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Til  sikkerhed  for  færdslen  og  til  opretholdelse  af  orden  på  de
under statsdrift værende jernbaner med tilhørende søruter fastsætter
miristeren for offentlige arbejder herved følgende bestemmelser.

1.  Baheh  og  slali®nerne

§1
Sporvidde

Sporvidden, målt mellem skinnehovedernes inderkanter, skal være
1435  mm,  med  udvidelse i  kurver,  hvor  det  er  fomødent.  General-
direktøen  fastsætter  næmere  regler for  denne  udvidelse  samt  for,
hvilken afvigelse fra sporvidden,  fremkommen ved  sporets brug,  der
vil kunne tillades.

I bet.onsvellespor skal den nomåle sporvidde være  1432 mm.

§2
Bmens £arbarhed

1.  Banen  skal  holdes  i  en  sådan  stand,  at  den  med  sikkerhed
kan  befares  med  den  for  vedkommende  strækning  fastsatte  største
hastighed  (jf § 42).

Strækninger, som midlertidig ikke kan befares med den i henhold
til § 42 fastsatte største hastighed, skal betegnes vc.d signaler.

2.  BHver  en  strækning  af  banen  ufarbar  på  grund  a£  istand-
sættelser eller af ændre  å,rsager,  skal  der i tflbørlig afstand  fra  begge
ender  af  den  udstilles  faresignaler,  og  disse  må,  selv  om  intet  tog
vcntes, ikke borttagcs, førend strækningen atter er farbar.
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§3
Grænseme £or det £rie rum over sporene

1.  Rummet  over spor,  på hvilke  tog eller  vogne kan komme  til
at bevæge sig, skal holdes frit for bygningsanlæg og genstande af alle
aiter i det  omfang,  som fremgår af  de  til enhver tid  gældende frit-
rumsprofiler.

De   for   nybygninger   gældende   fritrumsprofiler   fastsættes   ved
særlig instruktion;  i Øvrigt gælder for tiden de på hosstående figurer
viste profiler.

Hvor der på dissse er anvcndt betegnelsen hovedspor, forstås her-
ved spor, som kan ventes befaret af plantog og særtog.

Profilerne er inddelt i fire grupper,  I-IV, svarende til  arten af
de spor,  for hvilke  de er gældende.

2.  Fritrumsprofilemes breddemål  skal  måles  i  en  plan  vinkelret
på sporaksen og parallelt med en linie rørende skinnehovedemes over-
flade.  Ved  spor  med  udvidelse  skal  profilemes  akse  lægges  gennem
det udvidede spors midte.  I kurver skal afstandene fra spormidte til
profilgrænserne gives en passende forøgelse.

3.  Tilladelse til afvigelser fra de her givne mål for grænserne for
det frie rum kan kun gives af generaldirektøren for statsbaneme.

Målene  i  [nm

3-1

Grænser £or det £rie rum over sporene

Profil I
Den frie bane
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Grænser £or det £rie rum over sporene

Profil  11
Stationernes  hovedspor samt forbindelsesbaner mellem

stationer og havnespor

Målene  i  mm

5-1

Gmn§er £or det £rie rim over sporene

Profil  111
Pakhus-,  læsse-  og  depotspor  samt  havnespor  og  deslige

Målene  i mm
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Grænser £or det £rie rum over sporene

Profil IV
Værksteds- og remisespor

Målene  i  mm
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§4

Sporskifter, frispormærker

1.   Ethvert sporskifte skal,  når det imod tungespidsen befares af tog (plantog,
s`ærtog, arbejdstog og hjælpetog), være fastholdt i den rette stilling, enten ved
aflåsning eller ved  håndkraft.  For rangering gælder særlige af generaldirektø-
ren for statsbanerne fastsatte regler.

2.   Ethvert ubevogtet sporskifte på den frie bane skai være aflåset og forbundet
med sporskiftesignal, der viser sporskiftets stilling. Signalet kan dog bortfalde,
når sporskiftet i længere tid er ude af brug;,
men dette må da på betryggende måde være fastholdt i sådan stilling, at toge-
nes vej er sikret.

3.   For sporskifter,  der iigger i stationers hovedspor, skai være foråskrevet en
best`emt normalstilling.

4.  lmellem  sammenløbende  eller  hinanden  krydsende  spor  skal  der  sættes
frispormærker, som angiver den grænse, hvortil jernbanevogne kan føres frem
på det ene spor uden at spærre den frie brug af det andet.

5.   På stationerne skal alle i hovedspor (jf § 3,1.) beliggende sporskifter være
sikret enten

a  derved, at det signal, hvorved der åbnes togene adgang til stationen gennem
den togvej, hvori sporskiftet findes, er sat således i afhængighed af dette, at
signalet kun  kan gives,  når og  så længe sporskiftet er stillet rigtigt og fast-
holdt i denne stilling, eller

b  derved, at sporskiftet er forbundet med et særligt sporskiftesignal, der viser
dets stilling.

På statjoner ved banestrækninger, på hvilke kørehastigheden kan overstige 75
km i timen (jf § 42), skal sporskifter, der kan ventes befaret imod tungespidsen
af gennemkørende. personførende plantog, være sikret på den under punkt a
angivne måde.

Den omstændighed,  at et centralsikringsan!æg  midlertidig sættes ud af  brug,
medfører dog ikke nødvendigheden af en eventuel nedsættelse af den største
tilladte hastighed på fri bane.

01.04.1`982 10
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§5

Henstående lokomotiver og vogne m m

Henstående lokomotiver, motorkøretøjer, vogne m m skal være sikret mod util-
sjgtede bevægelser.  Damplokomotiver og de i materiellet værende dampked-
ler skal,  når de  henstår under damp, være under tilsyn.  Ved  motorkøretøjer,
der henstår med  igangsat motor, skal altid opholde sig en med køretøjets be-
tjening fortrolig  mand,  medmindre der er truffet særlige foranstaltninger,  der
forhindrer, at køretøjet kan sættes i bevægelse af uvedkommende.

§6

Drejeskiver, skydebroer

1 hovedspor, som  befares af personførende tog, må der jkke lægges drejeski-
ver og skydebroer undtagen for enden af sporet.

§7

Eftersyn af banen

|dsE,a=R:i:å?'JeddeåeTni:gsut:d6en,sgøagneqs:?kua7edne,egiresses£,Ti:ygggte#:ååe:epåirT
skiftnings- og signalapparaterne er  i tilbørlig stand.  Med strækninger,  hvis til-
stand kan give anledning til fare for togene, skal der føres stadigt tilsyn.

2.  Sporskifter i stationernes hovedspor skal  und.erkastes periodiske eftersyn,
der skal godtgøre, at sporskifterne med tilhørende signalapparater er i tilbørlig
stand.
Genera`ldirektøren for statsbanerne fastsætter, hvor ofte og af hvem eftersynet
skal foretages.

§8.

Banens hegn

For så vidt banen i henhold til givne bestemmelser er forsynet med hegn, skal
dette vedligeholdes i forsvarlig stand.

Når den for en jernbanestrækning fastsatte højeste kørehastighed varigt ned-
sættes til 75 km/t eller derunder, kan DSB lade banehegn og lukkeindretninger
for overkørsler på strækningen bortfalde.
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§9
0verkørsler og overgange i skinnehøjde

1.  Alle bevogtede overkørsler og overgange samt alle andre over-
kørsler og overgange,  der ikke er sikret ved helt eller delris automa-
tisk  virkende  lyssignalanlæg,  skal  på  indhegnede  baner,  hvor  den
største tilladte kørehastighed ovcrstiger 75  km i timen, være forsynet
med  iøjnefaldende  lukkeindretninger  såsom  led  eller  bomme,  låger
eller  drejekors.  Under  særlige  omstændigheder kan  kæder  eller  lig-
nende bruges til afspærring af overkørsler og overgange.

2.  Bomme  for  bevogtede  overkørsler  kan  være  manuelt  betjent
eller helt eller delvis automatisk virkende.

Manuelt betjente bomme for bevogtede \overkørsler kan indrettes
til at åbnes og lukkes ved hjælp af mckaniske træk, men skal, når af-
standen til betjeningsstedet er over 50 m, være forsynet med en klok-
ke, hvomed der ringes før lukningen.

§10
Betiening a£ bevogtede overkørsler

1.  De   med   lukkeindretninger   forsynede   offentlige   overkørsler
skal, når der ikke ventes tog, være åbne for den offentlige færdsel.

2.  Led og bomme for offentlige overkørsler betjenes  ved  banens
foranstaltning. Ledvogterne stal lukke ledene eller bommene, så snart
et tog næmcr sig.  Forhindrer manglende udsigt ud ad banen, tåge,
snefog  eller  andre  omstændigheder  dem  i  at  se  toget  i  tilbørlig  af-
stand fra overkørslen, skal de lukke 4 minuttcr før et togs planmæs-
sige  eller  efter  særlig  undeiTetning  forventede  passagetid,  eller  når
de ved signal underrettcs om et togs ankomst. Ledene eller bommene
åbnes atter,  så  snart toget  er  kørt  forbi.  Lukning  af led  og  bomme
kan i særlige tilfælde undlades,  når toget bringes til  standsning for-
an overkørslen og dcrefter føres forsigtigt over denne under afgivelse
af lydsignaler.

Hjælpetog  kan  føres  forbi  uaflukkede  led  og  bomme  uden  at
bringes  til standsning,  men  der skal i  sådanne  tilfælde  gøres kraftig
brug  af lydsignaler.
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3.  Lukkeindretninger for offentlige overkørsler skal  efter solned-
gang, så længe de er lukket, være forsynet med lygter,  der viser rødt
lys mod vejen  (gaden).

4.  Bevogtede  overkørsler,  der  er  anlagt  for  fællesveje,  som  ikke
stadig  benyttes,  kan  med  vedkommendes  samtykke  holdes  lTkket  i
de tidsrum, hvori de ikke b€nyttes;  men de skal da holdes aflåset.

§11
Betjening a£ private overkørsler

Led og bomme for private overkørsler  åbnes og lukkes  af  de  til
dem henviste brugere i overensstemmelse med politibestemmelserne  i
statsbanelov  af  11.  juni  1959.

§12
Signaler på den £rie bane

1.  Følgende signaler skal kunne gives på den frie bane:
„Stop"  (,,Fare"),
„Forsigtig"  ( „Kør langsomt" ) ,
„Kør"  („Fri bane").
2.  Krydsninger  af  baner  i  kinnehøjde  udenfor  stationer  skal  i

alle retninger dækkes ved indbyrdes afhængige signåler.
3.  For krydsninger med mergelspor, roespor, midlertidige arbejds-

spor og lignende spor  f astsættes  bestemmelser  i  hvert  enkelt  tilfælde
af generaldrrcktøren for statsbanerne.

§13
Elektriske £orbindelser

Stationeme  skal  være  forsynet  med  elektriske  apparater  til  ud-
veksling af indbyrdes meddelelser.  Endvidere skal 1edvogtere på  den
frie bane ved elektriske signaler kunne underrettes om togenes afgang.
Dispensation fra sidstnævnte bestemmelse kan gives  af generaldirek-
tøren.

På hovedbaner skal der på passende steder på den frie bane fore-
findes elektriske apparater til hidkaldelse af hjælpelokomotiver.

11_I

§14
Stationsname og ure

1.  På enhver station skal stationsnavnet være tydeligt angivet på
et for det rejsende publikum iøjnefaldende sted.

2.  På enhver betjent  station skal der findes i  det mindste  6t  ur,
som er anbragt på et for publikum synligt sted.

3.  Togførere,  lokomotivførere  og  baneformænd  skal  i  tjenesten
altid have et rigtigt gående ur på sig.

§15
Længdemærker

Langs banen sættes længdemærker.
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11.  Del  rullehde  maleriel

§16
Materiellets konstmktion og tilstand

1.  Det rullende materiel  og  alle faste dele  på  dette skal  på lige
spor i midtstilling være indenfor konstmktionsprofilet, og ved passage
gennem en kurve med radius 400 m skål det med maksimålt udsving
være indenfor den for nævnte kurve gældcnde spillerumslinie.

Disse bestemmelser  skal være  opfyldt,  såvel når  fjedrene  er  helt
sammentrykket  og  hjulringene  maksimalt  afdrejet  som  ved  største
tilladte pufferhøjde.

2.  Damplokomotiver, tendere, motorkøretøjer og vogne skal hol-
des i en sådan stand,  at kørslen uden fare kan foregå med  den for
det pågældende materiel største tilladte hastighed, jf § 42.

3.  Generaldirektøren for statsbaneme afgør,  i hvilket omfang de
i nærværende reglement indeholdte bestemmelser stal bringes til an-
vendelse på traktorer m v.

§17
Hjul

C   1.  Såfremt hjulene på damplokomotiver, tendere, motorkøretøjer

og  vogne  har  hjulflanger,  må  højden  over  h}bekredsen  ikke  være
mindre end 25  mm og ikke større end  36 mm.

Et hjulsæts to løbekredse regnes at have en indbyrdes afstand  a£
1500  mm.

2.  Afstanden mellem hjulringenes inderste flader stal være  1360
mm,  på hvilket mål der dog tillades en afvigelse af ikke over 3  mm
til begge sider.

3.  Hjulringenes  bredde  skal   være   mindst   130   mm   og   højst
150 mm.

13-I

4.  Afstanden  mellem  hju]flangemes  yderside  målt  10  mm  over
løbekredsen,  må  højst  være   1426  mm  og  mindst   1410  mm.   Den
mindste tilladte tykkelse af sporkransen er 20 rnm målt samme sted.

5.  Hjulringenes tykkelse, målt i løbecirklen, må efter sidste afdrej-
ning ikke være inindre end  30 mm.

6.  Det største tilladte slid såvel lokalt som langs hele løbekredsen
er 7 mm for damplokomotiver, tendere og motorlokomotiver og 5 mm
for motorvogne og andre vogne.

§18
Rære£jedre,  tmæk-  og  stødindretninger

1.  Damplokomotiver   (tendere) ,  motorlokomotiver,  motorvogne
og andre vogne med undtagelse af vogne, der udelukkende benyttes i
arbejdstog, skal være forsynet med bærefjedre og i begge ender med
elastiske træk-og stødindretninger  (puffer€).

2.  Pufferhøjden, det vfl sige afstanden fra skinneoverkant til puf-
ferem  vandrette  længdeakse,  må  på  vandret  spor  ved  stillestående
køretøjer,  såvel  med  last  som  uden  last,  ikke  overskride  1065  n]Lm,
og selv med det største slid på de dele, der har indflydelse på puffer-
højden, ikke være mindre end 940 mm for køretøjer uden overgangs-
broer og 980 mm for køretøjer med overgangsbroer.

§19
Koblinger

Damplokomotiver   (tendere) ,  motorlokomotiver,  motorvogne  og
andre vogne skal kunne sammenkobles ved skruekobling eller anden
af generaldirektøren for statsbanerne godkendt kobling.

§20
Bremser

Damplokomotiver,  tendere, motorlokomotiver,  motorvogne,  tråk-
torer  og  det  fomødne  antal  vogne  skal  være  forsynet  med  bremse.
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§21
Damplokomotivemes indretning

1.  For  hvert  lokomotiv  st£ål  der fastsættes  en hastighed,  som  af
hensyn til lokomotivets konstruktion ikke må overskrides.

2.  Lokomotiverne skal være udstyret med:
a    To af hinanden  uafhængige,  kraftigt virkende  bremser,  der  dog

kan have fælles bremsetøj.  Lokomotiver,  der uddukkende benyt-
tes til rangering, behøver kun at være udstyret med 6n bremse.

b    To  af  hinanden  uafhænrige  indretninger  til  kedlens  forsyning
med vand,  som hver for  sig må være i stand  til at vedligeholde
den nomale vandstand i kedlen under kørslen.

Den ene af  disse indretninger skal kunne benyttes,  når loko-
motivet  holder  stille,  og  skål  i  så  fald  kunne  vedligeholde  den
normale vandstand i kedlen.

c    To a£ hinanden uafhængige va,ndstandsglas med  afspærrings-  og
gemnemblæsningshaner.

d    En prop i £yrkassem loft, udstøbt med en metallegering,  der kan
flyde ud og lade dampen træde ind i fyrkassen, når fyrkasseloftet
blottes for vand.

` e    En trykmålcr,  på hvilken  den  ihøjeste  tilladte  dampspænding  er

angivet på en iøjnefaldende måde.

f     En indretning til anbringelse af en kontrolmanometerhane.

g    To sikkerhedsventiler, som er indrettet således, at de åbner sig ved
den  højcste  tiuadte  dampspænding  og  kan  udblæse  så  megen
damp,  at  kedeltrykket  i  intet  tilf ælde  overskrider  den  fastsatte
højeste dampspænding med mere end  10 %.

h    En  udblæsningshane.

15 -111

i     En dampfløjte.

j     Banerømmere  eller  kofangere  for  begge  kørselsretninger.

k    En med klap forsynet askekasse.

1     En gnistfanger til at modvirke udkastning af gløder gennem skor-
stenen.

m  Angivelse af :
Lokomotivets     fabrikant,     fabrikationsår,     fabrikationsnummer,
ejendomsmærke og løbenummer.
Endvidere i førerhuset :
Den højeste dampspænding i kedlen, som er fastsat efter udfaldet
af den sidste kedelprøve  (jf  §  22).
Imkomotivets størst  tilladte  hastighed  (jf pkt  1 ).
Dato og årstal for prøvekørslen efter sidste kedelprøve eller efter-
Syn.

n    Et direkte på kedlen anbragt metalmærke,  der angiver beliggen-
heden  af  lavest  tilladte  vandstand,  som  er  100 mm  over  fyrkas-
sens overflade, samt en iøjn€faldende angivelse af denne overfladeo

o    En  direkte  på kedlen anbragt  metalplade  med  angivelse  af  ked-
lens fabrikant, fabrikationsår og fabrikationsnummer.

§22
Prøver og eftersyn af damplokomotiver og tendere

1.  Nye  lokomotiver  qg  tendere  samt  lokomotiver,  som  er  blevet
forsynet med ny kedel, må først sættes i drift efter at være underkastet
et gnindigt eftersyn af alle dele samt en  trykprøve a£ kedlen  og ved
en foretaget  prøvekørsel i betryggende stand.

2.  Efter  hver  omfattende  istandsættelse  af  kedlen  og  for  øvrigt,
når lokomotivet har løbet højst 600.000~knL eller der er hengået højst

1/111973
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11  år siden sidste trykprøve  /`med aftaget kedelbeklædning)  blev fore-
taget,  skal lokomotivet  (tenderen)  underkastes et grundigt eftersyn  af
alle dele samt en trykprøvc af kedlen, hvorefter der inden to måneder
efter  trykprøven  skal  foretages  en  prøvekørsel.  Under  dette  eftersyn,
som  skal omfatte  alle  lokomotivets  dele  og  kedlens  indre,  skal  kedel-
rørene være  udtaget  og  kedlen  renset  for  sten.

For  nye  kedler  gælder  dog,  at  rørene  ikke  behøver  at  være  ud-
taget ved første trykprøve efter ibmgtagningen.

Under  trykprøven,  som  skal  foretages  med  vandtryk,  skal  kedel-
beklædningen  være  aftaget  og  kedlen  helt  fyldt  med  vand.   Prøve-
trykket, som skal tilvejebringes med en håndpurnpe, skal overstige den
højest  tilladte  dampspænding  med  5 kg  pr  cm2.

En  kedel,  som  ved  prøven  antager  en  blivende  forandring  i  sin
foim  eller  viser  væsentlige  utætheder,  må  ikke  benyttes  i  denne  til-
stand.

2 a.  Lokomotiver,  der  har  løbet  i  s  år  siden  sidste  trykpmve  og
eftersyn  som  ovenfor,  skal  såfremt  de  ønskes  fortsat  benyttet,  under-
kastes en  trykprøve som ovenfor,  dog uden at kedelbeklædningen  be-
høver at aftages  og uden  at kedelrørene  forud  har været  udtaget.

Samme  trykprøve  kan anvendes for lokomotiver,  der har  henstået
udtørret,  eller  ikke-udtørret  i  højst  3  år.

Som betingelse  for anvendelse  af lokomotiver,  der har  løbet  mere
end  s  år  efter  sidste,  „afdækkede"  trykprøve  og  grundige  ef tersyn
gælder endvidere,  at  deres  almindelige  tilstand  ved  en  undersøgelse
befindes  at  være  en  sådan,  at  den  fortsatte  kørsel  kan  ske  på  fuld
sikkerhedsmæssig  og  driftsmæssig  betryggende  måde.

2 b.  Lokomotiver,  der  anvendes i  driften  efter  de  ovenfor  nævnte
s  år,  skal  hvert  år  underkastes  et  grundigt  cf tersyn  af  fyrkasse  og
kedel,  dog uden aftagelse af kedelbeklædning og  udtagelse  af  kedel-
rør.  Dette  eftersyn  foretages  ved  et  centmlværksteds  foranstaltning.

3 a.  Den  i  denne  paragraf  omhandlede  kilometerfrist  på  600.000
km eller et tidsrum af  11  år, inden for hvilken eftersyn og prøver af

uiiE
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kedler skal  foretages,  regnes  fra  den  dag,  da  lokomotivet  efter  endt
prøve henholdsvis eftersyn  er sat  i  drift.

3 b.  "spensation fra  ovennævnte  kan  gives  for  damplokomotiver,
der efter  11  år har været opfyret mindre end halvdelen  af  tidcn.  For

)     sådanne  lokomotiver  kan  hovedeftersyn  ekstraordinært  forlænges  til

20  år,  henholdsvis  600.000 km  efter  foretagen  inspektion  af  fyrkasse
og støttebolte  og påfølgende  trykprøve,  idet  det  maksimale  kedeltryk
nedsættes  med  15 %.

\
4.  Trykmålere  og  sikkerhedsventiler  skal  jævnlig  og  efter  enhver

kedelprøve  underkastes  prøve  med  en  kontroltrykmåler,  hvis  rigtig-
hed  fra  tid  til  anden  skal  undersøges.

5.  De  i  denne  paragraf  omhandlede  prøver  og  eftersyn  foretages
i  o`'erværelse  og  under  ansvar  `af  en  højere  maskinteknisk  tjeneste--d.

6.  Over  de  foretagne  tr}-kprøver  og  eftersyn  af  lokomotivkedler
skal føres en protokol.

7.   Som  omregningstal   mcllem   kilometer  og   rangertimer   regnes
lokm  =  en  rangertime  og  mellem  kilometer  og  reseNehold  under
damp 2 km  =  en reserveholdstime.

?ln\

)1J
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§23
Motorlokomotivemes og motowognenes indretning

1.  For hvert enkelt af disse køretøjer skal fastsættes en hastighed,
som af hensyn til konstruktionen ikke må overskrides.

2.  Motorkøretøjer skal være udstyret med :
a    To af hinanden uafhænstge,  kraftigt virkende bremser,  som  dog

kan  have  fælles  bremsetøj,  og  af  hvilke  den  ene  skal  være  en
automatisk virkcnde luftbreinse,  der kan sættes i forbindelse med
en tilsvarende gennemgående bremse i togstammen.

b    Et lydsignalapparat af passende styrke og af sådan konstruktion,
at signaler kan  afgives,  også når  motoren  står stille  eller er  fra-
koblet.

Lydsignaleme skal kunne afgives fra førerpladserne.

Motorvogne,  der  kun  har  6n  førerplads,  skal  være  forsynet
med et signalanlæg til brug ved  baglænskørsel.

c     Banerømmere eller kofangere i den normals kørselsretning.

d    Hastighedsmålere  på  førerpladseme.

e    En anordring, som ved lokomotiver og motorvogne med elektrisk
kraftoverføring  gør  banemotoreme  strømløse,  sætter  dieselmoto-
rens  omdrejningstal  på  tomgang  eller standser  dieselmotoren  og
sætter den automatiske bremse i virksomhed, såfremt føreren un-
der kørslen slipper betjeningshåndtaget eller en pedal i førerrum-
met  ( dødmandsanordning).

For motorvogne  og lokomotiver med  mekanisk eller  hydrau-
lisk kraftoverføring skal,  samtidig  med  at  automatisk  bremsning
indtræder, motoren standse eller trækkraften  på anden måde  af-
brydes,  når dødmandsanordningen  træder i  virksomhed.

Det  er  tilladt  at  indrette  dødmandsanordningen  således,  at
den kun træder i virksomhed,  når køretøjets  hastighed overstiger
20 km i timen.
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I hver motorvogn: 
Mindst to tydeligt kendetegnede og let tilgængelige. 

b hvormed den automatiske bremse kan sættes 1 virksomhed 
køretøjets motor (motorer) standses, eller, hvis der anvendes 

elektrisk kraftoverføring, banemotorerne gøres strømløse. For mo-
torvogne med kun en passagerafdeling er dog et nødbremsegreb 
tilstrækkeligt. 

I hvert post- eller pakrum: 
En nødbremsehane eller nødbremseventil, hvormed den automa-
tiske bremse kan sættes i virksomhed. 
Ildslukningsapparater i et til køretøjets størrelse og indretning sva-
rende antal. 

Angivelse af: 
Fabrikant, fabrikationsår og fabrikationsnummer, 
ejendomsmærke og løbenummer, 
dato og årstal for prøvekørslen efter sidste. eftersyn, 
den tjenstfærdige vægt med ful.cl beholdmng af 
brændselsolie, kølevand, værktøj m m, 
akselafstanden. 
Endvidere i førerrum: 
den for køretøjet største tilladte hastighed. 
I postrum og rejsegodsrum: 
den største tilladte last. 
3. I øvrigt gælder politireglementets for. indret-

ning af lokomotiver og vogne i det omfang, hvon de kan fmde an-
vendelse på motorkøretøjer. 

:I 
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§ 24 
Prøver og eftersyn af motorlokomotiver og motorvogne 

1. Nye motorlokomotiver og motorvogne ma først sættes i drift etter at være underkastet eftersyn og prøve og befundet i betryggende stand. 

2. De omhanalede koretøjer skal med passende mellemrum underkastes et grundigt eftersyn. ved hvilket hjulsæt, aksellejer og bærefjedre nø1e skal undersoges. 
Dette eftersyn skal finde sted med hø1st 8 ars mellemrum. dog senest hver gang har kort: 
For mctorlokomotiver og motorvogne samt elektriske motorvogne med bivogne 800 .000 Km. 

Safrem! koretojerne mellem eftersynene får uroliqt IØb. skal de straks udsættes af drift og underkastes et eftersyn . 

§ 25 
Vognenes 

1. Pa hver vogn skal findes angivet: 
eiendomsmærke, 
lobenummer. 
tidspunkt fer sidste eftersyn , 
akselafstand . 

2. Pa gods- og rejsegodsvogne skal angives den last, hvortil de er bestemt (jf § 33.2 ) Pa godsvogne angives endvidere vognenes egenvægt ink! alle tilhorende eventuelt aftagelige dele. 

3. 1 .klasse personvogne skal være forsynet med tydelig klassebetegnelse. 
4. Udadgaende dore pa personvognenes længdesider skal være forsynet med to af hinanden uafhængige lukkeindretninger eller med en enkelt særlig sikkerhedslas af en af generaldirektøren for statsbanerne godkendt konstruktion . Disse lukkeindretninger skal kunne abnes af de rejsende. Personvognenes yderdC)re skal kunne aflases. saledes at de rejsende ikke selv kan abne dem 

5. I personvogne. der har en større udvendig kassebredde end 2900 mm, skal der ved alle sidevinduer. som kan abnes, enten være indretninger, der forhindrer de reisende i at læne sig up, eller være anbragt advarsler herimod. 
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6 . Personvognene skal være indrettet til at belyses indvendigt og, for sa vidt de benyttes i vinterhalvaret. tillige til at opvarmes. 

7 Personvogne. der benyttes i tog med større hastighed end 60 km i timen, skal være forsynet med nodbremsetræk (Jf § 35.2.). 

8 For indretningen af fremmede baners vogne gælder særlige bestemmel-ser. 

§ 26 
Vognenes eftersyn 

1. Nye vogne ma først sættes i drift efter at være underkastet et eftersyn og befundet i betryggende stand . 

2. Vognene skal med passende mellemrum underkastes et grundigt eftersyn, ved hvilket hjulsæt . akselle1er og bærefjedre noje skal unders(')ges. Dette eftersyn skal for person-. post- og rejsegodsvogne finde sted med højst 8 ars mellemrum. dog senest hver gang vognene har kØrt 800.000 km. For godsvogne skal det tilsvarende eftersyn finde sted med hØJSt 10 ars mellemrum. 
Safremt vognene mellem eftersynene far uroligt IØb, skal de straks udsættes af drift og underkastes et eftersyn. 

r ,. 
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Ill. Togenes sammensætning og gang 

§ 27 
Togenes størrelse 

1. Intet tog må bestå af flere end 140 vognaksler. Personførende 
tog, d v s de i den offentliggjorte køreplan opførte tog og andre til personbefordring planlagte tog, hvis største hastighed er 7 5 km i timen eller derover, må ikke indeholde flere end 60 vognaksler, 
danne tog, der bremses ved den langsomtvirkende trykluftbremse, 
dog 140 vognaksler. Personførende tog, hvis største hastighed er un-
der 75 km i timen, må ikke indeholde flere end 120 vognaksler, så-
danne tog, der bremses ved den langsomtvirkende trykluftbremse, dog 140 vognaksler. 

2. Enkeltkørende damplokomotiver, motorlokomotiver, motor-
vogne og traktorer betragtes som tog. 

§ 28 
Lokomotivernes og motorvognenes plads i togene 

1. Lokomotiver må under kørsel på den frie bane i reglen kun sættes forrest i toget, men de kan dog indsættes andet steds i toget, når dette har en automatisk virkende, gennemgående bremseindret-
ning, og når manøvreringen foretages fra en førerplads i togets for-
ende. 

2. Det er tilladt at fremføre tog med arbejdende motor i flere køretøjer, når toget er forsynet med en automatisk virkende, gennem-
gående bremseindretning, henholdsvis ledning til en sådan, og brem-
seindretningen lader sig betjene fra den forreste vogn i toget. Fra 
denne vogn skal lokomotivføreren ved signaler eller på anden måde kunne dirigere de arbejdende motorer. 
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3. Det er tilladt at lade et lokomotiv eller en motorvogn skyde 
bag på toget, såfremt det er nødvendigt for at overvinde stærke stig-
ninger eller for at sætte toget i gang. I så fald skal dette være med-
delt togpersonalet samt føreren på det trækkende lokomotiv (motor-
vogn). 

4. Arbejdstog samt tog, som på grund af uheld ikke kan trækkes 
videre, kan skydes frem, men hastigheden må da ikke overstige 25 km 
i timen, og der skal i så tilfælde på den forreste vogn eller i dens nær-
hed være stillet en udkigsmand, der kan give signal til lokomotiv-
føreren. 

§ 29 
Sneplove 

Sneplove på egne hjul må kun kobles foran lokomotiver for tog, 
der særlig er bestemt til snerydning. 

§ 30 
Bremser i togene 

1. Med undtagelse af troljer, dræsiner og lignende køretøjer, der 
fremføres som tog, skal alle tog være trykluftbremset. 

2. For tog, hvis trykluftbremse sættes ud af funktion under frem-
førelsen, fastsættes særlige regler af generaldirektøren for statsbanerne. 

3. I ethvert tog skal findes så mange virksomme bremser, at 
bremsevægten mindst udgør den i nedenstående bremsetavle I, hen-
holdsvis bremsetavle II, angivne procent af togets vægt. 
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Bremsetavle II 

Anvendes for G-bremsede tog 

Med den største tilladte hastighed km/t 

20i2513of35 i 40 / 45 i 501551 60I651101751 
er brell1Seprocenten 

6 6 6 6 6 8 11 14 18 22 27 33 
6 6 6 6 6 9 12 15 19 23 28 34 
6 6 6 6 7 10 13 16 20 25 30 36 
6 6 6 7 9 11 14 18 22 26 31 37 
6 6 6 8 10 12 15 19 23 28 33 39 

6 6 7 9 11 14 17 20 25 29 34 40 
6 7 8 10 12 15 18 22 26 31 36 42 
7 8 9 11 13 16 19 23 27 32 37 43 
8 9 10 12 14 17 20 24 29 34 39 45 

10 11 13 15 17 20 23 27 32 37 42 48 

12 13 15 17 19 22 26 30 34 40 45 52 
14 15 17 19 22 25 28 32 37 43 48 55 
16 17 19 22 24 27 31 35 40 46 52 58 
18 20 22 24 27 30 34 38 43 49 55 62 
20 22 24 26 29 33 36 41 46 52 58 65 

80 

39 
40 
42 
43 
45 

47 
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52 
55 

59 
62 
66 
69 
73 

4. Ved beregning af togets bremsevægt medregnes alle afbrem-
sede køretøjers bremsevægte - herunder trækkraftens. 

For kørehastigheder og fald, der ligger imellem de i tavlen an-
givne, . gælder altid den for den nærmest større hastighed eller det 
nærmest stærkere fald foreskrevne bremseprocent. 

På stigninger må bremsevægten ikke være mindre end den, der 
er foreskrevet for pågældende tog på vandrette strækninger, og ikke 
mindre end den, der er foreskrevet for tog i modsat køreretning med 
en hastighed af 15 km i timen. 

Bremsevægten bestemmes efter det stærkeste på vedkommende 
banestykke forekommende fald mellem 2 punkter med en kilometers 
afstand. 
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§ 31 

Bremsernes betjening og fordeling 

1. Den .i § foreskrevne bremsevægt skal normalt hidrøre fra 
en aut?m.atisk vrrkende, gennemgående bremseindretning, som kan 

s.ættes 1 fra en betjent førerplads. Såfremt togets største 
tilladte hastighed ikke overskrider 60 kmjt, kan lokomotivets hjælpe-
bremse dog anvendes. 

. De virksomme bremser skal så vidt muligt være ligeligt fordelt 
i toget. 

2. Bag den bageste virksomme bremse må medføres ikke-brem-
sede vogne således: 

I tog, hvis Højeste antal Disse akslers 
stør:;te tilladte aksler efter samlede vægt 
hastighed er slutbremsen må ikke overskride 

indtil 45 km/t 14 100 t 
50-60 8 80 t 
65-75 6 60 t 
80-90 4 40 t 
over 90 mg en 

3. I hjælpetog kan de foran anførte bestemmelser fraviges. 

4. Efter den bageste betjente bremse i et tog må der ikke befor-
dres vogne med rejsende. 
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§ 32 
Beskyttelsesvogne 

I de til personbefordring bestemte tog, hvis største tilladte hastig-

hed overskrider 75 km i timen og hvis belastning overskrider 150 ts, 

skal den forreste vogn eller en del af denne holdes ubesat af rejsende 

som beskyttelsesrum som nedenfor angivet: 

Når togets største 
tilladte hastighed er: 

over 80 km i timen 
7 6-80 km i timen 

for så vidt togets belastning udgør: 

151-400 t 
201-500 t 

over 400 t 
over 500 t 

skal beskyttelsesrummet udgøre: 

en halv 2- eller 3-
akslet vogn eller 2 
vognafdelinger af 
en 4-akslet vogn 

en hel 2- eller 3-
akslet vogn eller 3 
vognafdelinger af 
en 4-akslet vogn 

F orperron, midterperron, toiletrum, førerrum eller lignende reg-

nes som en vognafdeling. 
Disse regler gælder ikke for elektriske tog og for tog, i hvilke den 

forreste vogn er en stålvogn. 

§ 33 
Læsning af godsvogne 

1. Godsvogne må ikke læssses højere eller bredere end fastsat ved 

det gældende ladeprofil. 

2. Gods- og rejsegodsvogne må ikke læsses ud over den på vog-

nene anførte lastgrænse. Når sådanne vogne skal indsættes i tog, hvis 

største tilladte hastighed overskrider 80 km i timen, må de kun læsses 

med 2
/ 3 af den på dem angivne lastgrænse, herfra dog undtaget de 

gods- og rejsegodsvogne, der er særlig konstrueret til brug i hurtig-

kørende tog. 
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3. Gods, der kan antændes ved gnister fra lokomotivet må kun 
befordres i lukkede eller forsvarligt tildækkede vogne. ' 

4. Letantændelige eller ætsende sager såvel som sager, der let 

eksplod:rer ved stød, gnidning eller berøring med ild, må ikke be-

fordres i rene persontog og i andre tog kun under iagttagelse af de i 
statsbanernes reglementer foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger. 

§ 34 
Signaler på togene 

1. Alle tog under kørslen være forsynet med signaler, nemlig 

dagen signaler, der betegne: togets bagende (slutsignal), og 
I mørke s1gn':1er, der betegner save! togets for- som bagende. 

pa togene skal i mørke lyse såvel forud som bagud. 

Elektnske lyntog enkeltkørende lokomotiver og motorvogne 

behøver dog mtet slutsignal om dagen og i mørke kun · et bagud ly-
sende slutsignal. 

2. kø:etøjer. som dræsiner og troljer skal være forsynet 
°!ed nar de 1 mørke kører over strækningen eller holder 
pa 

§ 35 
Signaler fra togpersonalet og de rejsende 

1. Togpersonalet skal være udrustet med midler til at give sig-
naler til lokomotivføreren . 

. 2. Alle tog, hvis største tilladte hastighed over-
skrider 60 km i trmen, skal være forsynet med en indretning ved 

hjælp af hvilken de rejsende og togpersonalet kan sætte brems:rne i 
Herfra kan dog efter nærmere bestemmelse af general-

drrektøren for statsbanerne undtages tog, der ikke tilbagelægger større 
afstande end 15 km uden at standse. 

§ 36 
Medf ørelse af redskaber 

skal medføre sådant værktøj, at mindre beskadigelser, 
der matte opsta under kørslen, hurtigst muligt kan afhjælpes. 
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§37

Lokomotivemes og motorvognenes betiening og £ørelse

1.  Lokomotiver og motoNogne skål under deræ bevægelse på ba-
nen være betjent af en fører, der er ansvarlig for lokomotivets  (mo-
towognens)  førelse og sikkerhed.

2.  Damplokomotiver stal foruden af føreren være betjent  af en
medhjælper for denne.

3.  Damplokomotiver  behøver  under rangering  ikke  a.t  være  be-
tjent af mere end 6n mand.

4 a.  Som fører af damplokomotiver må som regel kun anvendes
personer, der i mindst €t år har gjort tjenæte som lokomotivfyrbøder
på et lokomotiv.

4 b.  Førerens  medhjælper  skal  efter  aflagt  p"ve  i  det  mindste
være  så vidt  fortrolig  med  betjeningen  a£  1okomotivet,  at  han  kan
bringe det til at standse og tfl at gå frem eller tilbage, samt at han
kan  afgive  reglementerede  signaler  med  fløjten  og  sætte  vand  på
kedlen.

5.   Som fører af motorlokom.otiv  (motoNogn)  må kun anvendes
personer,  som efter aflagt prøve er fuldt fortrolig med  motoren m v
og dens virkemåde.

§38
Kørsel på lokomotiveme og i motowognenes £øremm

1.  Uden skriftlig tilladelse fra generaldirektøren for statsbanerne
dler fra de a£ denne dertil bemyndigede overordnede tjenestemænd
må ingen andre køre på lokomotiverne eller i motorvognenes fører-
rum end dem, der ved deres tjeneste er berettiget dertil.

2.  Motorvognes førerrum kan  dog ved  passende  afskildring ind-
rettes til passagerbefordring.
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§39
Personalets indbyrdes £orhold

Det tjenstgørende personale i toget skal under kørslen være under-
ordnet en enkelt person, som fortrinsvis er ansvarlig for togets førelse
og sikkerhed.

§40
Eftersyn af togene £orinden a£ga]g

1.  Inden et tog forlader sin udgangsstation,  skal  det  nøje  efter-
ses,  at lokomotiver og vogne er tilbørligt  sammenkoblet,  at vognene
er forsvarligt læsset,  at  den  foreskrcvne bremsevægt forefindes og  er
rigtigt fordelt, og at de forstriftsmæssige vame, belysnings- og signal-
indretninger er i orden.

2.  Disse  undersøgelser  af  togets  rette  sammemætning  skal  gen-
tages, når lokomotiver eller vogne er blevet til- eller frakoblet.

§41
Køreplan

1.  Intet af de tog, der er opført i den af gencTaldirektøren offent-
liggjorte køreplan for personbefordringen, må bortfalde uden general-
direktørens tilladelse, medinindre naturbegivenheder dler anden tvin-
gende magt gør togets fremførelse umulig, eller det skønnes hensigts-
mæssigt under  driftsforstyrrelser.  I  øvrigt  skal  den  nævnte  køreplm
overholdes så nøje som muligt, og den må ikke forandrcs uden gene-
raldirektørens samtykke.

2.  Intet planmæssigt tog,  der er bestemt til  befordring af perso-
ner, må forlade en station før den i den offentliggjorte køreplan an-
givne tid.
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§42
Kørdastigheden

1.  Den største tilladte kørehastighed fastsættes af generaldirdtø-
ren under hensyn til vedkommende banestræknings overbygning, kur-
veforhold og Øvrige udstyrelse.

På banestrækninger, hvor niveauoverkørsleme for offentlige veje
og private veje,  der er åbne for almindelig færdsel,  ikke  alle er be-
vogtet eller sikret ved helt eller delvis automatist£ virkende lyssignal-
anlæg,  og hvor  de private  overkørster  ikke  ålle  er forsynet  med  led
eller sikret som førnævnt, må kørehastigheden ikke overstige 75 km i
timen.

I  Øvrigt må kørehastigheden ikke overstige den  grænse,  som

a    betinges af visse banestrækningers særlige tflstand eller af særlige
bætemmelser, som måtte være givet for visse banestrækninger,

b    er fastsat for de enkelte lokomotiver  (motorvogne)  i henhold til
dercs kor"ruktion  (jf §i§  16,  21  og 23),

c    betinges af togets størrelse  (jf  §  27),  af bremsemes tal,  art,  be-
tjening og fordeling  (jf  §§  30  og  31),  eventuelt  af lokomotivets
(motorvognens)  plads i toget  (jf §  28).

Den tilladte kørehastighed må dog overskrides, hvis kørslen fore-
tages for at prøve visse dele af banen eller materidlet.

2.   Når t.og kører  gennem sporskiftekurver,  skal  kørdastigheden
nedsættes i passende grad.

3a.  Kørsel over drejestiver må ikke ske med større hastighed end
10 km i timen.

3b.  For kørsel  over  bevægelige  brær  fastsættes  særlige  bestem-
melser i hvert enkelt tilfælde.

4a.  Når  et  damplokomotiv,  som  kører  ålene  eller  i  spidsen  af
toget,  har tenderen forrest, må kørehastigheden højst være 45  km i
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timen.  Denne  indskrænkning  gælder  ikke  for  tenderlokomotiver  og
heller ikke  for lokomotiver,  der er særlig konstrueret til  at  løbe sik-
kert i begge retninger.

4b.  Når et motorlokomotiv eller en motorvogn,  der kører  alene
eller er i spidsen af toget, ikke fremføres med førerpladsen forrest, må
kørehastigheden højst være 25 km i timen.

4c.  Når et  tqg helt  eller  delvis skydes  frem  uden  at have  fmer-
plads i spidsen af toget, må kørehastigheden højst være 25 km i timen
(jf  §  28,  2 og §  28,  4.).

'5.   Sært.og, som ikke er signaleret  (jf § 46, 3.), må ikke fremførcs

med større hastighed  end 45 km i timen,  medmindre ganske særlige
omstændigheder  (hjælp til forulykkede tog og lignende)  gør en hur-
tigere fremførelse nødvendig.

6.   Arbejdstog  (jf §  47)  må ikke fremføres med større hastighed
end 25 km i timen, medmindre der er draget omsorg for bevogtning
af de med lukningsindretninger forsyne.de overkørsler, som toget skal
passcre,  i hvilket tilfælde  hastigheden kan  forhøjes  til  den  nomale,
jf dog punkt 4 c.

7.   Når  et  togs  gennemgående  bremseindretning  bliver  utjenst-
dygtig, jf  §  30, punkt 2,  må kørslen fortsættes,  såfremt  afbremsning
kan ske ved  hjælp  af skruebremser,  hvis  antal  fastsættes af general-
direktøren for statsbaneme.

8.   Indtræder sådan  fejl,  at lydsignaler ikke kan afrives,  må to
gets hastighed på banestrækninger med ubevogtede overkørsler ned-
sættes til højst 25  km i timen,  og toget skal føres med særlig forsig-
tighed over de ovcrkørsler,  ved  hvilke  der nomalt skal  afgives lyd-
sigri,.f

9.   Når  der bemærke§ en hindring  på  banem,  skal  kørehætighe-
den nedsættes og toget om fomødent bringes til standsning.
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§43
Togenes ind-, ud- og gennemkørsel på stationeme

1.  Signal  til ind-,  ud-  eller  gennemkørsel på  en station  må kun
gives toget af stationsbestyreren selv eller den, han i hvert enkelt til-
fælde måtte beordre dertfl.

På stationer med selvstændig kommandopost kan dog ved særlige
administrative bestemmelser en del  af stationsbestyrerens myndighed
og ansvar overdrages til lederen af kommandoposten.

2.  Forriden  stationsbestyreren - henholdsvis vedkommende le-
der  af  en  selvstændig  kommandopost  -  giver  eller  beordrer  givet
sådant signal, skal han enten ved selvsyn eller, hvis han på grund af
særlige omstændigheder ikke personlig kan overskue forholdene, gen-
nem  melding  for  hvert  enkelt  tilfælde  fra  andre  tjenstgørende  -
have skaffet sig sikkerhed for, at den pågældende togvej på stationen
er fri, og at ålle sporskifter i den er rigtig stillet og modgående por-
skifter i den enten aflåset eller betjent. For centralaflåsede sporskifters
vedkommende kan der tillades afvigelser herfra.

3.  Signal  til  gennemkørsel  eller  afgang må,  bortset  fra  tilfælde,
hvor der skal sendes hjælp til et standset tog, ikke gives:

a    når  der  findes  arbejdstog  eller  modgående  tog  på  samme  spor
indtil næste station,

b    når det sidst forudgående tog ikke har nået næste station eller næ-
ste mellembloksignal.  For strækninger med  automatisk  linieblok-
anlæg  kan  generaldirektøren  for  statsbaneme  fastsætte  særlige
regler.

Arbejdstog og hjælpetog er det  dog  tilladt  om  dagen  og  i  klart
vejr at lade følge efter plantog og særtog, når følgende betingelser op-
fyldes:

ø£   det bageste tog afgår mindst 5 minutter efter det forreste,

•`;.

33-I

øJ   det bageste tog fremføres forsigtigt og med ringere hastighed end
det foiTeste, og

øf   det foneste tog er bekendt med, at et tog følger umiddelbart efter.

§44
Kørsel over ua£lukkede overkør§ler

Ved overkørsler.eller overgange i skinnehøjde, hvor færdslen over
banen ikke er sikret  1 )  enten ved automatiske lysstgnaler 2)  euer ved
fornøden oversigt fra vejen over banen i ovffensstemmelse med de af
ministeren for offentlige arbejder herom udstedte regler eventuelt ved
fornøden bagsigt 3)  eller ved fri udsigt fra vedkommende vej  på en
strækning af 30 m fra spomidten over banelinien i en udstrækning
af  100  m  fra hver side,  skal  det  ved  mærker,  opstillet  i  en  afstand
af  100--165  m fra overkørslen,  pålægges lokomotivføreren  ved. lyd-
signaler  at  tilkendegive,  at  toget  næmer  sig.  I  usigtbait  vejr  skal
signaleme  desuden  afgives,  hvor  det  efter  omstændighedeme  støn-
nes  nødvendigt.

Ovenstående   bestemmelse   finder   ikke   anvendelse   ved   private
markveje for en enkelt lodsejer og ved private overgange.

Lukning af led  og bomme,  der normalt  bet].cnes fra  en  station,
kan i tilfælde af, at stationen midlertidigt er ubetjent, undlades, når
toget bringes til standsning foran overkørslen og derefter fffles forsig-
tigt over denne under afgivelse af lydsignaler.

OverkørslcT,  der er forsynet med automatiske lyssignaler,  betrag-
tes med hensyn til togpassage som bevogtede overkørsler.

§45
Kørsel på dobbeltsporede baner

1.  På  dobbeltsporede  bancstrækninger  skal  tog  på  den  frie  bane
køre på højre spor i forhold til kørselsretningen.

2.  Fra denne regel kan efter ordre  af vedkommcnde overordnede
tjencstemand eller efter fomdgående aftale mellem nabostationer a£-
viges  i  tilfælde  af  sporspærring  samt  for  arbejdstog,  hjælpetog  og
hjælpelokomotiver.
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§46
Særtog

'    1.  Sæ.rtog  må kun  sendes  over banen  efter  ordre  af  en  dertil  be-

myndiget tjenestemand.

2.  De stationer, der Passereres a`f særtog,  skål  i betimelig tid i for-
vejen have skrifd,ig, telegrafisk euer telefonisk anmeldelse om togenes
løb; for strækninger med fjemmanøvreringsudstyr kan generaldird-
tøren for statsbanerne fastsætte særlige regler. Desuden skal ledbevogt-
ningspersonalet  på  den  pågældende  strækning  underrettes  cm  sær-
togenes løb pr telefon eller bud.
~ `   3.  Under  påtrængende  omstændigheder  kan  særtog  dog  afsendes

uden forudgående anmeldelse eller signalering.,  når der haves vished
for,  at den pågældende banestrækning er fri for tog, men de skal da
fremfåres  med  særlig forsigtighed  og  lydsignalerne  hyppigt  benyttes
(jf  §  42,  5.,.

§47
Arbejdstog

1. Arbejdstog kan kun anordnes af en 'dertil bemyndiget tjeneste-
mand.  Underretning  om  anordningen  af  et  sådant  tog  tillige  med
oplysning om,  over  hvilken  banestrækning og  i  hvilket  tidsrum  det
skal køre,  skal i  betimelig tid gives til  alle stationer på  strækningen;
for  strækninger  med  fjernmanø`vreringsudstyr  kan  generaldirektøren
for statsbaneme fastsætte særlige regler.  ,

2.  Dræsiner,  troljer og lignende køretøjer  må kun fremføres efter
særlige  bestemmerier,  der  fastsættes  af  generaldirektøreh  for  stats-
baneme.

3. I betimelig.tid før tog kan ventes over strækningen, stal det på-
gældende spor være frit såvel for arbejdstog som for enkelte køretøj6r,
derunder dræsiner og troljer.
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§48
Standsninger på den frie bane

Når et tog som følge af uheld eller af andre årsager bliver nødsaget
til at standse på den frie bane, skal det dækkes i fomødent omfang,
hvorom nærmere bestemrielse `tråffes af gmeraldirektøren for stats-
baneme.

§49
Signalredement

For de i  de foregående  paragraffer påbudte signaler  skal bestem-
melseme i et af generaldimktøren for statsbaneme udstedt signålreg-
lement være gældende. .

Generaldirektøren  for  statsbaneme  afgør,  i  hvilket  omfang  de  i
nærværende  reglement  indeholdte  bestemmelser  angående  stationer
skal bringes tfl anvendelse på holdesteder og sidespor på fri bane.

§50
Kørsel på havnesp`or

For  kørsel  på  havnespor, °forbindelsesbaner  mellem  stationer  og
hamespor og deslige gælder særlige bcstemmelser.
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IV.  Sørulerne

§51
Ahnindelige bestemmdser

Foruden,  de  alminddige  søfartslove  og  -anordninger  samt  andre
almindelige,  administrative bestemmelser, for så vidt de efter forhol-
dene kan finde anvendelse, gælder for de under statsbaneme henlagte
søforbindelser endvidere følgende forskrifter :

§52
Færgdame m m

1. Broklappen skal, når den ikke er i forbindelse med færgen, stedse
være hejst så højt  over  det  vandre.tte  plan,  som  konstruktionen  til-
1ader.

2.  I  passende afstand fra broklappen skal der over det eller de til
samme førende spor forefindes et spærringsmiddel,  der holdes lukket
og aflåset,  når sporet ikke benyttes.

3.  Ved broklapper med  flere  spor  *al  der  i land  være  et  spor-
skiftesignål,  der viser,  med  hvilket  færgespor  dff  er  forbindelse.

4. De for de rejsende tflgængelige dele af færgehavnene skal være
forsynet  med  forsvarligt  rækværk  mod  søen  og  med  passende  luk-
keindretning for de til gennemgang bestemte  åbninger.  På passende
steder  ved  færgelejeme  skal  desuden  forefindes  redningsredskaber.

5.  På steder,  hvorfra  der udgår flere  skibs-  eller  færgeruter,  skål
navnet på stibets eller færgens bestemmelsessted være opslået umid-
delbart ved landgangsbræn.

§53
Vognes og lokomotivers ombord- og ilandsætning

1. Den,  der i ethvert enkelt tilfælde leder rangeringen ved vognes
og lokomotivers ombord-  og  ilandsætning,  er  ansvarlig  for,  at  ålle
foreskrevne  rikkerhedsregler  iagttages.  Ombord-  og  ilandsætning  a£
post- og personvogne skal ske med særlig forigtighed.

2.  Ved ombordsætning af vogne med rejsende må der ikke range-
res med et størrc antal aksler cnd 36. Såfremt rangcrtrækket er tryk-
luftbremsct,  og rangeringen foregår under anvendelse  af radio,  eller
der på anden måde skabes sikkcr forbindelse me|lem færgens ranger-
leder pg  lokomotivføreren,  kan` dette  akselantal  dog  forhøjcs  til  52.

)           Ved ombordsætning af vogne uden  rejscnde må  dcr ikke  range-
rcs med et større antal akslcr cnd 44.  Såfremt rangcrtrækkct  cr tryk-
luftbremsct,  og rangeringcn  foregår under  anvendelse  af  radio,  kan
dettc aksclantal forhøjcs til 66.

-3:ri:årstreeårsnkå: å:tr sapdogr:nhgv:ir,pfåæ:geerr::npg:rec:, tis:phævrorres:er finder
4.  Vogne må ikke sættes om bord på færgeme, uden at stoppeind-

rctningen i den fra land fjernestc ende af færgen cr lukket.
5.  Forindcn forbindelsen imcllem færgen og broklappen afbrydes,

cfter at vogne er sat om bord, skal stoppeindretningen i den mod land
vendende ende af færgen lukkes.

6®  Ved  vognes  ilandsætning  må  stoppeindrctningcn  i  den  mod
land vcndende ende  a£ færgen ikke åbnes,  forinden  forbindelse mcd
broklappen er tilvejcbragt.

§54
Sejladsen

Under overfarten skal vognene være forsvarligt fastsunet på fær-
gcn og stoppeindretningcme  i  beggc  ender  af  færgen  holdes lukket.

§55
Damplokomotiver om bord på færgerne

Når damplokomotiver befinder sig om bord på færgerne, må der
\    ikke  fyrcs  på  lokomotivemc,  og  disses  ?skekasseklapper  skal  holdes

forwarligt lukkct.

§56
Skibsdagbøger

På eth`-crt skib eller enhver færge skal under skibsførerens ansvar
førcs  dagbog  over  afgangs-  og  ankomsttiderne  samt  vind-,  vejr-  og
vandstandsforhold.  I  dagbogen  indføres  desuden,  hvad  særligt  der
måtte foregå på rejsen  eller i havn  af ipteresse  for skibet  (færgcn),
scjladsen  cller befordringen.  Endvidcrc  føres  på  færgerne  bog  over
det medfme vognmateriel.
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V. Slufningsbeslemmelser

§57
Ulykkestilfælde

Såfremt  der ved  driften  af banerne  med  tilhørende  søruter  ind-
træffer  ulykkestilfælde,  ved  hvilke  mennesker  omkommer  eller  såres
farligt,  skal  det uopholdeligt  anmeldes til generaldirektøren  for stats-
baneme og til  politiet  på det sted,  hvor ulykken  er sket®

§58
Bestemmelser for publikum

For  publikum  gælder  politibestcmmelseme  i  statsbanelov  af  11.
juni  1959.

§59
Reglementets ikrafttræden.

Ophævelse af ældre reglementer

1.  Dettc reglcment træder i kraft den  1. februar 1934.  .

2.  Fra samme tidspunkt ophæves det under 22. januar  1900  ud-
færdigede politireglement  med  senere ændringer.

Hvilkct herved bringes til almindeligt k`undskab.

Mi"i§teriet  for  offentlige  arbejder,
den  17.  januar  1934

Friis-Skotte

' Schlegel
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Nummeret på  det sidst indsatte  re«elsesblad:
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