremmed Territorium eller i dettes umid-
delbare Nærhed først foretages efter nærmere Aftale med 
vedkommende Driftsforvaltning. 

§ IO . 

For Statsbanedriftens ovennævnte Præstationer for de 
private Baner ville disse have at udrede til Statsbanedriften: 

a. En Gang for alle: 
For de under § § 3 og 5 samt eventuelt 2 nævnte 
Anlægsarbejder det Beløb, som ,-il fremgaa af den 
Regning, der til sin Tid vil blive udfærdiget af 
Statsbanedriften. Dette Beløb vil være at indbetale til 
Statsbanedriftens Hovedkasse i Kjøbenbarn straks efter 
Regningens Modtagelse. 

b. Aarlig: 
For Vedligeholdelse af Normalspor, der benyttes af 
de private Baner som Depotspor og Læssespor for 
Transportørerne, for Medafbenyttelsen af Statsbane· 
driftens Holdeplads foran Horsens Station og af Baue-
strækningen fra Tilslutningspunktet i Station I020 til 
Horsens Station samt for Bevogtningen af de for begge 
Baner fælles 0Yerkørsler 3ou Kr. Dette Beløb betales 
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efter Regning fra Statsbanedriften i den første Halvdel 
af April Maaned for det forløbne Driftsaar eller 
Dele deraf; 
For saa vidt andet ikke bliver fastsat ved den Over-

enskomst, der maatte blive endeligt indgaaet mellem de 
to private Baner angaaende Udførelsen af de fornødne 
tekniske Anlæg og Driften af disse Baners Fællesstation 
ved Horsens blive Ydelserne til Statsbanerne, der ere an-
førte under a, at betale af Bryrup banen, og Ydelsen, der 
er anført under b, at betale af Tørringbanen. 

§ I I. 

De med denne Overenskomsts Stempling forbundne 
Udgifter bæres af Horsens-Tørring Banen og Horsens-
Bryrup Banen i Forening med Halvdelen hver. 

§ I 2. 

Alle Spørgsmaal angaaende denne Kontrakts Fortolk-
ning, saavel som enhver Meningsforskel, der maatte opstaa 
i Anledning af denne Kontrakt, afgøres af Indenrigs-
ministeriet, og kan ikke gøres til Genstand for Paatale 
ved Domstolene. 

§ 13. 
Denne Overenskomsts § § r-5 træde i Kraft straks. 

Den samlede Overenskomst træder i Kraft fra det Tids-
punkt at regne, da de private Baners Fællestation ved 
Horsens aabnes for Persontrafik*), og kan kun hæves med 
begge kontraherende Parters Samtykke. 

§ 14. 
Den mellem Generaldirektoratet for Statsbanedriften 

og Bestyrelsen for Horsens-Tørring Banen, samt Forret-
ningsudvalget til Fremme af Anlæget af Horsens- Bryrup 
Banen under 9de og I 3de Marts I 896 afsluttede, af Inden-
rigsministeriet under 2ode April s. A. approberede Over-
enskomst om disse Baners Tilslutning til Statsbanerne**), 

•) Den 3 ae Marts 1899. 
**) se Jen trykte Kontraktsamling af April 1897, Side 121-129. 

• 
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ophæves for §§ t-7's Vedkommende straks, for de øvrige 
§§'s Vedkommende fra det Tidspunkt at regne, da nær-
værende Overenskomst træder i Kraft. Angaaende Op-
hævelse af Overenskomst af I 6de og 3ote Juni 1890 mellem 
Statsbanedriften og Tørringbanen*) henvises til § 16 i Over-
enskomst af 9de og 13de Marts 1896 mellem Statsbane-
driften og Horsens - Tørringbanen og Udvalget til Fremme 
af en Jernbane fra Horsens til Bryrup.**) 

. § I 5. 
Denne Overenskomst er udfærdiget i tre ligelydende 

Eksemplarer, hvoraf det ene er overgivet Statsbane-
driftens Generaldirektorat, de andre afgivne til Bestyrelserne 
for henholdsvis Horsens-Tørring Banen og Horsens-
Bryru p Banen. 

Horsens, den 7de Juni 1898. 
For Horsens-- Tørring Jernbane. 

Levy. Nutzhorn. J. Jensen. 
S. Jensen. M. Christensen. 

'For Udvalget til Fremme af et Jernbaneanlæg fra 
Horsens til Bryrup. 

Levy. Johan Bøtker. A. Jørgensen. 
V. Søltoft. Ulrik Hansen. M. Andersen. E. Vedel. 

Jens Bornemann. 

Kjøbenhavn, den l5de Juni 1898. 
Geueraldirekt-Oratet for Stat.!'bauedriften. 

Tegner. 
Fridericia. 

Nærværende Overenskomst approberes. 
Indenrigsministeriet, den 4de August J 898 

E.B. 
Drechsel, 

Fm. 

"')se den trykte Kontraktsamling af April 1897, Side 114-120. 

**) " » 121-129. 
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(Paategning af 19/ 28 Septbr. 1904 paa foranstaaende 
o,·erenskomst). 

Efter Ønske af Bestyrelsen for Horsens-Bryrup Banen 
er der paa denne Banes Bekostning lagt et fra Horsens 
Statsbanestation i Nærheden af dennes Sporskifte Nr. 9 
udgaaende nyt normalsporet Stikspor langs den vestre 
Side af de private Baners Omladespor, der samtidig ved 
nævnte Banes egen Foranstaltning er bleven yderlig for-
længet ind paa Statsbanernes Grund. Endvidere er det 
normalsporede Stikspor langs Stationsforstanderens Have 
bleYen optaget, og de hen·ed indvundne Materialier ere 
anvendte Yed Fremstillingen af fornævnte nye Stikspor. 
Statsbanernes yestre Hegn er ført indenfor de private 
Baners Omladespor, og de fornødne Led ere anbragte 
over Sporene. 

Sporordningen Yed Omladesporet bliver herefter som 
angivet paa vedhæftede nye Plan, hvor de paa Privat-
banernes Bekostning anlagte Normalspor ere angivne med 
blaat*) og Privatbanernes egne smalle Spor ere angivne 
med rødt**). Denne Plan træder i Stedet for den til 
foranstaaende Overenskomst hørende, og Overenskomsten 
udstrækkes til at omfatte samtlige fornævnte Anlæg m. v. 

* ) stiplede Linier med 2 Punkter. 
**) stiplede Linier. 
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Hammelbanen. 

Imellem Generaldirektoratet for Statsbanedriften under 
Forbehold af Ministeriet for offentlige Arbejders Stad-
fæstelse og Bevillingshaverne paa Baneanlæget Aarhus-
Hammel (herefter kaldet Hammelbanen) er indgaaet følgende 

OVERENSKOMST 
angaaende 

Hammelbanens Forbindelse med Statsbanerne. 

A. Anlægsbestemme/ser. 
§ I. 

Mellem Hammelbanens Lokalstation i Aarhus, der 
anlægges og drives uden Statsbanedriftens Mellemkomst, 
og Statsbanernes Hovedstation sammesteds tilvejebringes 
til Overlevering af Vogne til og fra Hammelbanen en 
Overleveringsstation med de fornødne Bygninger m. m. 
- jfr. § 4 - beliggende c. 700 m. vest for Viadukten 
over Statsbanen for Landevejen Skanderborg-Aarhus og 
indrettet saaledes som vist med rødt*) paa vedhæftede Plan. 

§ 2. 

Det Areal af Statsbanedriftens Grund, der medgaar 
til Anlæget af Overleveringsstationen, afgives vederlagsfrit 
til Hammelbanens Brug, men vedbliver at være Statsbane-
driftens Ejendom. 

•) med stiplede Linier. 
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§ 3. 
Sporanlægene paa Overleveringsstationen lægges med 

samme Sporvidde som Statsbanerne og for de Spors Ved-
kommende, der befares af Statsbanedriftens Lokomotiver, 
med svære Skinner (63 Ibs) af samme Slags som Stats-
banernes Spor udfor Overleveringsstationen. 

Mellem Statsbanernes Spor og Hammelbanens Spor 
tilvejebringes almindeligt Banehegn, og hvor dette skærer 
Tilslutningssporet til Statsbanernes Spor, anbringes over 
Sporet en Vippebom. En saadan anbringes ogsaa i det 
nye Banehegn for den private Overkørsel i Station 5 5 - 5 6. 

§ 4. 
Jord- og Sporarbejdet ved Anlæget udføres og ved-

ligeholdes - jfr. dog § 5 - af Hammelbanen paa 
sammes Bekostning. 

Ved Overleveringsstationen tilvejebringes et Opholds-
rum til Brug for Statsbanedriftens Personale paa samme 
og i Forbindelse hermed et Brændselsrum og en Retirade, 
hvilke Bygningsværker udføres og vedligeholdes af Hammel-
banen paa egen Bekostning i Overensstemmelse med Stats-
banedriftens Anvisninger, der ligeledes skulle følges af 
Privatbanen ved alle Arbejder, som udføres af denne 
indenfor Statsbanedriftens Ejendomsgrænse. 

§ 5. 
Tilslutningssporskiftet i Statsbanernes Spor - paa 

Planen betegnet med »A« - og c. 200 løb. Fod Spor 
vest for samme - herunder et Afløbssporskifte, paa Planen 
betegnet med • B« - samt Banehegnet med Vippebomme 
anbringes og vedligeholdes ved Statsbanedriftens Foran-
staltning. 

Selve Banehegnets Vedligeholdelse sker for Stats-
banernes Regning. 

Til Sikring af Stillingen af de 2de ovennævnte Spor-
skifter i Forbindelsessporet - A og B paa Planen - til-
vejebringes et Sikringsanlæg med tilhørende Signalanlæg, 
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hvilket tillige med det fornødne Klokkeyærk anbringes og 
vedligeholdes ved Statsbanedriftens Foranstaltning. 

Endvidere tilvejebringes mellem Aarhus H.-Station 
og Overleveringsstationen en Telefonledning med Til-
behør, der ligeledes anbringes og vedligeholdes af Stats-
banerne. 

De Udgifter, der paaføres Statsbanedriften Yed Ud-
førelsen og Vedligeholdelsen af de i denne § næmte 
Arbejder - Vedligeholdelsen af Banehegnet dog und-
taget - og ved andre Arbejder yedrørende Tilslutnings-
sporets Anlæg, godtgøres Statsbanerne af Hammelbanen 
efter Regning. 

§ 6. 
Fremtidige Udvidelser eller Forandringer af Over-

leveringsstationen med tilhørende Anlæg, som Statsbane-
driften af Hensyn til Driftens Sikkerhed eller af andre 
Grunde maatte anse for ønskelige, bekostes af Hammel-
banen. 

Saafremt det paa et senere Tidspunkt ma:me vise sig 
nødvendigt af Hensyn til en Omordning af de derværende 
Statsbaneforhold at nedlægge eller forandre Tilslutnings-
stationen, er Hammelbanen pligtig til at finde sig heri, 
naar der paa anden Maade skaffes Forbindelse med Stats-
banernes Spor. De i saa Henseende fornødne Omordninger 
eller Nyanlæg bliver at udføre af Statsbanedriften for 
Hammelbanens Regning. 

B. Driftsbestemme/ser. 
§ 7. 

Udveksling af Vogne til eller fra Hammelbanens 
Overleveringsstation udføres af Statsbanerne paa nærmere 
efter sammes Lejlighed fastsatte Tider. For denne Ud-
veksling betaler Privatbanen en Rangeringsafgift paa 1 Kr. 
pr. læsset Vogn, hvad enten Vognen er helt eller delvis 
læsset, hvad enten den er læsset med Gods eller leYende 
Dyr, og hvad enten den er læsset med vognladningsvise 
Forsendelser eller Stykgodssendinger. Den samme Afgift 
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vil være at erlægge for Køretøjer (herunder Lokomotiver 
og Tendere) paa egne Hjul. 

For Tilbagebefordring af tomme Jernbanevogne, der 
i læsset Stand ere blevne tilbragte eller afhentede paa 
Overleveringsstationen, betales ingen Afgift. 

§ 8. 
Betjeningen af Sporskifterne A og B og af Sig-

nalerne for Statsbanedriftens Tog - herunder Signal-
lygternes Tænding og Slukning - udføres af 2de under 
Statsbanedriften ansatte Funktionærer. Statsbanedriftens 
Udgifter i denne Anledning til Lønning, Uniformering, 
Natpenge og til Afløsning paa Fridage godtgøres af Ham-
melbanen efter Regning. 

Materialier, der medgaa til Belysning og Opvarmning 
paa Overleveringsstationen samt til Belysning af dennes 
Signaler for Statsbanetog - hvilken Betjening udføres af 
de af Statsbanedriften ansatte Funktionærer - leveres af 
Hammelbanen. Sker Leveringen af saadanne Materialier 
undtagelsesvis af Statsbanedriften, godtgøres hafte Udgifter 
af denne Art Statsbanedriften efter Regning. 

§ 9. 
Statsbanedriften erklærer sig villig til at afslutte Over-

enskomst med Hammelbanen om gensidig Vognbenyttelse 
efter lignende Regler som de, der gælde for andre danske 
Privatbaner. 

§ IO. 

Om gensidig tilføjet Skade gælde Lovgivningens 
almindelige Regler, sammenholdte med de særlige Be-
stemmelser, som denne Overenskomst indeholder. Dog 
skal intet herhen hørende Spørgsmaal kunne gøres til 
Genstand for Rettergang, men i Mangel af mindelig Over-
enskomst forelægges Sagen for Ministeriet for offentlige 
Arbejder, hvis Afgørelse ogsaa Hammelbanen er forpligtet 
til at underkaste sig. 

Særligt bemærkes, at da Hammelbanens Materiel Yil 
blive udsat for Rangering sammen med Statsbanedriftens, 
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maa det i enhver Henseende være bygget stærkt nok til 
at kunne taale saadan Rangering. 

C. Overenskomstens Ikrafttræden og Opsigelse. 
§ I I. 

Denne Overenskomst betragtes som traadt i Kraft fra 
I 2te Juli I 902 og kan kun ophæves med begge Parters 
Samtykke - jfr. dog § 6. 

§ 12. 

Denne Overenskomst udfærdige!> i to ligelydende 
Eksemplarer, hvoraf det ene overgives Generaldirektoratet 
for Statsbanedriften, medens det andet overgives Hammel-
banens Bestyrelse. 

Aarhus, den 28de November 1902. 

P.B.V. 
C. C. Jensen. 

Generaldirektoratet for Statsbanedriften. 

Ambt. 
Fridericia. 

Approberes. 

Ministeriet for offentlige Arbejder, den 17de December 1902. 

P.M.V. 
F. Nordlien. 

A. Bille-Brahe. 

II 



Ebeltoft-Trustrup 

I mellem Generaldirektoratet for Statsbanedriften under 
Forbehold af Stadfæstelse fra Ministeriet for offentlige Ar-
bejder og Bevillingshaverne paa Baneanlæget Ebeltoft-
Trustrup (herefter kaldet Pri\·atbanen) er indgaaet følgende 

OVERENSKOMST 
angaaende 

T ilslutningen til Trustrup Statsbanestation. 

I. Anlægsbestemme/ser. 
§ I. 

· Privatbanen, der anlægges med samme Sporvidde som 
Statsbanerne, slutter sig til disse i Trustrup Statsbane-
stations vestlige Ende med særlige Sporanlæg anlagte syd 
for Statsbanernes nuværende Hovedspor og vest for Sta-
tionens Holdeplads, saaledes som vist med blaa*) Linier 
paa vedhæftede Plan, der tillige - med røde**) Linier -
antyder, hvorledes Trustrup Station iøvrigt er ta:nkt ud-
videt i Anledning af, at den fremtidig tillige skal tjene 
som Endestation for Privatbanen og som Udvekslingsstation 
for God.svogne mellem denne og Statsbanerne. 

A. Samtlige nye Anlæg syd for det nuværende Hoved-
spor og vest for Holdepladsen (undtagen det paa 
Planen viste Perronanlæg) udføres og vedligeholdes 
ved Privatbanens Foranstaltning og paa dens Be-
kostning***). 

--- --
*) med stiplede Linier. 

**) med stiplede Linier med 2 Punkter. 
*h) se Side 172. 
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Disse Anlæg, som ere antydede paa Planen med 
blaat, bestaa væsentlig i: 

a. et Spor langs den nye Perrons Sydside vest 
for Stationsbygningerne, 

b. en Drejeskive umiddelbart vest for Stationens 
Retiradebygning, 

c. et Omløbsspor fra nævnte Drejeskive, 
d. et Forbindelsesspor imellem Statsbanernes Hoved-

spor og Privatbanens Spor (jfr. B b.), 
e. Stikspor mod Vest som vist paa Planen, 
f. Remise og Kulgaard til Privatbanens eget Brug 

samt det for samme fornødne Vandforsyningsanlreg, 
heri medregnet Vandopstandere*) paa Perronen til 
Varme kedlers Vand forsyning, 

g. en ny Stationsvej sydvest for Stationen. 
B. Den øvrige Stationsudvidelse, hvis Udførelse og Ved-

ligeholdelse sker ved Statsbanernes Foranstaltning, 
og som er antydet paa Planen med rødt, bestaar 
væsentlig i : 
a. Udvidelse af Læssespor og Læsseveje m. m. paa 

Stationens nordre Side, 
b. Forlægning mod Nord af det oprindelige Hoved-

spor samt Indlægning af det fornødne Tilslut-
ningssporskifte for Forbindelsessporet, 

c. Forandringer i Hovedbygningen og Udvidelse i 
Bredde- og Længderetning af Stationens Perron, 

d. Opførelse af et Varehus umiddelbart øst for 
Hovedbygningen, 

e. Udvidelse af Stationens Retiradebygning, 
f. Opførelse af 2 Signalhuse og Tilvejebringelse af 

et Sporskifteaflaasnings- og Signalbetjeningsanlæg, 
g. Anbringelse af Vognrampe, Læssekran m. m .. 
h. Indførelse af Privatbanens Telefonledning paa 

Stationen, 
i. Anbringelse paa et passende Sted af et Ind-

kørselssignal for Privatbanens Tog, ved Hjælp 
af hvilket Indkørsel til Trustrup Station kan fri-
gives eller forbydes. 

*) Vandopstanderne ere ikke anbragte. 

\. 
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Det bemærkes, at de i Forbindelsesspciret . imellem 
Statsbanernes Spor og Privatbanens Spor beliggende 2de 
Sporskifter blive at inddrage under Stationens Sikrings-
anlæg. 

Privatbanens Spor paa Trustrup Station, der ere be-
liggende øst for Landevejen, som skærer Privatbanen i 
dennes Station" 1 IO-I I, blive at anlægge med I 7 ,5 kg. 
Skinner, dog med Anvendelse af flere Sveller end sæd-
vanligt ved denne Art Spor, saa at Sporet faar samme 
Bæreevne som almindeligt 22,5 kg. Spor. 

Som Bidrag til . de Udgifter, der ville foranlediges 
Statsbanerne ved UdfØrelse af de B. omtalte Ar-
bejder, yder Privatbanen et Tilskud af 25,000 Kr. -
skriver Fem og Tyve Tusinde Kroner - · der erlægges 
kontant paa · Anforqi"ing efter Privatbanens. Aabning for 
offentlig Færdsel. '· · 

§ 2. 

Den umiddelbart vest for Stationen i Statsbanestation 
r 698 hidtil værefide . offentlige Overkørsel nedlægges som 
saa<lan: sa'intidig tiit!<l, at de11 nuværende Stationsvej fra 
Lyngby forlægges fra : nordre til . dens søndre Side, 
saaledes. som vist -Planen. Ove11nævnte Overkørsel 
bibeholdes derefter privat Overkørs'ef for Matr. Nr. 5 a 
iig til Statsbanedrjftens eget Brug som Adgang til Stationens 
Lhissespor*). · 1 · 

§ 3. 
For den Del af Statsbanedriftens Grund, som beslag-

lægges til Anlæg . f9t Privatl?anen paa og Yed Trustrup 
Station, udredes ingen Erstatning, men Grunden vedbliver 
at .være . Ejendom. 
' :. De .. ·_som. _af Pri\':i.tbanen erhverves til Sta-

tionsanlreg mellein nuværende Trustrup Station og 
Overkørslen. :i 'Privatbanens Station 710:....... r r, inddrages • r•· ". . . .. . . . . 
uden Udgift · fcii' Statsbanerne under disse, hvis Ejendom 
• r I:. : . . " ,;;_·. 

: •) :· Skrivelser;.; foroffentlige Arbejd<!raf 21de August I 901. 
se Side 171. 
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de blive. Udenom de omhandlede nye Arealer anbringes 
ved Privatbanens Foranstaltning og paa dennes Bekostning 
betryggende Hegn for at hindre uYedkommende Færdsel 
paa Statsbanedriftens Grund. 

Umiddelbart øst for Overkørslen over Privatbanen i 
dennes Station 710-1 I anbringes over Privatbanens Spor 
en Lukkeindretning*), der betjenes ved . Statsbanernes For-
:mstaltning. 

§ 4. 
Ønsker Privatbanen senere Udvidelser og Anlæg, som 

Statsbanedriften maatte mene at kunne gaa ind paa, bærer 
Privatbanen Omkostningerne derved og udfører deres Ved-
ligeholdelse · for egen Regning. Det forbeholdes dog Stats-
banedriften at udføre saa stor en Del af Arbejdet \'ed 
første Anlæg · og senere Vedligeholdelse, som den af 
Hensyn til Driftens Sikkerhed eller af andre Grunde 
skønner nødvendigt, og saaledes at Privatbanen afholder 
Udgiften derved efter Regning. , . 

Paa den anden Side staar det Statsbå1i.edriften frit for 
at foretage Ændringer i eller Udvidelser. af.Anlægene paa 
Trustrup Station, naar den :mser saadant for ønskeligt, 
uden at dog Tilskud til IværksættelsOO. saadanne Æn-
dringer kan fordres af Privatbanen, eHot dens Stilling lige 
over for Statsbanerne i Følge denne Overenskomst derved 
forrykkes. Saadanne Anlæg · vedligeholdes af . Statsbane-
driften for dens Regning. 

II. Driftsbestemmelser. 

§ 5: 
Privatbanens Tog udgaa Jra og indgaa til dens særlige 

Perronside paa: Trustrup Station (jfr. Pkt . . Il;" oens Billet-
salg og Ekspedition af Rejsegods, Fragtgods· og ·1evende 
Dyr til og fra Trustrup Station . sker påa Statsbanernes 
Station og ved deres Personale; ·iJgeleoes Pasningen af 
Sporskifter og Signaler. Vogne, der fra Statsbanestationen 

• '.t· . ::. 

•) Er foreløbig ikke anbragt. 
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skulle videre befordres med Privatbanen , og der 
fra Privatbanen skulle gaa ind paa Statsbanestationen, 
afhentes fra og bringes til de paagældende Statsbanespor 
af Privatbanens Lokomotiver; denne Rangering, som i det 
hele al Rangering mellem Privatbanens Spor og Stats-
banernes Spor, sker under Statsbanestationens Ledelse og 
efter de nærmere Aftaler, som i saa Henseende træffes 
mellem Privatbanens Driftsbestyrer og Statsbanernes Trafik-
afdeling. Rangering paa Privatbanens egne Spor syd for 
Statsbanernes Hovedspor er derimod Statsbanerne uved-
kommende. 

!øvrigt er Privatbanens Lokomotiv- og Vogntjeneste 
navnlig Pasning og Vedligeholdelse af dens Driftsmateriel, 
Tilsynet med samme, Lokomotivernes Betjening, Ren-
gøring, Pudsning, Smøring og Opfyring, Vognenes 
Rengøring, Smøring, Belysning, Opvarmning o. s. fr. 
Statsbanedriften uvedkommende. 

Vandforsyningen til Privatbanens Lokomotiver, Kedel-
vogne og Vognvask saa vel som Lokomotivernes Kul-
forsyning paa Trustrup Station sker fra nævnte Banes 
særlige i disse Øjemed tilvejebragte Anlæg - sydvest for 
Statsbanestationen. 

§ 6. 
Om det gensidige Forhold paa Trustrup Station gælder 

iøvrigt følgende: 
a. Statsbanedriften ansætter og afskediger Trustrup Sta-

tionspersonale uden Privatbanens Medvirkning. 
b. Den Sikkerhed, der vil være at stille for de Stations-

bestyreren i Trustrup betroede Oppebørsler for Privat-
banen, ansættes til 600 Kr. 

Om Maaden, hvorpaa Sikkerheden skal stilles, 
træffer Generaldirektoratet Bestemmelse. 

c. Billetter, Tryksager, Protokoller og Regnskabsformu-
larer til Brug for Privatbanen leveres af denne Bane: 

d. Privatbanens Personale er, saa længe det opholder sig 
paa Trustrup Station, dennes Stationsbestyrer under-
givet og pligtigt at lyde hans Ordrer og Anvisninger . 
.Han træffer .Bestemmelse . om Ordningen af den al-
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mindelige Stationstjeneste; omvendt er han pligtig at 
efterkomme de Bestemmelser og Paabud, som gives 
ham af Privatbanens Driftsbestyrer angaaende dens 
særlige Stationstjeneste, dens Togsammensætning, dens 
Ekspedition, Regnskabsføring og deslige. 

Meningsforskel, der maatte opstaa angaaende dette 
Forhold, afgøres af Generaldirektoratet for Statsbane-
driften. 

§ 7. 
Privatbanen oppebærer Fragten for de med dens Tog 

udførte Transporter. 

§ S. 
Privatbanens Takster og Befordringsbestemmelser 

skulle tilstilles Generaldirektoratet for Statsbanedriften til 
Gennemsyn, forinden de forelægges Ministeriet for offent-
lige Arbejder til Stadfæstelse. Ved disse Bestemmelser maa 
der ikke paadrages Statsbanedriften gennem dens Station 
i Trustrup større Forpligtelser lige over for Privatbanens 
rejsende og Godsforsendelser, end der paahviler Statsbane-
driften over for dens egne. Særligt fremhæves, at Af- og 
Paalæsning af Vognladningsgods er Statsbanedriften uved-
kommende. 

§ 9· 
Privatbanens Køreplan for Plantog skal i god Tid 

sendes Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Gen-
nemsyn og for Trustrup Stations Vedkommende være 
tiltraadt af samme , inden den forelægges Ministeriet for 
offentlige Arbejder til Stadfæstelse. Særtog fra eller til 
Trustrup maa kun anordnes efter Aftale med og Samtykke 
af vedkommende Trafikinspektør, eventuelt paa dennes 
Vegne Trustrup Statsbanestation, for saa vidt angaar 
Afgangs- og Ankomsttiderne i Trustrup. 

Naar Statsbanerne ændre deres Køreplan vedrørende 
Trustrup Station, ville de have i god Tid at sætte Privat-
banen i Ki,mdskab herom, for at give denne Lejlighed til 
at kunne . gøi:e de nødvendige Forandringer i sin Køreplan. 

Ebeltoft- Trustrup Jernbane . 

Intet af Privatbanens Tog, Lokomotiver eller Vogne 
maa befare Forbindelsessporet mellem denne Banes Hoved-
spor og Statsbanernes Hovedspor, forinden Tilladelse i 
hvert enkelt Tilfælde er . erhvervet hos Stationsbestyreren 
i Trustrup, eventuelt ved Afgivelse af dertil bestemt Signa!, 
ligesom de almindelige Regler eller særlige Bestemmelser, 
der i denne Anledning maatte blive givne af Statsbanerne 
i Sikkerhedens Interesse, i et og alt ville \-ære at iagttage 
af Privatbanens Personale. · 

!øvrigt gælde for al Kørsel og Rangering paa Stats-
banernes Grund disses Politi-, Signa!- og Togreglement 
samt de særlige Regler, som Statsbanerne maatte træffe i 
Sikkerhedens Interesse, og soin skulle meddeles Privat-
banen, der til denne Kørsel kun maa benytte fuldt paa-
lidelige, edsfæsrede Folk, som · i Henseende til Synsstyrke 
()g Farvesans opfylde de for Statsbanernes Tjenestemænd 
gældende Betingelser. Privatbanens Driftsbestyrer skal 
sørge for, at de ere fuldstændig kendte med saadanne 
almindelige og særlige Bestemmelser for Sikkerhedstjenesten, 
som kunne faa Betydning for deres Tjeneste paa Stats-
banegrund, og at de til enhYer Tid ere i Besiddelse af 
Statsbanernes Køreplan for den paagældende Banestrækning. 

Overtrædelse af Sikkerhedsreglerne ioYer Privatbanen 
at paatale strengt. 

§ ro. 
Statsbanedriften erklærer sig villig til at afslutte Over-

enskomst med Privatbanen om fælles Vognbenyttelse efter 
lignende Regler SOl11 de, der gælde for re danske 
Privatbaner, . 

§ I I. 

Om gensidig tilføjet Skade gælde Lovgivningens al-
mindelige Regler, sammenholdte med de særlige· Bestem-
melser, ·:som denne Overenskomst indeholder. Dog skal 
intet her hen hørende Spørgsmaal kunne gøres til Genstand 
for Retterga·ng, men i Mangel af mindelig Overerrsk"mst 
forelægges Sagen for Ministeriet for offentlige Arbejder, 
hvis Afgørelse. ogsaa Privatbanen er forpligtet til at under-
kaste sig. 
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Særligt bemærkes, at da Privatbanens Materiel vil 
blive udsat for Rangering sammen med Statsbanedriftens, 
maa det i enhver Henseende være bygget stærkt nok til 
at kunne taale saadan Rangering. 

§ 12. 
Privatbanen betaler aarlig et Vederlag af 2400 Kr. -

To Tusinde Fire Hundrede Kroner - for den paa Tru-
strup Station for Privatbanen af Statsbanerne udførte Eks-
peditionstjeneste, Sikkerhedstjeneste, Vedligeholdelse m. v. 
Beløbet betales maanedsvis bagud med 1/ 12 og beregnes 
pro rata for den Del af en Maaned, i hvilken Privatbanen 
maatte være aabnet for Driften forud for den efterføloende t'> 

Maaneds Begyndelse. 
§ 13. 

Denne Overenskomst kan kun hæves med begge 
Parters Samtykke. 

§ !4· 
Denne Overenskomst udfærdiges i to ligelydende 

Originaler, hvoraf den ene overgives Generaldirektoratet 
for Statsbanedriften, medens den anden overgives Privat-
banens Bestyrelse. 

K j øb enhavn, den 15de Sep-
. tember 1900. 

Generaldirektoratet for Stats-
banedriften. 

Tegner. ----
Frldericla. 

Ebeltoft, den 1 !te Septem-
ber 1900. 

I Forretningsudvalget for 
Ebeltoft-Trustrup Jernlmne. 

N. Lundberg. 0. Mønsted. 
J. Møller. 

Foranstaaende Overenskomst approberes. 

Ministeriet for oll'entllge Arbejder, den 12te November 1900. 

P.M.V. 
Nørgaard. 

Mortensen. 

Ebeltoft- Trustrup Jernbane. 

Ministeriet for offentlige Arbejder. 

Kjøbenhavn, den 21de August 1 9 01. 

Efter Modtagelsen af Generaldirektoratets Skrivelse-
af 19de f. M. (III 7588) har Ministeriet under D. D. til-
skrevet <len kgl. Kommissarius ved Ebeltoft-Trustrup 
Jernbane saaledes: 

»Ved hertil at indsende Uddrag . af Protokollen 
for Besigtigelses- og Ekspropriationskommissionen for 
Ebeltoft-Trustrup Jernbane, hvoraf fremgaar, at det 
ved Kommissionens Møde den 25de April d. A. betræf-
fende Ekspropriation af de til Udvidelse af Trustrup· 
Jernbanestation fornødne Arealer blev fastsat, at den 
nuværende Overkørsel over Statsbanelinien i Station· 
r 698 skal nedlægges, og at der i Stedet derfor paa 
Statsbanedriftens Foranstaltning fra den offentlige Vet 
fra Trustrup til Lyngby nord for Statsbanen over 
Matr. Nr. 3 a og 5 a dersteds skal anlægges og ved-
ligeholdes en 9 Alen bred Vej som Adgangsvej till 
Stationens Læssevej og til Matr. Nr. 5 a, har Hr. Kom-
missarius i Skrivelse af r ste f. M. indsti.llet, at de-
rned det ommeldte Vejanlæg forbundne Udgifter af-
holdes af Statens Ekspropriationskonto (Finanslovell! 
for indeværende Finansaar § 27 II B. a. og b.). 

I denne Anledning skal man efter stedfunde111 
Brevveksling med Generaldirektoratet for Statsbane-
driften til Efterretning tjenstlig melde, at Ministeriet 
herved bifalder Deres foranførte Indstilling.« 
Ved at meddele foranstaaende til Efterretning bemyn-

diger Ministeriet herved Generaldirektoratet til at lade: det 
omhandlede Vejanlæg bringe til Udførelse. 

P.M.V. 
E.B. 

Nordlien. 

Generaldirektoratet for Statsbanedriften. 
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Generaldirektoratet for Statsbanedriften. 
Kjobcnhavn B., de11 9dc Juni 1902. 

I Skrivelse af 2rde April d. A. (]. Nr. II 74) an-
gaaende Vedligeholdelsen og Renholdelsen af Anlægene 
paa Trustrup Station har Hr. Driftsbestyreren anmodet 
om Afgørelse af: 

I) hvorvidt Baneh'egnet syd for Stationen og vest for 
Hovedbygningen skal vedligeholdes af Privatbanen, samt 

2) ·hvorvidt Renholdelse og Vedligeholdelse af Stations-
arealet med Skraaninger og Grøfter syd for Stats-
ba,nens Hovedspor og Perron og vest for Hoved-
bygnirigen paahviler Privatbanen. 
Saaledes foranlediget skal Generaldirektoratet meddele, 

at medens man i Henhold til Ordlyden af det i Over-
enskomsten med Privatbanen af I Ite og r 5de September 
I 900 under § I A anførte ikke skønner ·rettere, end at 

saa vel VedligehC1ldelsen af Banehegnet syd for Stationen 
og vest for Hovedbygningen som Renholdelsen og Ved-
ligeholdelsen af det samme Steds liggende Stationsareal 
paahviler Privatbanen, skal man ikke være uvillig til at 
lade Statsbanerne overtage Vedligeholdelsen af Banehegnet, 
medens man med Hensyn til Renholdelsen og Vedlige-
holdelsen af det foran omhandlede Stationsareal maa anse 
det for en naturlig Ordning, at Privatbanen overtager dette 
Arbejde, dog. kun for det egentlige Stationsareals Ved-
kommende, altsaa den Del af Pladsen, der indtages af 
Spor (herunder Ballast), Bygninger og Drejeskive, indtil 
den søndre Planumskant, samt Baneskraaningen syd for 
Pla:numskanten og . endvidere Afløbet fra Privatbanens Re-
mise, medens det · øvrige Areal, hvorpaa bl. a. Stations-
haven er beliggende, renholdes og vedligeholdes af Stats-
banedriften. 

Om hvorvidt Privatbanen inaatte kunne indgaa paa 
en saadan Ordning, imødeses en behagelig· Meddelelse. 

Rimestad. 
Fridericia. 

Driftsbestyreren for Ebeltoft-Trustrup Jernbane. 
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Ebeltoft-Trustrup Jernbane. 

Driftsbestyreren. 

Ebeltoft , den 15dc Juni 1902. 

I Besvarelse af Generaldirektoratets ærede Skrivelse 
af 9de ds. - J. Nr. III 5032 - skal jeg ikke undlade at 
meddele, at der fra Ebeltoftbanens Side intet vides at 
erindre imod det fremsatte Forslag vedrørende Vedlige-
holdelsen oa Renholdelsen af det til . Privatbanens Brug b 

fremstillede Stationsareal ved Trustrup. 

Ærbødigst 

E. Vieth. 

Generaldirektoratet for Statsbanedriften. 



Kolding-Egtved Banen. 

Mellem Generaldirektoratet for Statsbanedriften og 
Bevillingshaverne for Jernbaneanlæget Kolding -Egtved er 
der under Forbehold af Indenrigsministeriets Stadfæstelse 
afsluttet følgende 

OVERENSKOMST 
om 

Kolding-Egtved Banens Tilslutning til Kolding 
Statsbanestation. 

A. Bestemmelser for Anlæget. 
§ I. 

· Kolding--Egtved Banen, der anlægges som smalsporet 
Bane med en Sporvidde af 1 Meter, føres ind paa Kolding 
Statsbanestation gennem det nordre Hanehegn udfor Stats-
banernes Anlægssta!ion 633-34. Aabningen i Banehegnet 
skal kunne afspærres ved Hjælp af en Kæde indrettet til 
Aflaasning. 

Herfra føres Kolding-Egtved Banens Spor som antydet 
paa vedhæftede Plan i sydvestlig Retning til en Drejeskiv'e *), 
der anbringes nord for Postbygningen. Denne Drejeskive 
vil være at fjerne saa meget fra nævnte Bygning, som 
Forholdene tillade, hvorhos der mellem Drejeskiven og 
Bygningen vil være at anb·ringe en forsvarlig Stoppebom. 

!øvrigt vil der som antydet med røde Linier paa ved-
hæftede Plan være at udføre: 

a. en Forlængelse af Statsbanernes Hovedperron mod Nord, 
saaledes at Forlængelse11:s østlige Kant indtil udfor 

. ")° er ikke udført som vist paa .fl!ani;:11 og Drejeskh·en ikke anbragt. 
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Signalhytten faar Statsbanernes almindelige Perron-
højde langs disses Hovedspor, medens Forlængelsens 
vestlige Kant langs Kolding-Egtved Banens Hovedspor 
lægges i Skinnehøjde. 

b. Anlæg af et mod Nord løbende Bagspor til Stats-
banernes Omløbsspor vest for sammes Iste Hovedspor, 
hvilket Bagspor vil være at anvende til Hensætning 
af Statsbanevogne under Omladning af Gods m. v., 
som skal viderebefordres paa Kolding-Egtved Banen, 
henholdsvis paa Statsbanerne. 

c. Anlæg af de for Kolding--Egtved Banen bestemte 
særlige Spor, Opførelse af et Varehus og Folde, 
Anlæg af Læssevej og fornøden Adgangsvej, Etablering 
af en Telefonforbindelse mellem Statsbanestationens 
Telegrafkontor og Kolding-Egtved Banens Station 
ved Losbygade, samt Anbringelse af Hegn langs den 
vestre Side af det Areal, som maa erhverves til Kol-
ding-Egtved Banens særlige Anlæg, hvilket Hegn vil 
være at anbringe i Tilslutning til Statsbanernes Hegn 
samt at forsyne med et til Aflaasning indrettet Led 
for den vestre Ende af Adgangsvejen til Kolding-
Egtved Banens Varehus, Læsseveje m. m. 
Som Følge af disse Anlæg vil Statsbanernes Stald-

bygning samt Enderampe med tilhørende Spor være 
at flytte. 

Kolding-Egtved Banens Spor maa intet Sted lægges 
Statsbanernes Spor nærmere end 4,4 Meter regnet fra 
Spormidte til Spormidte. 

§ 2. 

For den Del af Statens Grund, som er inddraget 
under Statsbanedriften, og som beslaglægges til Anlæg af 
Kolding-Egtved Banens Spor og øvrige Bygningsværker 
paa Kolding Statsbanestation, udreder denne Bane ingen 
Erstatning, men Grunden vedbliver at være Statsbane-
driftens Ejendom. 

De Arealer, som langs Statsbanestationens vestre Hegn 
yderligere maa erhverves til Kolding-Egtved Banens Anlæg, 
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og for hvilke denne Bane udreder Erstatningen, inddrages 
under Statsbanerne som disses Ejendom. 

§ 3. 
L Af de i § 1 nævnte Arbejder ville følgende være 

at udføre ved Statsbanedriftens Foranstaltning: 
Anbringelsen af Kædeafspxrringen over Kolding-

Egtved Banens Spor, Forlængelsen af Statsbanernes Hoved-
perron, Anlæget af Omladesporet, Indførelsen af Telefon-
forbindelsen i Telegrafkontoret, samt Flytningen af Stald-
bygningen og Enderampen med tilhørende Spor. 

De med Udførelsen af disse Arbejder forbundne Ud-
gifter ville være at godtgøre Statsbanedriften efter Regning, 
forinden Kolding-Egtved Banen aabnes for Driften. 

Vedligeholdelsen af de nævnte Anlæg sker ve<l Stats-
banedriftens Foranstaltning, men paa Kolding-Egtved 
Banens Bekostning*). 

II. Alle øvrige Arbejder ved Kolding-Egtved Banens 
Tilslutning til Kolding Statsbanestation, herunder indbefattet 
det i § r omhandlede Hegn langs Kolding-Egtved B:10ens 
Stations vestre Grænse indtil Knækket i Stakittet udfor 
Stat. 622 - 2 3, udføres og vedligeholdes ved den private 
Banes Foranstaltning og paa dens Bekostning, men i Over-
ensstemmelse med de Anvisninger, som Statsbanedriften 
maatte finde Anledning til at give. 

§ 4. 
De Foranstaltninger, som Statsbanedriften yderligere 

maatte anse det for nødvendigt at træffe til Sikring af 
Indkørslen af Kolding-Egtved Banens Tog paa Kolding 
Statsbanestation, udføres af Statsbanedriften paa Kolding-
Egtved Banens Bekostning eller af den private Bane paa 
dennes Bekostning, men efter Statsbanedriftens Anvisning. 

§ 5. 
Skulde Trafikken paa Statsbanerne nødvendiggøre en 

Forandring af den paa Planen viste Tilslutning, da skal 
Statsbanedriften være berettiget til paa egen Bekostning og 

"') jfr. dog S 9. 
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ved egen Foranstaltning at bringe en saadan Forandring 
til Udførelse, dog saaledes at der sikres Kolding- Egtved 
Banen den samme Længde af Spor, de samme øvrige 
tekniske Anlæg og Adgang til Statsbanernes Hovedperron 
som antydet paa den vedhæftede Plan, samt at Kolding-
Egtved Banen forsyner Statsbanedriften med de i den An-
ledning fornødne Materialier, som denne ikke selv maatte 
være i Besiddelse af, til den Pris, hvori de staa Kolding-
Egtved Banen. 

Skulde derimod Kolding-Egtved Banen ønske at 
opføre andre Bygninger eller at tilvejebringe andre Ind-
retninger end de paa Planen antydede, og Statsbanedriften 
kan tiltræde et saadant Ønske, vil Kolding-Egtved Banen 
have paa egen Bekostning at bringe de ønskede Anlæg til 
Udførelse, saaledcs at der ved eventuelle Arealerhvervelser 
forholdes som under § 2 in fine anført. 

s 6. 
Til Afmxrlming af de to Baners administrative Om-

raade samt af Grænsen for deres Vedligeholdelsespligt Yil 
der ved Statsbanedriftens Foranstaltning men paa Kolding-
Egtved Banens Bekostning være at anbringe det fornødne 
Antal Skelpæle. 

B. Bestemmelser for Drijien. 

§ 7. 
Den sxrlige Station for Kolding-Egtved Banen be-

styres af en :if denne Bane ansat Funktionær. P::ia Stationen 
udføres ved Banens egen Foranstaltning den med dens 
Drift forbundne Sikkerhedstjeneste og Ekspedition m. v. 

Den i Banehegnet anbragte Kædeafspærring over 
Kolding- Egtved Banens Spor skal ved denne Banes For-
anstaltning holdes afla::iset i det Tidsrum, hvori der ikke 
ventes Tog paa denne Bane, hvorhos det for den vestre 
Ende af Adg:111gsvcjen anbragte Led ligeledes ved Kolding-
Egtved Banens foranstaltning skal holdes aflaaset, naar 
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Ekspeditionen paa denne Banes særlige Station er lukket 
for Publikum. 

Paa Grund af, at der mellem Statsbanestationen og 
Kolding - Egtved Banens særlige Station ikke er anbragt 
Hegn, maa denne Banes Personale u wcgcrl igt følge de 
Paabud, som fra Statsbanedriftens Side maatte blive givne 
til Forhindring af Ufred eller ulovlig Færdsel paa eller 
over Statsbanestationen. 

Kolding- Egtved Banens Personale er, saa længe det 
i tjenstligt Øjemed opholder sig paa Statsbancst:Hionen, 
med Hensyn til Ordens Overholdelse undergivet dennes 
fungerende Bestyrer og forpligtet til at adlyde hans Ordrer 
og Anvisninger. 

§ 8. 
Al Ekspedition af rejsende, Rejsegods, Gods, Kreaturer 

paa Kolding-Egtved Banen er Statsbanedriften uvedkom-
mende. 

Kolding - Egtved Banens Tog afsætte, henholdsvis 
modtage gennemgaaende Passagerer ved den vestlige Side 
af den forlængede Hovedperron, hvorimod Rejse-, Il- og 
Ekspresgods ved Kolding-Egtved Banens foranstaltning 
vil være at aflevere, henholdsvis modtage i Statsbane-
stationens Rejsegodsekspedition. 

Naar Fragtgods m. v. skal omekspederes til eller fra 
Statsbanerne, betragtes Kolding-Egtved Banen henholdsvis 
som Afsender eller Modtager, saaledes at Stykgods, der 
skal viderebefordres paa Statsbanerne, ved den private Banes 
Foranstaltning bringes til Statsbanedriftens Varehus, og 
Stykgods, der fra Statsbanerne skal viderebefordres paa 
Kolding-Egtved Banen, ved dennes Foranstaltning afhentes 
paa Statsbanedriftens Varehus. Med Kreaturer, der for-
sendes efter Stykketal, forholdes paa tilsvarende Maade. 

Til Gods, Kreaturer, Køretøjer og Lig, der skal 
viderebefordres vognladningsvis paa Statsbanerne, rekvirerer 
Kolding-Egtved Banen de fornødne Statsbanevogne. som 
af Statsbanedriften leveres paa det i § I omhandlede Om-
ladespor. Vognladningsgods, der fra Statsbanerne skal 
viderebefordres paa Kolding-Egtved Banen, henbringes af 

Il* 
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Statsbanedriften paa Omladesporet. Kolding-Egtved Banen 
besørger al Omladning uden Udgift for Statsbanedriften. 
Med Hensyn til Paa- og Aflæsningsfristerne for Statsbane-
driftens Vogne gælde Statsbanernes til enhver Tid gæl-
dende Regler. 

For Benyttelse af Havnebanen betales lokal Havne-
banefragt*). 

§ 9. 
Kolding-Egtved Banen betaler aarligt et Vederlag af 

600 Kr., skriver seks Hundrede Kroner, til Statsbanedriften 
for Vedligeholdelsen af Kædeafspærringen over den private 
Banes Spor, den forlængede Del af Hovedperronen, Om-
ladesporet, for Benyttelsen af Ventesale samt for Rangering 
af Statsbanevognene til og fra Omladesporet. 

Beløbet betales bagud med en Fjerdedel hvert Fjer-
dingaar, at regne fra Begyndelsen af det Kvartal, i hvilket 
Kolding- -Egtved Banen aabnes for Driften. 

§ IO. 

Om gensidig foranlediget Skade gælde Lovgivningens 
almindelige Regler, sammenholdte med de særlige Bestem-
melser, som denne Overenskomst indeholder, dog skal 
intet herhen hørende Spørgsmaal kunne gøres til Genstand 
for Rettergang fra nogen af Banernes Side, men i Mangel 
af mindelig Overenskomst forelægges Sagen for Indenrigs-
ministeriet, hvis Afgørelse ogsaa Kolding-Egtved Banen 
er pligtig at underkaste sig. 

§ I I. 

Denne Overenskomst kan kun hæves med begge 
Parters Samtykke. 

Overenskomsten er udfærdiget i to ligelydende Eks-
emplarer, hvoraf det ene er oYergivet til Statsbanedriftens 
Generaldirektorat, det andet til Kolding-- Egtved Banens 
Bevillingshavere. 

*) se Paategning Side 181. 
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§ 12. 

Udgiften ved Stemplingen af denne Overenskomst 
bæres af Kolding-Egtved Banen, 

Kolding, den 26de Maj 1897. 

P. U. V. 
Holger Henriksen. 

Generaldire\ttoratet for Stat'!banedriften. 

Kj øb en havn, den 31te Juli 1897. 

Tegner. 
Fridericla. 

Foranstaaende Overenskomst approberes herved, dog 
med den Ændring, at der paa Kolding Statsbanestation 
ved Statsbanedriftens Foranstaltning vil være at etablere 
Billetsalg og Ekspedition af Rejsegods til Kolding-Egtved 
Banen, mod at der af denne Bane ydes Statsbanerne et 
Vederlag herfor af 400 Kr.*) aarlig udover det ved Over-
enskomstens § 9 fastsatte Vederlag af 600 Kr. aarlig. 

Indenrigsministeriet, den 28de Marts 1898. 

P.M.V. 
Nørgaard. 

Mortensen. 

(Paategning paa foranstaaende Overenskomst.) 

I Stedet for sidste Punktum i nærværende Overens-
komst's § 8 gælder følgende: 

»Transporten af Kolding-Egtved Banens Vogne 
anbragte paa de af samme anskaffede normalsporede 
Transportører sker til og fra Havnen ved Hjælp af 
Statsbanedriftens Lokomotiver. 

•) fra 1 ste April 1903 nedsat til 300 Kr. (se Ministeriets Skrivelse 
af Ilte November 1903, Side 183). 
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For Befordring over Kolding Havnebane af 
Vogne, der ere læssede til el ler ankomne med Læs 
fra Stationer pa::t Koiding --Egtved Banen , betaler 
denne Statsbanedriften en Godtgørelse svarende til 
den til enhver Tid gældende Havnebanetakst for 
gennemgaaende Transporter. (En belæsset Vogn, til-
hørende den private Bane, staaend.e paa Transportører, 
betragtes som en Vogn læsset med 5000 Kilogr. eller, 
for saa vidt den paagældende Vogns Bæreevne er 
større og Vognen læsset med en større V ægt, da som 
en Vogn læsset med den faktiske Vægt.) 

Havnebanefragten af . Stenkul og Sveller til 
Kolding-Egtved Banens egen Forsyning - selv om 
Varerne for en større eller mindre Del oplægges paa 

. den private Banes Station i Kolding - -- bliver at be-
regne som ovenfor angivet, dog kun under Forud-
sætning af, at denne Transport sker med Kolding-
Egtved Banens eget Materiel. « 

Kolding , den 22de Maj 1900. 

P. U. V. 
N. Terp. 

Generaldirektoratet for Statsbanedriften. 

Kjøbenhavn, den 31te Maj 1900. 

P. G. V. 
Rimestad. 

Foranstaaende Tilføjelse approberes. 

Frldericia. 

Ministeriet fo r olTentllge Arbejder , den 21d..: Juni 1900. , 

P.M.V. 
Nørgaard. 

Mortensen. 

Kolding- Egtved Banen. 

Ministeriet for offentlige Arbejder. 

Kjøbcnhavn, den utc November 1903 . 

Under D. D. har man tilskrevet den Kgl. Kom-
missarius ved Kolding- Egtved Jernbane saaledes: 

"J Anledning af de af Hr. Kommissarius under 
24de Februar og 7de August d. A. hertil indsendte An-
dragender, hvori Bestyrelsen for Kolding-Egtved 
Jernbane har anholdt om, at den ved Ministeriets 
Approbation af 28de Marts I 898 paa bemeldte Banes 
Overenskomst med Statsbanedriften trufne Bestemmelse 
om, at der paa Kolding Statsbanestation ved Stats-
banedriftens Foranstaltning skulde indføres Billetsalg 
og Ekspedition af Rejsegods til Kolding-Egtved 
Jernbane mod et særligt Vederlag af 400 Kr. aarlig, 
maa blive ophævet, eller at dog det nævnte Vederlag 
maa blive nedsat, skal man efter paany at have brev-
vekslet om Sagen med Generaldirektoratet for Stats-
banedriften til Efterretning og videre fornøden For-
anstaltning tjenstlig melde, at Ministeriet ikke har 
kunnet samtykke i, at den omhandlede Bestemmelse 
ophæves, men at man derimod efter Omstændighederne 
har troet at kunne indgaa paa, at Vederlaget fra den 
1ste April d. A. at regne nedsættes til Kr. aarlig.« 

Hvilket tjenstlig meldes Generaldirektoratet til Efter-
retning under Henvisning til sammes Skrivelse af 3die 
f. M. (Il 22664). 

P. M.V. 
F. Nordlien. 

Howard-Grøn. 

Generaldirektoratet for Statsbanedriften. 








