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A. Almindelige bestemmelser. 
I tilslutning til bestemmelserne i SR og SIR fastsættes følgende: 

I. Eftersyn ar sporskifter. 
(SR § 11). 

På holdesteder, som alene betjenes af stationspasser (sidesporpasser), på ubetjente holdesteder 
samt pa visse fjernstyrede stationer, ved hvilke der i togplanen er givet oplysning herom, foretages 
eftersynet af tjenestemænd under banetjenesten på den i SR § 11 foreskrevne måde. Den af bane-
tjenestens personale, der foretager eftersynet, er ansvarlig for, at pågældende sikringsanlæg efter 
endt eftersyn bringes i foreskreven stand. 

På de af omhandlede stationer m.v., hvor sporskiftenøglerne eller nøglerne, som giver adgang til 
anåsningsanlægget, udelukkende opbevares uden for holdestedets område, og hvor sporskifterne 
derfor står under fast aflåsning, indskrænkes prøven til at konstatere, at tungetilslutningen er i orden 
i den stilling af sporskiftet, hvori det er aflåset, og at sporspærreme er fastholdt i aflåset stilling, 
samt at sporskiftesignalets stilling svarer til sporskiftets stilling. 

2. Ubetjente stationer (holdesteder). 
(SR § 13, Il og SIR side I 01 III-I 03111). 

Mastesignaler og sporskiftesignaler skal i mørke samt om dagen i usigtbar! vejr vise natsignal. 
Signalbelysningen skal i givet fald tændes, når stationen overgår til ubetjent holdested, selv om der 
herved bliver tale om tændte signaler i dagtimerne. 

På stationer med daglysslgnaler skal dag/nat-omskifteren sti I dagsti111ngen i det tidsrum, stationen 
(holdestedet) er ubetjent. 

Med henblik på ekspedition af standsende tog i ubetjent tidsrum bemærkes endvidere følgende: 

Skilt til underretning af pub- Over billetsalget anbringes et skilt »Stationen er ubetjent. Bil-
llkum. letter sælges i toget. Rejsegods kan afleveres uekspederet til 

togpersonalet.« 

Billetsalg I toget. 

Behandling af rejsegods. 

Udveksling af gods og ekspedi-
tionspapirer. 

Gyldig fra 1/ 1 1969 

Til rejsende, som ikke er forsynet med rejsehjemmel, udstedes 
billet i toget (uden tillæg til den ordinære billetpris). 

Rejsegods kan medtages i henhold til reglerne i ordreserie D 
og M. Ankommet rejsegods udleveres på forlangende af tog-
personalet. I øvrigt anbringes ankommet rejsegods af togperso-
nalet i pakhuset. 

Der er normalt på stationsbygningens perronside fastgjort et 
udvekslingsskab, der aflåses med en almindelig kupelås, og 
som er delt på langs af et midterskillerum. Skabet anvendes dels 
til ekspeditionspapirer og småpakker til afgang (venstre halv-
del), dels til ankomne ekspeditionspapirer og småpakker (højre 
halvdel). 

Evt. ekspeditionspapirer og tjenestepost til afgang anbringes af 
stationen i en for pågældende tog ved påskrift bestemt skuffe . 
Endvidere nedlægges i skuffen en formular, som viser, hvor evt. 
gods til afgang er anbragt (på pakhuset eller i skabet nederst til 
venstre). 

Herefter drejes den særlige tømnlngsmarkering om på skabs-
lågens forside. Markeringen består af en cirkelrund, mørk metal-
plade med en hvid, pilformet angivelse, der viser, hvilken køre-
retning den gælder for. En plade er ved et beslag med hængsel 
fastgjort på den øverste kant af hver af de to skabslåger; hængs-
let muliggør, at pladen kan løftes op og drejes over skabskanten. 

16S 
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Brevkassetømning. 

Ankommende post. 

Udkaldning. 

Ventesals-, toilet- og perronbe• 
lysning. 

Låsning og oplAsning 
af ventesals dør. 

6- III 

Togpersonalet undersøger ved ankomsten, om der fra skabet 
vises tømningsmarkering for togets køreretning. I bekræftende 
fald tømmes den skuffe, der bærer påskrift til toget. Er der ikke 
påskrevet skuffer til flere tog i tilsvarende køreretning, drejes den 
til køreretning svarende tømningsmarkering om på skabslågens 
bagside. 

Ankomne ekspeditionspapirer m.v. samt smApakker anbrin-
ges af togpersonalet i skabets højre halvdel (i skuffen, der er på-
skrevet »Ankomne papirer«, hhv. i rummet nederst til højre). 

Ankommet gods, for hvilket der i henhold til fragtbrevet intet 
er at betale, udleveres til modtageren, sAfremt denne er til stede 
ved ankomsten og ønsker godset udleveret. Der tages kvittering 
på fragtbrevkuponen eller i togpersonalets kvitteringsbog. Øvrigt 
ankommet gods anbringes af togpersonalet i pakhuset. 
Togføreren i enmandsbetjente tog skal dog ikke bringe gods på 
pakhuset, men kan medtage sådant gods til næste betjente 
station til tilbagesendelse med tog, der ankommer til godsets 
bestemmelsesstation, når denne er betjent. 

Pakhuset aflåses med en almindelig vognlås. Det normale 
placeringssted på pakhuset for afgAende, hhv. ankommende gods 
er anført på den indvendige side af lågen til skabet for ekspedi-
tionspapirer m.v. 
Visse stationer er ikke forsynet med udvekslingsskab. Bemærk-
ning herom er anført i togplanen ud for de pågældende stationer. 

Haves der fra sådanne stationer gods til afsendelse i det 
ubetjente tidsrum, meldes dette til toget med oplysning om, 
hvor gods og papirer er henstillet. Ankommet gods m.v. an-
bringes i pakhuset, evt. medtages det til næste station, hvorfra 
det tilbagesendes med første standsende tog, ved hvilket sta-
tionen er betjent. 
Om befordring af gods fra og til ubetjente stationer henvises i 
øvrigt til bestemmelserne i togplan 2, side 14. 
Brevkassetømning foretages af togpersonalet hhv. bureaupersona-
let som anført i rubrik S ved de pågældende stationer. 

Brevkassen er anbragt på stationsbygningens perronside. I de 
tilfælde, i hvilke brevkassetømningen foretages af togpersonalet, 
sker ud- og tilbagelevering af brevkassenøgle i henhold til en i 
togplan S optaget plan. 

PA midterskillerummet i udvekslingsskabet er som reserve op-
hængt en brevkassenøgle. 
Postvæsenet omdirigerer al ankommende post, således at denne 
først indgår, når stationen er betjent. 
Togføreren foranlediger, at der kaldes ud i ventesalen. 

På fjernstyrede stationer foretages dog ikke udkaldning. Op-
slag herom er anbragt i pågældende lokaler på disse stationer. 
Belysningen holdes tændt i fornødent omfang. Slukning (og evt. 
tænding) af lyset foranlediges foretaget af stationen ved hjælp af 
et særligt ur på stationskontoret. 

Når lyset undtagelsesvis skal slukkes (evt. tændes) af tog-
føreren, er bemærkning herom anført ved de enkelte stationer. 
I det omfang, det er foreskrevet i togplanen ved de enkelte 
stationer, låser hhv. oplåser togføreren ventesalsdøren. 

Opmærksomheden henledes pA, at der for visse stationer m.v., på hvilke låsning/oph\sning af vente• 
salsdør, brevkassetømning eller postudveksling ikke skal foretages pA alle de pAgældende togs løbe-
dage, kan være angivet » x « i ankomstrubrikken i tjenestekøreplan Il for respektive tog. 



Ekspeditions-
stedets 

navn og art 

Under-
retnings-
station 

2 

Odense-Svendborg 

9-VI Togplan 8 

a) ventesalsdør !Ases af 
Betjent holdested Ubetjent b) ventesalsdør op låses af 

c) brevkasse tømmes af 

3 4 s 

Om benyttelse af rutebilrejsebjemler i tog henvises til afsnit D. ------------
Grønløkken S 
I 
(Godstogs-

- sporet) 

-
-

Sukker-
kogeriet SI 
(Godstogs-
sporet) 

Gartnernes 
Salgsfor-
eningS I 
(Persontogs-
sporet) 

Fruens Bøge 

Hjallese 

Odense 0,00-24,00 

Sporskiftenøgle på Odense station, hvorfra vognudvekslingen sker med rangertræk. 

Odense 0,00-24,00 

Sporskiftenøgle på Odense station, hvorfra vognudvekslingen sker med rangertræk. 

Odense 0,00-24,00 

Sporskiftenøgle på Odense station, hvorfra vognudvekslingen sker med rangertræk. 

Ma-Fr: 0,00- 6,20 
12,05- 13,00 

Lø: 

S: 

21,10-24,00 
0,00- 6,20 

14,45-24,00 
0,00- 7,10 

12,15-17,20 
22,55-24,00 

c) Hv: bureaup. 221 
Lø: bureaup. 227 
Ma- fr: bureaup. 23S 

Tgf tog 238 giver efter særlig anmodning i hvert enkelt tilfælde melding til kommando-
posten i Odense, når toget er ankommet til Fruens Bøge med slutsignal. 

Fruens 
Bøge 
(Odense) 

Ma-Fr: 9,00-15,33 

Intet udvekslingsskab. 

Ma-Fr: 0,00- 7,10 
18,IS-24,00 

Lø: 0,00- 7,10 
12.00-24,00 

S: 0,00-24,00 
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Ekspeditions- Under• 
stedets retnings-

navn og art station 

Højby 
Tog SI 

2 

Fruens 
Bøge 
(Odense) 

10-Vl 

Betjent holdested Ubetjent 

3 4 

0,00-24,00 

Sporskiftenøgler på Fruens Bøge og Årslev stationer. 

Årslev Ma-Fr : 0,00- 5,45 
12,15-13,15 
18,15-24,00 

Lø : 0,00- 5,45 
11,30-13,15 
14,49-24,00 

S: 0,00-24,00 

a) ventesalsdør låses af 
b) ventesalsdør oplåses af 
c) brevkasse tømmes af 

5 

a) tgf. 237 
b)Hv: tgf. 201 

S: tgf. 208 
c) S: togp. 1235 

a) 

Ma-Fr: bureaup. 235 
Lø: bureaup. 227 

tgf. 237 
c)S : togp. 1235 

Ma-Fr: bureaup.235 
Lø : bureaup. 227 

Automatisk betjening af indkørselssignalerne ved ubetjent station. 

Pederstrup 

I 

I 

Ringe 

l 
I 

RudmeT 

KtærDdrap 

Når toget passerer en skinnekontakt ca. 600 m foran pågældende signal, stilles dette på 
»kør igennem«. 

0,00-24,00 a) tgf. 237 
b)Hv: tgf. 201 

S: tgf. 208 
c)S: togp. 1235 

Ma-Fr : bureaup. 235 
Lø: bureaup. 227 

I 

Hv: 0,05- 5, 15 
S: 0,05- 6,45 

c) Ma•Fr: bureaup. 235 
Hv: togp. 218 
Lø: burcaup. 227 
S: togp. 1235 

I 

Ringe Ma-Fr : 5,20- 6,20 Ma-Fr: 0,00- 5,20 a) tgf. 238 
18,30-24,00 c) S: togp. 1235 

Ma-Fr: bureaup. 235 
Lø: 5,20- 6,20 Lø: 0,00- 5,20 Lø: bureaup. 227 

15,30-24,00 
S: 0,00- 8,00 

11,00-24,00 
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Ekspeditions-
stedets 

navn og art 

Stenstrup 

Under-
retnings-
station 

2 

Svendborg 

li-V 

Betjent holdested 

3 

Hv: 

Ubetjcnt 

4 

0,00- 6,00 
18,30-24,00 

S: 23,30-24,00 S: 0,00- 8,25 

Togplan 8 

a) vcntesalsdør låses af 
b) ventesals dør op låses af 
c) brevkasse tømmes af 

5 

a) Hv: tgf. 238 der 
tillige slukker lyset 

c) Ma-Fr: bureaup. 235 

13,25-18,35 
Automatisk betjening af indkørselssignalerne ved ubetjent station. 
Når toget passerer en skinnekontakt mod nord ca. 600 m og mod syd ca. 800 m foran på-
gældende signal, stilles dette på »kør igennem«. 
Intet udvekslingsskab . 

StenstrupSyd Stenstrup 0,00-24,00 
T og S I (Svendborg) 

Hvidkilde 
savværk SI 

Sporskiftenøgler på Stenstrup og Svendborg stationer. 

Svendborg 0,00-24,00 

Sporskiftenøgler på Svendborg station. 

Nyborg li-Fredericia PA den fjernstyrede strækning Nyborg H-Frederlda er stationer 
m.v. af ekspedltionsmæsslge grunde betjent som anført nedenfor. 
I sikkerhedsmæssig henseende er de enkelte ekspeditionssteder 
overgangsstation, understation eller VM-station (Jf SR bilag 2) som 
anført nedenfor. 

NyborgH 

Hjulby 

Fjernstyringscentralen er beliggende I Odense, 
Om benyttelse af rutebllrejsehjemler I tog henvises til afsnit D . 

Billetkontoret på Nyborg H station lukket i tidsrummet 21,00-6,45 (billetsalg i togene). 
Overgangsstation til fjernstyret strækning . 

0,00-24,00 
c) S: togp. 49 

Ma-Fr: bureaup. 71 
Understation på fjernstyret strækning. 
Det i SR § 11 foreskrevne eftersyn af sporskifter foretages af tjenestemænd under bane-
tjenesten. 

Gyldig fra 1/ 0 1969 167 
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Ekspeditions-
stedets 

navn og art 

Ullerslev 

Langeskov 

12-V 

Under-
retnings-
station 

Betjent holdested Ubetjent 

2 

Lø: 
ø.Hv: 

3 

6,10-12,15 
6,10-12,00 

12,50-17,15 
} Øvr. tid 

S: 
Understation på fjernstyret strækning. 

4 

0,00-24,00 

a) ventesalsdør låses af 
b) ventesalsdør oplåses af 
c) brevkasse tømmes af 

a) Hv: 
S: 

c) Ma-Fr: 
Lø: 

5 

tgf. 86 
tgf. 1086 
bureaup. 71 
togp. 49 

Tgf. tog 86 (I 086) sikrer sig, at ventesalsdøren er lukket fast i og betjener derefter med kupe-
nøgle en afbryder øverst til venstre i dørkarmen. Herved aflåses ventesalsdøren, hvilket 
markeres ved, at lyset i ventesalen samtidig slukkes. Perronbelysningen forbliver tændt i ca. 
10 min. efter aflåsningen, hvorefter den slukkes automatisk. Ventesalen oplåses automatisk 
til tog 3 Hv. og tog 28 på S. 

Ma-Fr: 
Lø: 

5,30-18,00 } Øvr. tid 
5,30-15,00 

S: 0,00-24,00 

a) Hv: 
S: 

b)S: 
c) S: 

Ma-Fr: 
Lø: 

tgf. 86 
tgf. 1086 
tgf. 28 
togp. 49 
bureaup. 71 
togp. 49 

For ekspeditionsstedet gælder følgende særlige bestemmelser: 
Togfølgestation. Holdested. 
Langeskov er normalt boldested med sidespor, men kan under ekstraordinære forhold efter FC's bestemmelse 
etablere, som togfølgestation med stedlig stationsbestyrer (understation). I de tidsrum, hvor Langeskov er tog-
følgestation, skal stationsbestyreren underrette alle standsende tog herom - så vidt muligt på en tidligere hol-
destation - og standsende tog skal da have signal »afgang« (signal nr. 46 a), inden toget må afgå fra stationen. 
Betjening af sporskifter. 
Sporskifterne i forbindelsen mellem hovedsporene er centralbetjente. Sporskifterne i læssesporforbindelserne 
er magnetaflåsede. 
De centralbetjente sporskifter kan omstilles fra FC i forbindelse med signalgivningen og kun fra minusstilling 
til plusstilling, eller fra centralapparat på Langeskov, når denne er etableret som togfølgestation (understa-
tionsdrift), Sporskifterne kan i øvrigt frigives til stedbetjening. 
Om betjening af de magnetaflåsede sporskifter gælder tilsvarende regler som fastsat for understationer,jf bi-
lag 2 til SR, afsnit I a, punkt 4. 
Signaler. 
Når Langeskov er fjernstyret stilles AM 1133 og AM 2153 automatisk, medens AM I 153 og AM 2133 enten 
stilles automatisk eller betjenes manuelt fra FC. 
Når Langeskov er etableret som togfølgestation, betjenes de omhandlede AM-signaler manuelt fra ekspedi-
tionsstedets centralapparat. 

Venstresporkørsel. 
Under venstresporkørsel kan Langeskov ikke virke som togfølgestation, og der må kun være et tog mellem 
Ullerslev og Marslev. 
For sådanne sikkerhedsmæssige forhold vedrørende Langeskov, for hvilke der ikke ved nærværende er an• 
givet særskilte bestemmelser, gælder bestemmelserne i SR bilag 2. 

Marslev 

Odense 

Lø: 
ø.Hv: 7,10-12,00 Øvr. tid 

7,00-12,00 } 

13,20-17,30 
S: 0,00-24,00 

Understation på fjernstyret strækning. 

Overgangsstation til fjernstyret strækning. 
Billetkontoret er lukket i følgende tidsrum: 

c) S: togp. 49 
Ma-Fr: bureaup. 71 

Nat._efter Ma-Fr: 23,00-6,00, nat. efter Lø: 23,00-7,00, nat. efter S: 23,15-6,00. 



• 
• 

Ekspeditions-
stedets 

navn og art 

Holmstrup 

Tommerup 

Skalbjerg T 

Bred 

Årup 

• Gelsted 

• 
Ejby 

13 - VII 

Under-
retnings-
station 

Betjent holdested Ubetjent 

2 3 

Lø: 6,30-16,00 S: 
ø.Hv: 6,30-11,45 

13,30-18,30 

Understation på fjernstyret strækning. 

S: 8,30-11,30 Øvr. tid 
Hv: 5,30-18,30 } 

13,30-14,45 
Understation på fjernstyret strækning. 

Lø: 

ø.Hv: 

5,30-11.30 l 
13,00-15,30 Ø .d 
5,30-11,30 vr. ti 

13,30-18,30 

4 

0,00-24,00 

S: 0,00-24,00 
VM-station på fjernstyret strækning. 

Togplan 8 

a) ventesalsdør låses af 
b) ventesalsdør op låses ar 
c) brevkasse tømmes af 

5 

a) Hv: tgf. 71 
S: tgf. 1096 

b)S: tgf.28 
c) S: togp. 49 

Hv. undt. Lø: 
togp. 86 

c) Hv. undt. Lø: 
togp. 86 

c) S: togp. 49 
Ma-Fr: bureaup. 7 1 
Hv.f.S: bureaup. 39 

c) S: togp. 49 
Hv. undt. Lø: 

togp. 86 
Hv.f.S: bureaup. 39 

Såfremt vestgående tog forventes at ville få et ophold på over 1 min, retter tgf. henvendelse 
til FC med henblik på eventuel betjening af anlæggene ved ovk. nr. 120. 

13,30-18,30 Ø .d 
Ma-Fr: 5,20-12,30 l 
Lø: 5,20-12,00 vr. ti 

I 3,00-15,30 
1) s: 0,00-24,00 

Understation på fjernstyret strækning. 
Ank. gods anbringes i rejsegodsekspeditionen (kupelås). 
1) Kontoret åbent for billetsalg 8,00-12,00 . 

Ma-Fr: 5,10-12,15 } 
*) 14,00-18,45 Øvr. tid 

Lø: 5,10-15,30 
S: 0,00-24,00 

VM-station på fjernstyret strækning. 
*)Kontoretåbent for billetsalg 13,20-14,00 . 

c) Hv. undt. Lø: 
togp. 86 

c) S: togp. 49 
Hv. undt. Lø: 

togp. 86 
Hv.f.S: bureaup. 39 

Såfremt vestgående tog forventes at ville få et ophold på over I min., retter tgf. henven-
delse til FC med henblik på eventuel betjening af anlæggene ved ovk. nr. 139. 

Ma-Fr: 5,00-12,00 } 
13,15-18,45 Øvr. tid 

Lø: 5,00-15,30 
S: 0,00-24,00 

Understation på fjernstyret strækning. 
Ank. gods anbringes i rejsegodsekspeditionen (kupelås) 

c) S: togp. 49 
Hv. undt. Lø: 

togp. 86 
Hv.f.S: bureaup. 39 
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Togplan 8 

Ekspeditions-
stedets 

navn og art 

Nørre-Åby 

Kavslunde 

MiddeUart 

Snoghøj 

Fredericia 

14- VII 

Under• 
retnings• Betjent holdested 
station 

2 3 

1) Ma-Fr: 6,30-12,00 
14,00-18,45 

Lø: 6,30-12,00 
12,50-15,20 

VM-station på fjernstyret strækning. 

Ubetjent 

} Øvr. tid 

') S: 

4 

0,00-24,00 

Ank. gods anbringes i rejsegodsekspeditionen (kupelås). 

a) ventesalsdør låses af 
b) ventesals dør op låses af 
c) brevkasse tømmes af 

5 

c) Ma-Fr: bureaup. 71 
Hv. undt. Lø: 

togp. 86 

1) Kontoret åbent for billetsalg Ma-Fr 13,00-18,00 samt S 7,45-12,00 og 13,00-13,30. • 
Lø: 6,00-12,00 Øvr. tid 

Ma-Fr: 6,00-12,00 l 
13,45-19,00 

c) S: togp. 49 • 
Hv. undt. Lø: 

togp. 86 
13,00-13,45 Hv.f.S: bureaup. 39 
14,45-15,30 

S: 0,00-24,00 
Understation på fjernstyret strækning. 
Ank. gods anbringes i rejsegodsekspeditionen (kupelås). 

') 
Understation på fjernstyret strækning. 
1) Kontoret lukket på Hv: kl. 0,00-6,00, 19,45-24,00 samt S: kl. 0,00-7,30 og 21,45-24,00 
(billetsalg i togene). 
Stationens personale foretager udveksling ved togene således: Hv undt. Lø: 6,00-24,00, 
Lø: 6,00-2!.l,15, S: 7,30-24,00. Intet udvekslingsskab. 

VM-station på fjernstyret strækning. 

Billetkontoret er lukket i tidsrummet: 
Nat.e.Hv: 0,00-1,30, 2,15-4,30 
Nat.e.S: 2,15-4,30. 
Overgangsstation til fjernstyret strækning. 

Fredericia-Padborg PA de fjernstyrede strækninger Fredericia-Kolding og Lunderskov-
Tinglev er stationer m.v. af ekspeditionsmæssige grunde betjent 
som anført nedenfor. 

Fredericia 

I sikkerhedsmæssig henseende er de enkelte ekspeditionssteder 
overgangsstation eller understation (jf SR bilag 2) som anført ne-
denfor. 
Fjernstyringscentraler: Fredericia for strækningen Fredericia-

Kolding. 
Vojens for strækningen Lunderskov-
Tinglev. 

Billetkontoret er lukket i tidsrummet: 
Nat.e.Hv: 0,00-1,30, 2,15-4,30 
N.e.S: 2,15-4,30 
Overgangsstation til fjernstyret strækning. 



• 
• 

• 

Ekspeditions-
stedets 

navn og art 

Koldlng 

Lunderskov 

Vamdrup 

Farris 

• Sommersted 

Jegerup T 

Under-
retnings-
station 

2 

15 - VIII 

Betjent holdested 

Ma-Fr: 

Lø: 

3 

4,00-12,00 
14,00-19,00 

4,00-16,00 

Ubetjent 

Ma-Fr: 

Lø: 

4 

0,00- 4,00 
12,00-14,00 
19,00-24,00 
0,00- 4,00 

16,00-24,00 

Togplan 8 

a) ventesalsdør Ilses af 
b) ventesalsdør oplåses af 
c) brevkasse tømmes af 

5 

c) Dgl. u Lø: togp. 991 
Lø: bureaup. 983 

S: 0,00-24,00 S: bureaup. 357 
Billetsalget er åbent Ma-Fr kl. 6,00-12,00, 14,00-18,15, Lø kl. 6,00-15,30 
Intet udvekslingsskab. Ank gods anbringes i pakhuset (kupelås). 
Understation på fjernstyret strækning 

Overgangsstation til fjernstyret strækning 
Billetkontoret er lukket i tidsrummet: 
N.e.Lø: 21,00-7,30 
N.e.S: 23,00-6,00 
(Billetsalg i togene). 

Stationens personale foretager udveksling ved togene således: 
Hv: 5,50-12,55, 13,30-21,00 
S: 6,00-12,15, 15,20-23,20 
Overgangsstation til fjernstyret strækning. 

1) Lø: 6,15-12,00} 
1) ø.Hv: 6,15-18,30 Øvr. tid 

S: 0,00-24,00 

Understation på fjernstyret strækning. 
Ank. gods anbringes i rejsegodsekspeditionen (kupelås). 

c) Hv undt. Lø: 

S: 
bureaup. 993 
togp. 1991 

1) Kontoret åbent for billetsalg Lø: 7,30-12,00 ø.Hv: 7,30-12,30 og 13,00-17,30. 

0,00-24,00 c) Dgl.u.Lø: togp. 991 
Lø: bureaup. 983 

Undentatlon på fjernstyret strækning. S: togp. 1991 
Det i SR § 11 foreskrevne eftersyn af sporskifter foretages af tjenestemænd under bane-
tjenesten. 

Lø: 
ø.Hv: 

7,00-11,00 } Ø .d 
7,00-12,00 vr. ti 

14,00-18,00 S: 
Understation på fjernstyret strækning. 

0,00-24,00 

Ank. gods anbringes i rejsegodsekspeditionen (kupelås). 

c) S: togp. 1991 

c) Dg). u. Lø: togp. 991 
Lø: bureaup. 983 
S: togp. 1991 
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Togplans 

Ekspeditions-
stedets 

navn og art 

Vojens 

Over-Jerstal 

Hovslund 

Rødekro 

Hjordkær 

Bolderslev 

Tinglev 

16- Vlll 

Under- a) ventesalsdør låses af 
retnings- Betjent holdested Ubetjent b) ventesalsdør oplåses af 
station c) brevkasse tømmes af 

2 3 4 s 
1) 

Overgangsstation til fjernstyret strækning. 
1) Kontoret lukket på Hv 0,00-7,00 og 19,00-24,00, (Lø dog IS,00-24,00), samt på S 
0,00-8,00, 12,00-13,30, 14,30-16,30 og 19,00-24,00 (billetsalg i togene), 
Stationens personale foretager udveksling ved togene i tiden kl. 4,00-23,30 på Ma-Fr, 
kl. 4,00-22,30 på Lø og kl. 7,00-1,IS på S. 

Lø: 6,4S-12,00 } 
ø.Hv: 6,4S- 12,00 Øvr. tid 

14,00-17,00 
S: 0,00-24,00 

Understation på fjernstyret strækning. 
Ank. gods anbringes i rejsegodsekspeditionen (kupelås). 

c) Dgl.u.Lø: togp. 991 
Lø: bureaup. 983 
S: togp. 1991 

0,00-24,00 c) Dgl.u.Lø: togp. 991 
Understation på fjernstyret strækning. S: togp. 1991 
Det i SR § 11 foreskrevne eftersyn af sporskifter foretages af tjenestemænd under bane-
tjenesten. 

1) 
Understation på fjernstyret strækning. 
1) Kontoret lukket på Hv 0.00-6.30 og 19.30-24.00 (Lø dog 14.15 - 24.00) samt på S 
0.00-7.30, 12.00- 13.JS, 14.1S- IS.30 og 18.1S- 24.00 (billetsalg i togene). 
Stationens personale foretager udveksling ved togene i tiden kl. 6,00-23,4S på Ma-Fr, kl. 
6,00-22,00 på Lø og kl. 6,00-2,00 på S. 

Ma-Fr: 6,30-11,00 l 
14,00-17,20 . 

Lø: 6,30-12,00 Øvr. tid 
13,00-14,30 

c) Dgl.u.Lø: togp. 991 
S : togp. 1991 

S: 0,00-24,00 
Understation på fjernstyret strækning. 

0,00-24,00 c) Dg!. u. Lø: togp. 991 
S: togp. 1991 

Understation på fjernstyret strækning. 
Det i SR § 11 foreskrevne eftersyn af sporskifter foretages af tjenestemænd under bane-
tjenesten. 

') 
Fjernstyret overgangsstation til fjernstyret strækning i følgende tidsrum: 
Nat. mellem Hv 22,30-4,00 
Nat. mellem Hv og S 22,30-7,00 
Nat. mellem S og Hv 2,30-4,00 
Nat. mellem S og S 2,30-7,00 
Overgangsstation til fjernstyret strækning: 
Øvrige tid. 
1) Kontoret er lukket Ma-Fr 0,00-6,30 og 19,30- 24,00, Lø 0,00-7,30 og IS,00-24,00, S 
0,00-7,30 og 14,30-24,00 (billetsalg i togene). 
Stationens personale foretager udveksling ved togene i tiden kl. 4,IS-0,1S Ma-Fr, kl. 4,IS-
22,1S Lø og kl. 6,IS-2,00 på S. 
Tgf togene 29005, 919, 29013 på S og 931 på S giver snarest efter ankomsten til Tinglev tele-
fonisk mel ing til FC Vojens om, hvorvidt toget er ankommet til Tinglev med slutsignal«. 



• 
• 

• 
• 

17 - VII Togplan 8 

Ekspeditions• Under• a) ventesalsdør låses af 
stedets retnings• Betjent holdested Ubetjent b) ventesalsdør oplåses af 

navn og art station c) brevkasse tømmes af 

Fårhus 

Padborg 

2 3 

Hv 6,00- 6,10 

Intet udvekslingsskab. 

4 

Lø: 0,00- 6,00 
17,10-24,00 

Ma-Fr: 0,00- 6,00 
11,00-13,00 

20,471-24,00 
S : 0,00-16,15 

17,15-24,00 

Billetkontoret er lukket daglig kl.: 20,00-22,00. 

a)Lø: 
ø. Hv. 
S: 

b)S: 

5 

togp. 954 
togp. 956 
togp. 1964 
tgf. 931 

Fredericia-Randers På den fjernstyrede strækning Fredericia-Vejle H er stationer 
m.v. af ekspedltionsmæssige grunde betjent som anført nedenfor. 
I sikkerhedsmæssig henseende er de enkelte ekspeditionssteder 
overgantpStation eller understation (Jf SR bilag 2) som anført ne-
denfor. 

Fredericia 

Pjcdsted 

Børkop 

Brejning T 

VejleH 

Fjernstyringscentralen er beliggende I Fredericia. 
Om benyttelse af rutebllrejsehjemler I tog mellem Århus-Hadsten-
Randers henvises til afsnit D. 

I 
Billetkontoret er lukket i tidsrummet: 
Nat.eHv: 0,00-1,30, 2,15-4,30 
Nat.e.S: 2,15-4,30. 
Overgangsstation til fjernstyret strækning. 

Ma-Fr: 

Lø : 

6.15- 1.45 } 
9.00-19.00 Øvr. tid 
6.15-15.15 

S: 0,00-24,00 
Intet udvekslingsskab. 
VM-station på fjernstyret strækning 

Hv: 5,15-19,00 Øvr. tid 

S: 
Understation på fjernstyret strækning. 

Børkop Lø : 

ø.Hv : 

5,20-12,25 
13,00-15,15 
5,20-12,25 

13,00-18,55 
I ø ..... , 

S: 

0,00-24,00 

0,00-24,00 

c) Hv. undt. Lø: 
bureaup. 976 

Lø : bureaup. 952 
S : togp. 1983 

c) Hv. undt. Lø: 
bureaup. 976 
togp. 983 

S : togp. 1983 

a) Hv: tgf. 976 

S : tgf. 1976 
b)S : tgf. 1711 
c) Hv. undt. Lø: 

bureaup. 976 
Lø: bureaup. 952 
S: togp. 1983 

Intet udvekslingsskab. Ank. gods anbringes i rejsegodsekspeditionen (kup6lås). 

Billetkontoret er lukket i tiden kl. 0, 15-6,30 (billetsalg i togene). 
Overgang.utatlon til fjernstyret strækning. 
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Togplan 8 18- VII 

Ekspeditions- Under- a) ventesalsdør låses af 
stedets retnings- Betjent holdested Ubetjent b) ventesalsdør oplåses af 

navn og art station c) brevkasse tømmes af 

Daugård 

T 

Hedensted 

Hatting 

Hol'SftlS 

Tviøgstrup 

2 3 

Sporene bar fald mod Vejle H. 

4 

D.e.S: 2,15- 6,00 
ø.Hv: 5,20- 6,00 
S: 2,00- 8,30 

11,50-12,30 
15,45-17,35 
18,40-19,35 

Det er forbudt i hovedsporene at henstille vogne, der ikke er sikrede mod 
at løbe ud på den fri bane mod Vejle H. 
Intet udvekslingsskab. 

Daugård 

S: 

Intet udvekslingsskab. 

Horsens Hv: 

S: 

Intet udvekslingsskab. 

16,10-18,40 
20,10-23,00 

13,45-18,05 

20,50-21,40 
9,35-11,45 

13,45-14,30 
16,30-18,50 
20,20-21,00 
22,00-23,15 

Hv: 

S: 

Hv: 

l ·, 

0,00- 6,30 
18,20-20,10 
21,30-24,00 
0,00- 9,30 

11,30-13,25 
14,45-16,10 
18,40-20,10 
23,00-24,00 

0,00- 6,15 
12,15-13,45 
18,05-20,50 
21,40-24,00 

Øvr. tid 

Billetkontoret er lukket i tidsrummet : 
Nat.e.Lø : 21,20-7,00 
Nat.e.ø.H v: 21,20-5,45 
Nat.e.S. 23,15-5,45 

(Billetsalg i togene). 

Hovedgård Hv: 12,50-18,40 
(Lø dog 14 00-18,40) 

20,50-21 ,40 

S: 11,45-12,30 
16,50-17,30 
18,40-23,30 

Sporet har fald mod Horsens. 

Hv : 0,00- 6,30 
18,40-20,50 
21,40-24,00 

Lø endv. 12,50-14,00 

S: 0,00-10,00 
11,00-11,45 
14,45-16,50 
17,30-18,40 
23,30-24,00 

5 

Det er forbudt i hovedsporene at henstille vogne, der ikke er sikrede mod at løbe 
ud på den fri bane mod Horsens. 
Intet udvekslingsskab. 



-
19-VI 

Ekspeditions- Under-
stedets retnings- Betjent holdesled 

navn og art station 
2 3 

Hylke Hovedgård Hv: 6,30- 8,30 
14,00-18,45 
20,30-21,51 

S: 10,20-12,40 

Intet udvekslingsskab. 

14,15-15,00 
16,45-17,21 
18,50-23,40 

Ubetjent 

4 

Hv: 0,00- 6,30 

l ø,,. tid 

18,45-20,30 
21,51-24,00 

Togplan 8 

a) ventesalsdør låses af 
b) ventesalsdør oplåses a 
c) brevkasse tømmes af 

5 

- Stilling Hv: 0,00- 5,40 a) Hv : tgf. 569 

• 

Århus H 

Brabrand 

Mundelstrup 

Intet udvekslingsskab. 

21,10-24,00 
S : 0,00- 5,40 

11,40-13,00 
*)13,20-15,45 

18,00-19,00 
20,20-24,00 

*) l tiden '"!.- 11/ 8 
dog: 13,45-15,45 

S : tgf. 1987 
c) Hv. undt. Lø: 

togp. 569 

Billetsalget er lukket i tidsrummet kl. 0,20-6,00 (billetsalg i togene). 

Sporene har fald mod Århus H. 
Det er forbudt i hovcdsporene med sporet »ret« mod Århus H at henstille vogne, der 
ikke er sikrede mod at løbe ud på den fri bane mod Århus H. 
Rangerlederen skal, forinden rangeringen påbegyndes, over for stationsbestyreren be-
kræfte, at evt. afkoblede vogne er forsvarligt afbremsede. 
På stationen findes 4 private sidespor: 
et i stationens sydlige ende udgående fra hovedsporet til » Danalit« samt 
tre i stationens nordlige ende udgående fra ladesporet til hhv. »Dalsø«, »Hudecentralen« 
og »Jaka«. 
På intet af nævnte 4 sidespor må stødrangering anvendes, ligesom rangerpersonalet, for-
inden rangering til omhandlede spor påbegyndes, skal sikre sig, at de ved sidesporene 
værende låger er åbne og forsvarligt fastholdt i åben stilling. 

Intet udvekslingsskab. 

Lø: 0,00- 6,15 
19,10-24,00 

ø.Hv: 0,00- 6,15 
22,30-24,00 

S : 0,00-14,18 
15,00-19,00 
20,29-24,00 
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Togplan 8 20-VI 

Ekspeditions- Under- a) ventesalsdør låses af 
stedets retnings- Betjent holdested Ubetjcnt b) ventesalsdør oplåses af 

navn og art station c) brevkasse tømmes af 

Hadsten 

Lerbjerg 

Laurbjerg 

Langå 

Stemstrup 

Randers 

2 

Laurbjerg Hv: 
(Langå) S: 
Intet udvekslingsskab. 

3 

0,00- 24,00 
0,00-24,00 

Hv: 

S: 

4 

0,00- 6,30 
23,12-24,00 
0,00- 7,00 

13,00-14,30 
15,20-17,12! 

Lø: 0,00- 6,00 
22,20-24,00 

ø.Hv: 0,00- 6,00 
S: 0,00- 7,45 

5 

Kontoret Jukket Hv. undt. Lø: 0,00-8,00 og 19,55-24,00, Lø: 0,00-7,00 og 18,55-24,00, 
S: 0,00-7,00 og 23,25-24,00 (billetsalg i togene). 

Stødrangering op ad imprægneringsanstaltens private sidespor må kun finde sted, når 
følgende iagttages: 
Togføreren (rangerlederen) påser: 
at fornøden betjening er til stede og har taget plads ved bremserne, 
at betjeningen instrueres om at bringe vognene til standsning, når de er nået over stigningen 

fra stationen og ind på sidesporet (ca. 80 m fra leddet), og 
at maskinen ikke kører ud over grænsen mellem statsbanernes område og det private spor. 

Billetkontoret er lukket i tidsrummet: 
N.e.Lø: 23,45- 6,30 
N.e,S: 1,00- 5,15 

(Billetsalg i togene). 

Randers-Frederikshavn Om benyttelse af rutebilrejseh]emler tog mellem Ålborg og 
Hjørring henvises til afsnit D. 

Randers Billetkontoret er lukket i tidsrummet: 
N.e.Lø: 23,45- 6,30 
N.e.S: 1,00- 5,15 

(Billetsalg i togene). 

• 



-

• 

Ekspeditions-
stedets 

navn og art 

Bjerregrav 

Fårup 

Sønder-Onslld 

Under-
retnings-
station 

2 

Randers 

21 - VI 

Betjent holdested 

3 

Hv.f.S. 0,00- 6,20 
23,30-24,00 

o. Hv: 0,00- 6,20 
20,30-24,00 

S: 0,00- 6,15 
21,20-24,00 

Togplan 8 

a) ventesalsdør låses af 
Ubetjent b) ventesalsdør opllses af 

c) brevkasse tømmes af 
4 5 

Under rangering på Sukkerfabrikkernes sidesporanlæg skal følgende iagttages: 
På grund af den med passage af de opretstående læssebroer på pakhusperroneme forbundne risiko er det forbudt at tage ophold på vognene under disses kørsel langs perronerne. Belysningen ved pakhusperroneme kan tændes ved en kontakt, der er anbragt udvendig på pakhuset ved trappen, og skal af togføreren foranlediges slukket efter endt rangering, såfremt der ikke er personale til stede i pakhuset. 

Intet udvekslingsskab. 

Ma-To: 0,00- 5,50 
23,45-24,00 

Fr: 0,00- 5,50 
Lø: 0,50- 5,50 

23,35-24,00 
S: 0,00- 7,15 

12,00-12,55 
16,25-18,45 
19,30-20,10 
23,40-24,00 

Ma-Fr: 0,00- 6,05 
18,35-20,35 

21,50-24,00 
Hv.f.S dog 

0,00- 6,05 
18,35-24,00 

Lø : 0,00- 6.05 
15,05-17,30 
18, I 5-24,00 

S: 0,00- 9,00 
10,00-13,00 
14,00-16,00 
16,30-18,40 
22,10-24,00 

a) N.e.Fr og n.e.S tgf. 
992, der tillige slukker 
lyset. 
Lø samt Hv.f. S: togp. 
980, der tillige slukker 
lyset. 

Øster-Doense Hobro Hv.f.S: 0,00- 6,30 
19,00-24,00 

Gyldig fra 1/ 1 1969 

ø. Hv : 0,00- 5,00 
19,00-24,00 

S: 0,00- 5,00 
21,00-24,00 
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Togplan 8 

Ekspeditions-
stedets 

navn og art 

Arden 

Skørping 

Støvring 

Under-
retnings-
station 

2 

Skørping 

Betjent holdested 

3 

22-VI 

Ubetjent 

Ma-Fr : 
(D.e.S: 

Hv.f.S: 

S: 

4 

0,00- 6,20 
0,20- 6,20) 

19,00-20,0S 
0,20- 6,20 

19,00-20,0S 
21,3S-24,00 
0,00- 7,00 

ll,S0-12,40 
18,40-19,2S 

a) ventesalsdør låses af 
b) ventesalsdør oplåses af 
c) brevkasse tømmes af 

s 

Vedrørende afviklingen af toggangen på strækningen Skørping-Ellidshøj henvises til det 
under Støvring anførte. 

Ma-Fr: 0,00- 6,00 
12,30-14,00 
19,00-24,00 

Lø og S: 0,00-24,00 

a) Hv undt. Fr og Lø: 
tgf. 971 

Lø: tgf. 980 
Fr og S: tgf. 992 

c) Hv.undt.Lø: 
togp. 980 

S: togp. 1980 

På Lø er stationen af ekspeditionsmæssige grunde betjent således: Kl. 6,00-12,1S, 14,IS-16,1S og 17,20-

19,00. 

For stationen, der ikke er forsynet med signal »Stationen ubetjent« (signal nr. 48), og for hvilken der i tje-

nestekøreplan nikke er anført tegnet l:!,. ved stationsnavnet, gælder følgende særlige bestemmelser: 

Afgangslys: 
Ved ubetjent station tændes afgangslyset automatisk af det indkørende tog, og der vil således - uanset be-

stemmelserne i SIR- blive vist »afgang« (signal nr 46b) til tog, der befarer stationen, når denne er ubetjent. 

Varslingsanlæg. 
Ved overgangen mellem perronerne er opstillet varslingsanlæg, der ved lysende skilte i forbindelse med advi-

sering fra højttalere advarer de rejsende mod at gå over sporet, når der er foretaget signalgivning for tog 

fra Ellidshøj. Uanset varsllngsanlægget skal signal »giv agt« (signal nr. 5S) afgives efter bestemmelserne i SIR, 

og togpersonalet for personbefordrende standsende tog ad spor 2 skal i muligt omfang advare de rejsende, når 

tog varsles. 
I tilfælde af strømafbrydelse vil bl.a. varslingsanlægget være ude af funktion. 
Signalgivning for tog fra Ellidshøj er i så fald spærret, og togene må gives telefonisk indkørselstilladelse, evt. 

indrangeres. 

Af• og tilbagemelding af tog. 
For tog i køreretningen Ellidshøj-Skørping foretages normalt af- og tilbagemelding mellem Ellidshøj og Støv-

ring. Når Støvring station er ubetjeot, skal der for tog i køreretningen Ellidshøj-Skørping foretages af. og til· 

bagemelding og køres med stationsafstand fra Ellidshøj til Skørping, og sidstnævnte station skal således i 

disse tidsrum også føre kontrol med tilstedeværelsen af slutsignaler på tog fra Ellidshøj. 
Når Ellidshøj station er betjent holdested samtidig med, at Støvring station er ubetjeot, foretages af. og tilbage-

melding og køres med stationsafstand i begge køreretninger mellem Skørping og Svenstrup Jyll. 

Ellidshøj station må ikke ophøre med at være togfølgestation, når der er uorden i linjeblokanlægget. 

Opstår der uorden i linjeblokanlægget, når Ellidshøj station er betjent holdested, skal stationen snarest 

etableres som togfølgestation. 
Når kørsel med stationsafstand er etableret som følge af uregelmæssighed ved et hovedsignal på Støvring 

station i tidsruin, i hvilke stationen er ubetjent, forholdes for så vidt angår passage af denne stations signa-

ler, som anført for tog, der får »stop« fra et hovedsignal på Støvring station, når stationen er ubetjenL 

FORlfSÆTTES pl næste side. 

-



-
• 

23 - VIII Togplan 8 

Ekspeditions- Under- a) ventesalsdør låses af 
stedets retnings- Betjent holdested Ubetjent b) ventesalsdør op låses af 

navn og art station c) brevkasse tømmes af 

2 3 4 5 

Støvring (fortsat) I 
Ekstraordinær »stop« fra et hovedsignal, når stationen er ubetjent. Får et tog ekstraordinært »stop« ved et 
hovedsignal, når stationen er ubetjent, skal lkf. eller - såfremt toget holder foran et af stationens udkørsels-
signaler - evt. tgf. straks effur standsningen foretage opkald gennem en af de i togplan 17 nævnte nødtelefo-
ner og afgive den i SR § 30, punkt 5, foreskrevne melding til ankomststationen Skørping hhv. Ellidshøj 
(Svenstrup Jyll.). Såfremt dnkomststationen kan fastslå, at der ikke befinder sig tog i de(t) foranliggende 
blokafsnit, og der i øvrigt ikke menes at være hindringer for togets fortsatte kørsel, selv om pågældende sig-
nal ikke kan vise en »kør«-tilladelse, gives der lkf. (tgf.) tilladelse til at passere signalet, men der skal ud-
trykkelig pålægges lkf. at køre med forsigtighed til næste hovedsignal, idet han skal være forberedt på at 
standse foran enhver hindring. 

Er det et indkørselssignal, der gives tilladelse til at passere, skal det endvidere pålægges tgf. at rangere toget 
ind på og evt. ud fra statiorlen. - Kan der ikke gennem nød telefonen opnås forbindelse med en af nabotog-
følgestationerne, underrrettes tgf., som derefter rangerer toget forbi signalet. Toget skal fremføres med 
forsigtighed til næste hovedsignal, og lkf. skal være forberedt på at standse foran enhver hindring. Underret-
ning om forholdet skal af tgf. afgives til ankomststationen. Er toget planmæssig gennemkørende på denne, 
skal tgf. give lkf. ordre til at standse, for at meldingJn han afgives. 

Signal »stop og ryk frem«. I I 
For togenes fremførelse for signal »stop og ryk frem« gælder reglerne i SIR. 

»Stop og ryk frem« fra et indkørselssignal foran StoJ ing station tilkendegiver endvidere, 
at togvejen ikke kan påregnes at være fri og ubesat, I 
at varslingsanlægget ikke kan påregnes at virke, og 
at lokomotivføreren under togets indkørsel i øvrigt skal være forberedt på at standse foran enhver hindring. 

Når »stop og ryk frem« er indkoblet for et hovedsignJI på Støvring station, når ~enne er ubetjent, vil et tog, 
som nærmer sig signalet, som viser »stop«, automatis~ få signal »stop og ryk freln« ca. 1/, minut efter, at to-
get har nået et punkt 85 m lforan signalet, der skifterltil »stop« efter senest 2 i inutters forløb. 

Når Ellidshøj station er betjent holdested, må denne station kun indkoble signal »stop og ryk frem« når til-
ladelse hertil er indhentet hr s Svenstrup Jyll. station.! I 

• Ellidshøj Svenstrup D.e.S: 0,00- 5,15 
19,15-24,00 

Svenstrup 
Jyll. 

Gyldig fra 1 / • 

Ti-Lø: 0,00- 6,00 
19,15-24,00 

S: 0,00- 5,15 
19,40-24,00 

Vedrørende afvikling af toggangen på strækningen Skørping-Ellidshøj henvises til det under 
Støvring anførte. 

Vedrørend . afvikling af toggangen på strækningen Skørping-Ellidshøj henvises til det 
under Støvring anførte. I 
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Togplan 8 

Ekspeditions• 
stedets 

navn og art 

Skalborg 

Ålborg 

Voerbjerg S 

Sulsted 

Tylstrup 

Vrå 

24 - VIII 

Under- a) ventesalsdør låses af 
retnings- Betjent holdested Ubetjent b) ventesalsdør oplåses af 
station c) brevkasse tømmes af 

2 3 4 5 

Ålborg Ma-To: 0,00- 5,45 
(D.e.S: 1,15- 5,00) 

22,45-24,00 
Fr: 0,00- 5,45 
Hv.f.S: 0,06- 5,45 

18,00-24,00 
S: 0,00- 5,15 

Billetkontoret er lukket i følgende tidsrum: Nat eft Lø 20,15-5,45 og nat eft ø. dage 
22,30-5,45 (Billetsalg i togene). 

Nørre• 
sundby 
Vognudvekslingen sker med arbejdstog fra Nørresundby efter særlig instruks, jf. afsnit C. 

Intet udvekslingsskab. 

Ma-Fr: 0,00- 6,05 
11,30-12,50 
19,15-21,45 
23,00-24,00 

Lø: 0,00- 6,05 
I 5,40-24,00 

S: 0,00- 8,46 
10,40-12,50 
14,00-16,50 
19,30-24,00 

Ma-Fr: 0,00- 6,05 
12,30-13,00 
19,15-24,00 

Lø: 0,00- 6,05 
16,00-18,30 
19,15-24,00 

S : 0,00- 6,05 
I 0,30-24,00 

Hv: 0,00- 5,55 
22,10-24,00 

(Lø dog 19,27-24,00) 
S: 0,00- 8,30 

10,55-12,45 
15,10-16,20 
23,35-24,00 

c) S: togp. 1980 



Ekspeditions- Under-
stedets retnings-

navn og art station 
2 

Sønderskov T 

-
- Sindal 

Tolne 

-
• Kvissel 

Gyldig fra 1/ 1 1969 

2S-VII 

Betjent holdested 

3 

Ubetjent 

4 

Ma-Fr: 0,00- S,1S 
l 2,S0-14,00 
21,4S-24,00 

Lo: 0,00- S,1S 
12,50-14,00 
I 8, I 5-20,4S 
21,4S-24,00 

S : 0,00- 1,SO 
13,20-13,S0 
I 7,25- 18,56! 
2 I ,45-24,00 

Hv: 0,00- 5,20 
12,30-13,50 
20,15-24,00 

(Lø dog: 18,56½-24,00) 
S: 0,00-24,00 

(I tiden 1¾-11/ 1 
dog 0,00-16,15 

16,55-24,00) 

Hv: 0,00- 7,00 
(D.e.S dog 

0,00- 6,30) 
20,00-24,00 

(Lø dog 18,00-24,00) 
S: 0,00-24,00 

(I tiden 10/ . - 11/a 
dog 0,00- 9,45½ 

I 0, I 5}-24,00) 

Togplan 8 

a) ventesalsdør låses af 
b) ventesalsdør oplåses af 
c) brevkasse tømmes af 

a)Hv: 
S: 

b)Hv: 
S: 

s 
tgf. 949 
tgf. 1947 
tgf. 936 
tgf. 962 

a) Nat. eft. S: 
tgf. SS 

Hv.f.S i tiden ••t,-••t,: 
ø.dage 

b)S : 
c) S: 

tgf. 994 
tgf. 939 
tgf. 85 
togp. 1980 

a) Nat. efter S: 
tgf. SS 

Hv.f.S i tiden 11/ 1- 1"1, : 

ø.dage 
b)Hv: 

S: 
c)S: 

tgf. 994 
tgf. 939 
tgf. 936 
tgf. 85 
togp. 1980 
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Togplan 8 26- VII 

Ekspeditions- Under- a) ventesalsdør låses af 
stedets retnings- Betjent holdested Ubetjent b) ventesalsdør oplåses af 

navn og art station c) brevkasse tømmes af 

2 3 4 5 

Lunderskov-Esbjerg Om benyttelse af rutebilrejsehjemler i tog mellem Esbjerg og 
Bramming henvises til afsnit D. 

Vejen 

Bramming 

Tjæreborg 

Hv: 0,00- 4,45 c) S: bureaup. 383 
(Hv e S: 0,00- 5,15) 

21,20-24,00 
S: 0,00- 7.30 

12,00-13,10 
23,15-24,00 

Rejsegodsekspeditionen betjenes ved standsende tog. Billetkontoret lukket Hv. 0,00-5, I 5 
og 21,30-24,00. S: 0,00-7,00 og 23,00-24,00. (billetsalg i togene). 

1) 

1) Kontoret lukket Lø 0,00-5,30 og 19,00-24,00, ø.Hv 0,00-5.30 og 20,00-24,00 samt 
S 0,00-7,00 og 22,30-24,00. (Billetsalg i togene). 

Hv: 0,00- 5,15 
19,40-20,25 

(Lø endv. 22,40-24,00) 
S: 0,00- 6, 15 

I 5,05-16, 13 
19,40-20,20 

Esbjerg-Struer På den fjernstyrede strækning Holstebro-Struer er de enkelte eks-
peditionssteder overgangsstation eller understation (jf S.R. bilag 
2) som anført nedenfor. 

Spangsbjerg S Esbjerg 

Fjernstyringscentralen er beliggende i Struer. 
Om benyttelse af rutebilrejsehjemler i tog mellem Ringkøbing og 
Holstebro, hhv. Holstebro og Struer henvises til afsnit D. 

Vognudvekslingen sker med arbejdstog fra Esbjerg efter særlig instruks, jf. afsnit C. 

Guldager 

Intet udvekslingsskab. 

Hv: *) 0,00- 5,45 
19,00-20,05 
20,40-21,10 
22,00-24,00 

*)D.e.S dog: 
0,08- 5,45 

S: 0,00- 7,40 
12,25-17,20 
18,35-19,40 
20,30-21,15 

a) Fr: tgf. 396 
ø.Hv: tgf. 398 



27- X Togplan 8 

Ekspeditions- Under- a) ventesalsdør låses af 

stedets retnings- Betjent holdested Ubetjent b) ventesalsdør oplåses af 

navn og art station c) brevkasse tømmes af 

2 3 4 5 

Sig Varde Lø : JO 00-14,25 Lø: 0,00- 6,00 a) Hv: tgf. 367 
ø.Hv: 10.00-13,00 14,55-16,50 S: tgf. 1383 

I 8,00-24,00 b)S: tgf. 1342 - ø.Hv: 0,00- 6.00 c) Hv , togp. 392 
13,00-14,25 S: bureaup. 1383 
18,00-24,00 

S: 0,00-24,00 

- Tistrup 
0,00- 6,00 a) Hv: tgf. 383 

b)S: tgf. 330 
21,30-24,00 c) Hv : bureaup. 383 

Lø: 0,00- 5,45 
18,00-19,45 
21 ,30-24,00 

S: 0,00-11,45 
13,10-16,30 
18,00-19,30 

Ingen rangering. 

Gårde Hv.f.S: 0,00- 7,30 a) Hv : tgf. 367 
10,10-11,30 S: tgf. 1396 
15,00-16,50 b)S: tgf. 1342 
17 ,S0-24,00 c) Hv: togp. 392 

ø.Hv: 0,00- 7,30 S: bureaup.1383 
10,10-11 ,30 
13,00-14,30 
17,50-24,00 

S: 0,00-24,00 

Ølgod Hv.e.S: 0,05- 5,50 a)Lø tgf. 383 
Ti-Fr: 0,10- 5,50 S: tgf. 1387 - Lø: 0,10- 7,07 c) S: bureaup. 1383 

18,00-24,00 Hv. bureaup. 383 
S: 0,00- 7,05 

l0.30-11.55 
13.00-16,30 
18,00-19,JS 

Tarm Lø: 0,00- 6,40 c)Hv: bureaup. 383 
18,15-24,00 S: bureaup. 1383 

ø.Hv: 0,00- 6,40 
19,00-24,00 

S: 0,00- 7,00 
10,20-12,15 
13,15-15,17 
18,10-19,20 
23,20-24,00 

Intet udvekslingsskab. 

Gyldig fra ¼ 1969 175 



Togplan 8 28 - X 

Ekspeditions- Under- a) ventesalsdør låses af stedets retnings- Betjent holdested Ubetjent b) ventesalsdør oplåses af navn og art station c) brevkasse tømmes af 

Lem I 

Ringkøbing 

HeeT 

Tim 

Ulfborg 

Bur 

2 3 

Varsllngsanlæg. 

4 

Hv.e.S : 0,4S- S,10 
18,40-19,35 
23,00-24,00 

ø.Hv: 0,00- S,10 
18,40- 19,35 

(Lø dog: 17,30-22,lS) 
23,00-24,00 

S: 0,00-16,45 
17,4S-2 l ,4S 

s 

Ved overgangen mellem perronerne er opstillet varslingsanlæg, der ved advisering fra højttalere advarer de rejsende mod at gå over sporet, når der er tog under indkørsel i spor I. Uanset varslingsanlægget skal signal »giv agt« (signal nr. SS) afgives efter bestemmelserne i SIR. 

Ring- Lø: 8,30- 9,S0 
købing 11,40-13,30 

ø.Hv: 14,00-14,40 
16,S8- 17,18 

Ingen rangering. 

Vemb Ma-Fr: 17,4S- 19,30 

Lø: 0,00- 8,30 
13,30-24,00 

ø. Hv: 0,00- 8,30 
11,40-14,00 
17, I 8-24,00 

S: 0,00-24,00 

Ma-Fr : 0,00- 6,00 
12,1 S-13,30 

Lo: 

S: 

19,30-24,00 
0,00- 6,00 

12,IS- 12,S0 
1 S,00-24,00 
0,00-13,30 

IS,00-18,00 
22,30-24,00 

c) Hv: 
S: 

a)Hv : 
S: 

b)S : 
c)Hv: 

S: 

a)Hv: 
S: 

b)S : 

Billetkontoret er på Lø endvidere betjent i tiden kl. 18,4S-19,30. 

Holstebro Hv.f.S: 0,00- 7,00 a) Hv: 
S: 

IS,10-24,00 b)S: 
ø.Hv: 0,00- 7,00 c) Hv: 

12,0S-24,00 S: 
S: 0,00-24,00 

Ingen rangering. 

bureaup. 383 
bureaup. 1383 

tgf. 383 
tgf. 1387 
tgf. 1317 
bureaup. 383 
bureaup. 1383 

tgf. 63 
tgf. 1387 
tgf. 1317 

tgf. 383 
tgf. 1387 
tgf. 1317 
bureaup. 383 
bureaup. 1383 



• 
• 

• 
-

29 -Vll Togplan 8 

Ekspeditions- Under- a) ventesalsdør låses af 
stedets retnings- Betjent holdested Ubetjent b) ventesalsdør oplåses af 

navn og art station c) brevkasse tømmes af 

Holstebro 

Hjerm 

Struer 

2 3 I --1--
Overgangsstation til fjernstyret strækning . 

Understation på fjernstyret strækning. 

4 

0,00-24,00 

5 

a) Lø, S og D.e.S: 
tgf. 365 

ø. dage tgf. 755 
b) Hv: tgf. 714 
S: tgf. 1714 

c) Hv. undt. Lø: 
togp. 756 

S: bureaup. 1383 

Det i SR § 11 foreskrevne eftersyn foretages af tjenestemænd under banetjenesten. 
Såfremt tog forventes at ville få et ophold på over I min. retter tgf. henvendelse til FC 
med henblik på evt betjening af anlæggene ved ovk. nr. 377 (kun sydgående tog) hhv. nr. 
379 (kun nordgående tog). 

Overgangsstation til fjernstyret strækning. 

Struer-Langå Om benyttelse af rutebilrejsehjemler i tog mellem Viborg og Ran-
ders henvises til afsnit D. 

HandbjergT 

Vlnderup 

Gyldig fra 1/ 0 1969 

Lø: 0,00- 5,35 
17,45-18,45 
21,00-24,00 

ø Hv: 0,00- 5,35 
21,00-24,00 

S: 0,00- 8,00 
11,15-14,15 
18,00-24,00 

a) Ma-Fr: tgf. 387 
Lø: tgf. 7382 
S: tgf. 1382 

b) Hv. tgf. 321 
S: tgf. 318 

c) S: togp. 1382 
Hv.undt.Lø: 

bureaup. 382 
Lø: togp. 7382 

a) Hv undt. Lø: 

Lø: 
S: 

b)S: 

tgf. 387 
tgf. 384 
tgf. 1393 
tgf. 310 
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Togplan 8 

Ekspeditions- Under-
stedets retnings-

navn og art station 

2 

Ronbjerg 

Højslev 

Stoholm 

SparkærT 

30 - VII 

Betjent holdested I Ubetjent 

3 _l__ 4 

Ma-Fr: 0,00- 6,30 
20,30-21,20 
22,20-24,00 

Lø: 0,00- 6,30 
17,00-24,00 

S: 0,00-24,00 

Hv.f.S undt. Lø: 
0,00- 5,30 

12,25-13,10 
18,10-19,30 
20,40-24,00 

Lø: 0,00- 5,30 
12,25-13,10 
16,50-24,00 

o.Hv: 0,00- 5,30 
(D.e.S: 0,0lt- 6,05) 

12,25-13, 10 
20,40-24,00 

S: 0,00-17,30 
18,25-19,30 

I perioden '¾-" / 8 
S: 0,00-10,50 

11,47¼--17,30 
18,25-19,30 

a) ventesalsdør låses af 
b) ventesalsdør oplåses af 
c) brevkasse tømmes af 

5 

c) S: togp. 1382 
Hv. undt. Lø: 

bureaup. 382 
Lø: togp. 7382 

a)Lø: tgf. 7382 
Nat.e.S: tgf. 1395 

b)S: tgf. 1323 
c)Lø: togp. 7382 

S: togp. 1382 

a) Nat.e.S: tgf. 1395 
Nat.e.Fr: tgf. 391 
Lø: tgf. 7382 
ø.Hv: tgf. 387 

b) Hv undt. Lø: 
togp. 387 

Lø: togp. 7382 
S: tgf. 310 

c) S: togp. 1382 
Hv. 
undt.Lø:bureaup. 382 
Lø: togp. 7382 



• 
• 

31 - VIII 

Ekspeditions- Under-
stedets retnings- Betjent holdested 

navn og art station 
2 3 

Ravnstrup 

Ingen rangering . 

Rlndsholm 

Ubetjent 

4 

Hv.f.S undt Lø: 
0,00-5,30 

17,42-24,00 
Lø: 0,00- S,30 

16,50-24,00 
ø.Hv: 0,00- 5,30 

(d.e.S: 0,00- 6,00) 
18,50-24,00 

S: 0,00-24,00 

Lø: 0,00- 7,10 
8,10- 9,50 

14,00-24,00 
ø.Hv: 0,00- 7,10 

8,10- 9,S0 
11,05- 13,30 

(Hv.f.S undt. Lø dog 
ll,0S-12,SS) 
16,30-17,5S 
18,40-24,00 

S : 0,00- 24,00 

I vestenden har sporene fald ind mod stationen. 

Togplan 8 

a) ventesalsdør låses af 
b) ventesalsdør oplåses af 
c) brevkasse tømmes af 

s 
a) Nat.e.S: tgf. 139S 

Lø: tgf. 7382 
ø.dage: tgf. 387 

b)S: tgf. 1323 
c) S: togp. 1382 

Lø: togp. 7382 

c) S: togp. 1382 

Hv. 
undt. tø: bureaup. 382 
Lø: togp. 7382 

Det er forbudt at foretage stød- eller faldrangering fra vest mod alle stationens spor. 
Ventesalsdøren aflåses og oplåses automatisk. 

• Rødkærsbro Hv: 0,00- 6,30 a)Lø: 
c) Lø: 

tgf. 7382 
togp. 7382 (d.e.S: 1,00- 6,30) 

Ma-To: 21,30-24,00 
Fr: 23,00-24,00 
Lø: 19,00-24,00 • S: 0,00-17,30 

18,241-20,20 

Tange T c) S: togp. 1382 
Hv. 
undt. Lø : bureaup. 382 
Lø: togp. 7382 

Gyldig fra '!, 1969 177 



Togplan 8 32 - Vlll 

Ekspeditions- Under- a) ventesalsdør låses af 
b) ventesalsdør oplåses af stedets retnings- Betjent holdested Ubetjent 

navn og art station c) brevkasse tømmes af 

Bjerringbro 

Ulstrup 

2 3 

Intet udvekslingsskab. 

Hv.e.S: 

Ti-Fr: 

(Frdog 
Lø: 

S: 

I østenden har sporene fald ind mod stationen. 

4 

0,00-6,141 
21,35-24,00 
0,00- 6,00 

21,35-24,00 
22,26-24,00) 
0,00- 6,00 

19,36-24,00 
0,00- 6,35 

22,50-24,00 

5 

a) S: tgf. 1390 
Fr: tgf. 395 
Ma-To og 
Hv.f.S: tgf. 365 

c) Lø: togp. 7382 

Stød-eller faldrangering til de private sidespor til andelsslagteriet, savværket og det offent-
lige slagtehus må ikke foretages før vedkommende, der skat betjene bremse i de afslåede 
vogne, er placeret ved bremsen og har foretaget betryggende prøve af denne. 
Vognene skal bremseledsages over helerangervejen. 

Langii Ma-Fr: 18,40-19,30 Hv: 0,00- 6,141 a)Ma-Fr: tgf. 382 
Lø: tgf. 7382 

Lø: 15,00-19,30 19,30-24,00 N.e.S: tgf. 1390 
S: 6,45- 9,15 S: 0,00- 6,45 c) S: togp. 1382 

9,15-24,00 Hv. undt. Lø: 
bureaup. 382 

Lø: togp. 7382 

ingen rangering. 
Når stationen er ubetjent, må drejeomskifteren i betjeningskassen for bomanlægget ved 
o,k. 9b kun stå i stillingen: »indkørende tog«. 

Vojens-Haderslev By Om toggangens afvikling, når Haderslev By er holdested, samt 
om kørslen Had-Hab henvises til afsnit C. 
Om benyttelse af rutebilrejsehjemler I tog henvises til afsnit D. 

HammelevT 
Tgf. 836 Ma-Fr, 832 Lø og 836 S slukker ventesalsbelysningen (afbryder i ventesalen) 

Haderslev By Lø: 0,00- 5,50 
11,00-24,00 

ø.Hv: 0,00- 5,50 
(D.e.S: 0,00- 5,30) 

12,15-13,45 
18,15-24,00 

S: 0,00-24,00 
Der henvises i øvrigt til de særlige instrukser i afsnit C. 



33 - VII Togplan 8 

Ekspeditions- Under- a) ventesalsdør låses af 
stedets retnings- Betjent holdested Ubetjent b) ventesalsdør oplåses af 

navn og art station c) brevkasse tømmes af 

2 3 4 s 

• Rødekro-Åbenrå Om kørslen mellem Rødekro og Åbenrå henvises til afsnit C. 
Om benyttelse af rutebllrejsebjemler I tog henvises til afsnit D. 

- Åbenrå FC Vojens a) Hv : Dørene til for-
hallen låses af 
rucf. før 
sidste rutebils 
afgang. 

• 

Stationen er holdested hele døgnet. Om betjeningen henvises lil instruks for kørslen mellem 
Rødekro og Åbenrå i afsnit C. 

Tønder H-Tinglev-Sønderborg H I 

Tønder Øst I Tønder H Lø: 

ø.Hv: 

1.00- 8,00 I a) Hv: tgf. 424 

Jejsing T 

10,00-IS,OO Ø t"d 
7,00- 8,00 vr. 1 

10,00-16,00 
S: 0,00-24,00 

Sporskiftenøgle på Tønder H station. 

N.e.S: tgf. 1432 
Tg(. låser tillige døren 
fra gaden til forhallen 
samt ventesalsdøren til 
perronen 

Før togafgangen skal togføreren for tog, der trafikerer stationen i de tidsrum, denne er 
ubetjent, sætte følgende aut. bomanlæg i funktion fra de på perronen anbragte betjenings-
kasser: 
Alle tog mod Jejslng: ovk. nr. 128 (Ribe landevej). 
Alle tog mod Tønder H: ovk. nr. 129 (Leos all6). 
Sidstnævnte anlæg må dog først betjenes - og toget må først afgå - når Tønder H stations 
indkørselssignal viser »kør«. 
Viser signalet »stop«, underrettes Tønder H station gennem den på perronen anbragte 
telefon. 
Ankommet rejsegods og banepakker anbringes i rejsegodsekspeditionen. 

a) Hv: tgf. 424 
N.e.S: tgf. 1428 

b)Hv: tgf. 402 
S : tgf. 405 

c) Hv. undt. Lø: 
togp. 423 

S : togp. 418 

Gyldig fra 1/ 0 1969 178 



Togplan 8 

Ekspeditions• 
stedets 

navn og art 

Bylderup-Bov 

Terkelsbol 
TogS I 

Tinglev 

Bjemdrup 
T 

Kliplev 

Lundtoft T 

Torsbol T 

RinkenæsT 

Gråsten 

I 

34 - VII 

Under- a) ventesalsdør låses af 
retnings- Betjent holdested Ubetjent b) ventesalsdør op låses af 
station c) brevkasse tømmes af 

2 3 4 5 

Tinglev Hv.f.S: 6,30- 8,00 Hv.f.S: 0,00- 6,30 a) Hv: tgf. 424 
15,00-16,50 16,50-24,00 Nat.e.S: tgf. 1428 

ø.Hv: 6,30- 8,00 ø.Hv: 0,00- 6,30 b)S: tgf. 405 
11,10-12,30 12,30-13,00 c) Hv undt. Lø: 
13,00-14,10 17 ,50-24,00 togp. 423 
17,00-17,50 S: 0,00-24,00 S: togp. 418 

Tinglev 0,00-24,00 
Sporskiftenøgler på Tinglev station. 

Fjernstyret overgangsstation til fjernstyret strækning i følgende tidsrum: 
Natten mellem Hv 22,30-4,00 
Natten mellem Hv og S 22,30-7,00 
Natten mellem S og Hv 2,30-4,00 
Natten mellem S og S 2,30-7,00 

Hv: 

Tinglev Hv: 

S: 

I 8,55-19,30 

0,00- 5,00 
20,30-24,00 
0,00- 7,00 

23,45-24.00 

Hv: 

S: 

0,00- 6,20 
19,30-24,00 
0,00- 8,00 

10,45-17,55 
22,20-24,00 

c) S: togp. 1421 
Hv undt. Lø: 

togp. 418 

a) Hv. undt. Fr: 
tgf. 424 

Fr: tgf. 429 
S: tgf. 1425 

c) S: togp. 1421 
Hv undt. Lø: 

togp. 418 

a)Hv: tgf. 424 
S: tgf. 1425 

b)Hv: tgf. 403 
S: tgf. 1404 

c) Hv: togp.409 
og410 

Hv undt. Lø: 
togp. 421 

S: togp. 1421 

c) S: togp. 1421 

-



35a - IX 

Ekspeditions- Under-
stedets retnings- Betjent holdested Ubetjent 

navn og art station 

2 3 4 

AvnbølI Gråsten Lø: 6,50- 8,05 Lø: 0,00- 6,50 
9,00-12,00 8,05- 9,00 

14,00-16,00 12,00-14,00 - Ma-Fr : 6,50- 8,05 16,00-24,00 
9,00-11,30 Ma-Fr : 0,00- 6,50 

14,30-18,00 8,05- 9,00 
11,30-14,30 
18,00-24,00 

S: 0,00-24,00 

Togplan 8 

a) ventesalsdør låses af 
b) ventesalsdør oplåses af 
c) brevkasse tømmes af 

5 

a) Hv: tgf. 421 
S: tgf. 1425 

b) S : tgf. 1404 
c) Hv: togp. 409 

Hvundt. Lø: 
togp. 421 

S: togp. 1421 

- V cster-Sottrup Ma-Fr: 0,00- 6,45 
10,55-14,00 
18,15-24,00 

a)Hv: 
S: 

b)S: 

tgf. 421 
tgf. 1425 
tgf. 1404 

• 
• 

Tønder H-Bramming 

Visby T 

Bredebro 

Døstrup 
Sønderjyl-
land T & SI 

Lø : 0,00- 6,45 
12,00-14,00 
16, I 5-24,00 

S: 0,00-24,00 

c) Hv. 
undt.Lø:togp. 421 
S : logp. 1421 

Om benyttelse af mtebllrejsehjemler i tog mellem Ribe og Bram-
ming henvises til afsnit D. 

Ma-Fr: 0,00- 6,40 
13,05-13,45 
18,00-24,00 

Lø: 0,00- 6,40 
13,05-24,00 

S : 0,00-24,00 

c) Dgl. 
undt.Lø:togp. 493 
Lø : togp. 483 

a)Hv: 
N.e.S: 

b)S: 
c)Dgl. 

tgf. 486 
tgf. 1496 
tgf. 1457 

undt.Lø: togp. 493 
Lø: togp. 483 

c) Dgl. 
undt.Lø :togp. 493 
Lø: togp. 483 

Sporskiftenøgle på Skærbæk station. 

Skærbæk 

Gyldig fra 1 /, 1969 

Ma-Fr: 0,00- 6,20 a)N.e.S : tgf. 1496 
19,30-21,25 
23,25-24,00 

Lø: 0,00- 6,20 
18,15-21,25 
23,25-24,00 

S : 0,00- 6,55 
I 5,20-15,45 
23,15--24,00 

(I perioden •• / ,-31 / 1 
dog 0,00- 6,55 

23, 15-24,00) 

179 



Togplan 8 

Ekspeditions-
stedets 

navn og art 

Brøns T 

RejsbyT 
&SI 

Hvlding 

Ribe 

Farup T 

Gredstedbro 

Sejstrup T 

35b- IX 

Under-
retnings- Betjent holdested Ubetjent 
station 

2 3 -t- 4 

Hviding 0,00-24,00 

Sporskiftenøgle på Ribe station. 

Ribe Ma-Fr: I 5,45-18,30 Ma-Fr: 0,00- 6,10 
Lø: 13,30-15,30 11,00-13,30 
(Lo i tiden " /.-11/ 1 18,30-24,00 
dog: 13,30-14,15 Lø: 0,00- 6,10 

15,20-15,30) 15,30-24,00 
S: 0,00-24,00 

Ma-Fr: 0,00- 5,45 
(D.e.S: 0,30- 5,45) 

20,00-24,00 
Lo: 0,00- 5,45 

19,30-24,00 
S: 0,00- 7,15 

Intet udvekslingsskab. 18,45-23, 15 
Rejsegodsekspeditionen er betjent ved alle tog. 

Bramming Hv.f.S: 5,50- 7,00 
12,40-15,30 
17,01-19,10 

Hv.f.S i tiden 
18/ 8- 11/ 8 dog 

5,50- 7,00 
13,15-15,30 
17,01- 19,10 

ø. Hv: 5,50- 7,00 
13,15- 15,30 
17,30-19,10 

Hv.f.S: 0,00- 5,50 
11,15-12,40 
19,10-24,00 

Hv. f.S i tiden 
18/ 1- 11 / 1 dog 

0,00- 5,50 
11,15-12,40 
19,10-24,00 

ø.Hv: 0,00- 5,50 
11,15-15,30 
19,10-24,00 

S: 0,00-24,00 

a) ventesalsdør låses af 
b) ventesalsdør oplåses af 
c) brevkasse tømmes af 

5 

c) Dgl. 
undt.Lø :togp. 493 

c) Dgl. 
undt.Lø:togp. 493 
Lø: togp. 483 

a)Hv: tgf. 493 
N.e.S: tgf. 1496 

b)S: tgf. 1457 
c)Dgl. 

undt.Lø: togp. 493 
Lø: togp. 483 

c) Dgl. undt. Lø og S: 
togp. 493 

Lø : togp. 483 

a) Hv: tgf. 493 
S: tgf. 1497 

b)S: tgf. 458 
c) Dgl. undt.Lø: 

togp. 493 

c) Dgl. undt. Lø og S: 
togp. 493 

Lø: togp. 483 

• 



-
-

• 
-

36a- VI Togplans 

Ekspeditions- Under-
stedets retnings- Betjent holdested 

navn og art station 
2 3 

-1-

Bramming-Silkeborg-Laurbjerg 

Vejrup T 

Glejbjerg T 

Agerbæk 

a) ventesalsdør låses af 
Ubetjent b) ventesalsdør op låses af 

c) brevkasse tømmes af 
4 s 

Om benyttelse af rutebilrejsehjemler I tog mellem Es-
bjerg og Grindsted henvises til afsnit D. 
På den fjernstyrede strækning Funder-Silkeborg 
er stationer m.v. af ekspedltioosmæsslge arunde be· 
tjent som nedenfor anført. 
I sikkerhedsmæssig henseende er de enkelte ekspe• 
dltioossteder overgangsstation eller understation (jf 
SR bilag 2) som anført under stationen. 
Fjernstyringscentralen er beliggende i Silkeborg. 

Hv.f.S: 0,00- 7,00 
15,00-17,00 

ø.Hv: 

S: 

18,00-24,00 
0,00- 7,00 

21,30-24,00 
0,00- 9,30 

11,00-24,00 

c) Hv: 
S: 

a) Hv: 
S: 

b)Hv: 
S: 

c) Hv : 
S: 

a) Hv: 
S: 

c) S: 

togp. 520 
togp. 1520 

tgf. 527 
tgf. 1526 
tgf. SOS 
tgf. 1509 
togp. 520 
togp. 1520 

tgf. 527 
tgf. 1526 
togp. 1520 

Når stationen er ubetjent, skal bommen over læssevejen være lukket og aflåst med kæde 
og hængelås • 
Intet udvekslingsskab. 

Tofterup I Grindsted Hv: 0,00-24,00 a)Hv: tgf. 527 
T&S S: 0,00-24,00 S: tgf. 1526 

b)Hv: tgf. 505 
S: tgf. 1509 

c)Hv: togp. 520 
S: togp. 1520 

Sporskiftenøgle på Grindsted station. 

Krogager I Grindsted Hv: 0,00-24,00 c) Hv: togp. 520 
T&S S: 0,00-24,00 S: togp. 1520 

Sporskiftenøgler på Grindsted station. 

Gyldig fra 1/ • 1969 180 



Togplan 8 

Ekspeditions- Under-
stedets retnings-

navn og art station 
2 

Filskov Grindsted 

Blåhøj Brande 

Ejstrupholm 

36b-VI 

Betjent holdested Ubetjent 

Ma-Fr: 
Lo: 

Lø : 
ø.Hv: 

3 4 

9,30-11,00 
9,30-12,30 

7,15- 10,02 
7,15- 10,02 

11,30-12,10 

Ma-Fr: 0,00- 7,15 
11,00-13,00 
17,00-24,00 

Lo: 0,00- 7,15 
12,30-24,00 

S: 0,00-24,00 

Lø: 0,00- 7,15 
12,20-12,45 
17,00-24,00 

ø.Hv: 0,00- 7,15 
12,10- 13,00 
17,00-24,00 

S: 0,00-24,00 

Hv.f.S: 0,00- 6,15 
16,10-24,00 

ø.Hv: 0,00- 6,15 
20,S0-24,00 

S: 0,00- 8.55 
l0,00-24,00 

HJollund S I Ejstrupholm 0,00-24,00 
(Brande) 
Sporskiftenøgler på Brande og Silkeborg stationer. 

Christianshede T 

Funder Hv: 0,00-24,00 
S: 0,00-24,00 

Fjernstyret overgangsstation til fjernstyret strækninl?. 

a) ventesalsdor låses af 
b) ventesalsdor oplåses af 
c) brevkasse tommes af 

s 

a)Hv: tgf. 527 
S: tgf. 1527 

b)S: tgf. 1509 
c) Hv: togp. 520 

S: togp. 1520 

a)Hv: tgf. 527 
S: tgf. 1527 

b)S: lgf. 1509 
c)Hv: togp. 520 

S: togp. 1520 

a) Ma-Fr: tgf. 526 
Lø: tgf. S23 
S: tgf. 1S26 

c) Lø: togp. S23 
S: togp. I S23 

c) Hv: 
S: 

togp. 523 
togp. 1S23 

• 



37 - VII Togplan 8 

Ekspeditions- Under- a) ventesalsdør låses af 
stedets retnings- Betjent holdested Ubetjent b) ventesalsdør oplåses af 

navn og art station 

Silkeborg 

A Resenbro 
W T&SI 

2 

Silkeborg 

3 

se side 39 

c) brevkasse tømmes af 
4 5 

0,00-24,00 c) Hv undt. Lø: togp.526 
S: togp. I 526 

Sporskiftenøgler på Silkeborg station. 

GjemT -
Thonø Laurbjerg Lø : 

ø.Hv: 
S: 

• Skjern-Skanderborg 

Borris 

Gyldig fra 1/ 1 1969 

a) tgf. 523 (7523)(1523) 
b)Hv: tgf. 506 

S: tgf. 1505 
c) Hv undt. Lø: togp.526 

S: togp. I 526 

a) tgf. 523 (7523) (I 523) 
b)Hv: tgf. 506 

S: tgf. 1505 
c) Hv undt. Lø : togp.526 

S: togp. I 526 

6,15- 7,15 Lø: 0,00- 6,15 a)Hv: tgf. 523 
10,30-12,00 16,00-17,15 S: tgf. I 523 
14,50-16,00 18,30-24,00 c) Hv undt. Lø : 
6,15- 7,15 ø.Hv: 0,00- 6,15 togp. 526 

10,00-12,00 18,30-24,00 S: togp. 1526 
S: 0,00-10,00 

12,00-17,00 
18,30-24,00 

På den fjernstyrede strækning Herning-Skanderborg er statio-
ner m.v. af ekspeditionsmæssige grunde betjent som anført nedenfor. 
I sikkerhedsmæssig henseende er de enkelte ekspeditionssteder 
overgangsstation eller understation (Jf SR, bilag 2) som anført 
under stationen. 
Fjernstyringscentralen er beliggende i Silkeborg. 

Ma-Fr: 0.00- 6,20 a) Hv: tgf. 566 
19,00-24,00 S: tgf. 1568 

Lø: 0,00- 6,20 c) Hv: togp. 575 
16,00-24,00 

S: 0,00-24,00 S: togp. 1564 
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Togplan 8 

Ekspeditions-
stedets 

navn og art 

Troldhede 

Klbæk 

Studsgård T 

Herning 

Hammerum 

Ikast 

Bording 

38 - VII 

Under- a) ventesalsdør låses af 
retnings- Betjent holdested Ubetjent b) ventesalsdør oplåses af 
station c) brevkasse tømmes af 

2 3 4 5 

Ma-Fr: 0,00- 6,30 a)Hv: tgf. 566 
12,00-13,00 S: tgf. 1568 
20,20-24,00•) c)Hv: togp. 575 

•) Hv.f.S dog 
13,50-14,34 
20,20-24,00) 

Lø: 0,00- 6,30 
12,00-13,00 
13,50-14,34 
16,20-24,00 

S: 0,00- 8,30 
12,15-20,40 
22,00-24,00 

Herning Lø: 13,00-16,20 Lø: 0,00- 6,45 a)Hv: tgf. 566 
ø.Hv: 13,00-20,00 16,20-24,00 S: tgf. 1568 

ø.Hv: 0,00- 6,45 b)S: tgf. 536 
20,00-24,00 c)Hv: togp. 575 

S: 0,00-24,00 S: togp. 1564 

c) Hv: togp. 575 
S: togp. 1564 

Overgangsstation til fjernstyret strækning. 
Billetkontoret er Jukket natten efter Ma-Fr 23,00-6,00 og natten efter S 0,30-6,00 (Billet-
salg i togene). 

Lø: 6,20-17,00 
} Øvr. tid ø.Hv: 6,20-12,00 

14,00-20,00 
S: 

Understation på fjernstyret strækning. 

Hv.f.S: 7,45-15,15 
} Øvr. tid ø.Hv: 7,45-12,00 

13,15-19,15 
S: 

Understation på fjernstyret strækning. 

Ma-Fr: 6,40-18,45 Hv: 
Lø: 6,40-17,00 S: 

Understation på fjernstyret strækning. 

0,00-24,00 

0,00-24,00 

Øvr. tid 
0,00-24,00 

a) Hv: tgf. 575 
S: tgf. 1574 

b)S: tgf. 536 
c) Hv: togp. 575 

S: togp. 1571 

a) Hv: tgf. 575 
S: tgf. 1574 

b)Hv: tgf. 535 
S: tgf. 536 

a) Hv: tgf. 575 
S: tgf. 1574 

b)S: tgf. 536 
c) Hv. undtLø: 

bureaup. 569 
Hv: togp. 575 
S: togp. 1571 



• 

• 
• 

Ekspeditions-
stedets 

navn og art 

Engesvang 

Moselund T 

Funder 

Silkeborg 

Sejs T 

Svejbæk 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Under-
retnings-
station 

2 

39-VIII 

Betjent holdested 

3 

Ubetjent 

4 

0,00-24,00 

Togplan8 

a) ventesalsdør låses af 
b) ventesalsdør oplåses af 
c) brevkasse tømmes af 

5 

a) Hv: tgf. 575 
S: tgf. 1574 

c) liv.undt. 
Lø: bureaup. 569 
Hv: togp. 575 
S : togp. 1571 

Undcrstath n på fjernstyret stræknin . 
Ventesals<ipren aflåses og oplåses a~jomatisk. 
Togførereo for de anførte tog må do~ sikre sig, at ventesalsdøn n er trukket fast til. Vente-

salsdøren Uan om fornødent åbnes fr perronsiden med kupenø le . 
Det i SR § 11 foreskrevne eftersyn f sporskifter foretages af tjenestemænd under bane-

tjenesten. I 
c) Hv. u. Lø: 

bureaup. 558 
Lø: togp. S61 

S : 0,00-24,00 I 
Hv: 0,00-24,00 

Understation på fjernstyret stræknit g. Det i SR § 11 foreskr vne eftersyn af sporskifter 

foretages i f tjenestemænd under bar etjenesten. I 

Overgangs 1tation til fjernstyret stræ ning. 

I 

Hv: 
S: 

0,00-24,00 
0,00-24,00 

I c) S: togp. 1S71 

I 
Hv.u.Lø: bureaup. S69 
Lø: togp. 561 

a)Hv: tgf. 576 
S: tgf. 575 

b)Hv: tgf. 533 
S: tgf. 536 

c) Hv.u.Lø : burcaup. 569 
Lo: togp. 561 
S : togp. 1571 

I Understatipn på fjernstyret stræknin g. 
Det i S R § 11 foreskrevne efters) '1 af sporskifter foretag s af tjenestemænd under 

banetjene ten. 

Gyldig fra °'/8 1969 
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Togplan 8 40-VIII 

Ekspeditions- Undef ~ - --r ~ )-::tesalsdør låses af stedets retni?g Betjent holdested Ubetjent b) ventesalsdør oplåses af navn og art statlo c) brevkasse tømmes af 1 2 3 4 S ------ -- ------- ----- ---- ---Laven I Hv: 0,00-24,00 a)Dgl: tgf. S75 S: 0,00-24,00 c) Hv.u.Lø: bureaup. S69 
Lø: togp. S61 
S: togp. 1S71 • Understati n på fjernstyret stræknin1 . 

Ry 

Alken 
TogS I 

Skanderborg I 

Pindstrup I 

Auning 

Da station~n er udstyret med varslingsanlæg for både spor I og 2 skal den i SR bilag 2, side 18a, sidste stykke, anførte bestelmmelse om, at togpersonbiet skal være opmærksom på, om to; varsles gennem varslingsbnlægget, iagttages af tog 1 ersonalet i personførende, standsende1tog såvel på spor I som ~å spor 2. Tgf. tog S7S sikrer sig, at ventesalsdøren er lukket fast i og betjener derefter med kupe-nøgle en afbryder øverst til venstre i dørkarmen. Herved afl* es ventesalsdøren, hvilket markeres ~ed, at lyset i ventesalen t amtidig slukkes. Perronbelysningen forbliver tændt i ca. 10 l_l}in. efter aflåsningen, hv refter den slukkes automatisk. Ventesalen oplåses automatisk: til tog S33. I Det i SR § 11 foreskrevne eftersY,t af sporskifter foretages af tjenestemænd under banetjenes en. I I 
Ma-Fr: 6,2S-12,0S 

12,40-18,2S 
Lø: 7,2S-12,0S Øvr. tid 

12,40-17,00 
S: 8,25-14,40 

Ank. gods anbringes i rejsegodseksp, ditionen (kupelås). Understatlj° på fjernstyret stræknin1 . 

Silkeborg 

Overgan~ tatlon til fjernstyret stræk ing. 

Ryomgård Hv.f.S: 6,15- 10,50 I 
17,30-18,00 Ø .d ø.Hv : 6,15-12,00 vr. 11 
13,30-18,00 

I S: 0,00-24,00 Togvejsnøgle kun på Pindstrup station. 
I 

Hv : 0,00- 5,50 
12,00-13,4S 
18,30-24,00 

S: 0,00-24,00 

c) Hv : 

c) Hv: 
S: 

a) S: 
b)S: 
c) S: 

a) S: 
b)S : 

togp. S7S 

togp. 561 
togp. 1571 

tgf. 1692 
tgf. 1627 
togp. 1688 

tgf. 1692 
tgf. 1627 



• 
• 

• 
• 

Ekspeditions-
stedets 

navn og art 

Allingåbro 

Uggelhuse 
Tog SI 

Strømmen 

41 - VII Togplan 8 

Under- a} ventesalsdør låses af 

retnings- Betjent holdested Ubetjent b} ventesalsdør oplåses af 

station c) brevkasse tømmes af 

2 3 4 s 

Hv : 0,00- S,30 a) S: tgf. 1692 
12,00-13,30 b)S: tgf. 1627 
18,40-24,00 c) S: togp. 1688 

S: 0,00-24,00 

Strømmen 0,00-24,00 

Sporskiftenøgler på Randers og Ryomgård stationer. 

Sid~øo«t !til finn,~ Lø"trup ml ~ d" •Mll'rinl ;kk, b~yl til honstiDh>g ,t ,ognc 

Vogne til firmaet Løgstrup anbringes øst for stoppebommene. 

Stødrangering af vogne til sidesporet for slagteriet, benzintanken og firmaet Løgstrup er 

forbudt. 

Århus H-Grenå Om toggangens afvikling mellem Århus H og Århus Ø henvises til 

instruks I afsnit C. 

Århus Ø Århus H Ma-Fr: 

Intet udvekslingsskab • 

Lystrup 

Hjortshøj S I Århus Ø 
(Århus H) 

l l ,S0-12,20 

Sporskiftenøgler på Århus H station. 

Gyldig fra'/, 1969 

Ma-Fr: 

Lø: 
S: 

Lø: 

ø.Hv: 

S: 

0,00- 1,3S'/, 
12,20-14,00 
17,00-24,00 
0,00-24,00 
0,00-24,00 

0,00- S,10 a) tgf. 644 
10,10-14,00 b) S: tgf. 61S 
16,10-24,00 c) Hv.u.Lø: bureaup. 642 
0,00- S,10 Lø: togp. 642 

11,4S- 14,00 Dgl.u.Lø: togp. 644 
20,30-24,00 

0,00-24,00 

0,00-24,00 
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Togplan 8 

Ekspeditions-
stedets 

navn og art 

Brdr. Jacob-
sens sidespor I 

42-VII 

Under- a) ventesalsdør låses af retnings- Betjent holdested Ubetjent b) ventesalsdør oplåses af station c) brevkasse tømmes af 
2 3 4 5 

Århus Ø 0,00-24,00 (Århus H) 
Sporskiftenøgler på Århus H og Ryomgård stationer. Om benyttelse af og rangering ved sidesporet, se særlig instruks i afsnit C. 

Løgten S I Hornslet 0,00-24,00 (Århus H) 
Sporskiftenøgler på Århus H og Ryomgård stationer. 

Hornslet Mørke Ma-Fr: 19,00-19,40 Ma-Fr : 0,00- 5,30 
19,00-24,00 

Lø: 0,00- 5,30 
16,00-24,00 

S: 0,00-24,00 

Mørke Ryomgård Lø : 17,45-18,30 Lø: 0,00- 5,45 ø.Hv: 20,00-20,50 12,00-13,45 
18,30-24,00 

ø.Hv: 0,00- 5,45 
11,45-13,30 
20,50-24,00 

S: 0,00-24,00 

a) tgf. 644 
b)S: tgf. 61S 
c) Hv.u.Lø: bureaup. 642 

Lø: togp. 642 
Dgl.u.Lø: togp. 644 

a) tgf. 644 
b)S: tgf. 61 S 
c) Hv.u.Lø: bureaup. 642 

Lø: togp. 642 
Dgl.u.Lø: togp. 644 

Thorsager T 
c) Dgl.u.Lø : togp. 644 

Kolind 

Trostrup 

Ma-Fr: 0,00- 6,00 
12,00-13,50 

(Hv f S dog 
12,00-13,1 S) 
18,45- 24,00 

Lø: 0,00- 6,00 
12,00-13,12 
18,00-24,00 

S: 0,00-24,00 

Ma-Fr: 0,00- 6,00 
12,00-13,30 
18,30-24,00 

Lø: 0,00- 6,00 
18,30-24,00 

S: 0,00-24,00 

a) tgf.645 
b)S: tgf. 618 
c) Hv.u.Lø:bureaup.642 

Lø : togp. 642 
Dgl.u.Lø : togp. 644 

c) Dgl. u. Lø : togp. 644 

• 



Ekspeditions- Under-
stedets retnings- Betjent holdested 

navn og art station 
2 3 

Grenå I 
Intet udvekslingsskab. 

43-VI 

Hv: 

S: 

Ubetjent 

4 

0,00- S,40 
20,3S-24,00 

0,00- 1,2S 
IS,0S-17,00 
21,40-24,00 

Togplan 8 

a) ventesalsdør låses af 
b) ventesalsdør op låses af 
c) brevkasse tømmes af 

s 

Der henvises i øvrigt til den særlige instruks om toggangens afvikling når Grenå station er 
ubetjent. 

• Vejle H-Holstebro Om benyttelse af rntebllrejsehjemler i tog mellem Brande og Her-
ning henvises til afsnit D. 

• 

VejleH 

Vejle Nord 
T & SI 

Grejsdal 

Jelling 

Gadbjerg 

På den fjernstyrede strækning Vejle H-Vildbjerg er stationer m.v. 
af ekspedltionsmæssige grunde betjent som anfort nedenfor. 
I sikkerhedsmæssig henseende er de enkelte ekspeditionssteder 
overgangsstation eller understation Gf. SR, bilag 2) som anført 
under stationen. 
Fjernstyringscentralen er beliggende I Herning. 

Billetkontoret er lukket i tiden kl. 0, I S-6,30 (billetsalg i togene). 
Overgangsstation til fjernstyret strækning. 

Herning 

Ma-Fr: 7,00-12,00 } 
13,00- 18,00 Øvr. tid 

Lø: 7,00-12,2S 
S: 0,00-24,00 

Understation på fjernstyret strækning . 
Kontoret er åbent for billetsalg Ma-Fr 9,00-12,00 og 14,00-18,00, Lø 7,00-12,00. 

Ma-Fr: 6,IS-12,00 } 
13,4S-17,45 Øvr. tid 

Lø: 8,00-14,00 
S: 0,00-24,00 

Understation på fjernstyret strækning. 
Kontoret er åbent for billetsalg Ma-Fr 8,00-12,00 og 13,IS-16,00, Lø 8,00-14,00. 

0,00-24,00 

Understation på fjernstyret strækning. 

c) Hv. undt. Lø: 
bureaup. 746 

S: togp. 1746 

Det i SR § 11 foreskrevne eftersyn af sporskifter foretages af tjenestemænd under bane-
tjenesten. 

Gyldig fra '/, 1969 184 



Togplan 8 44-VI 

Ekspeditions- Under- a) ventesalsdør låses af 
stedets retnings- Betjent holdested Ubetjent b) ventesalsdør oplåses af 

navn og art station c) brevkasse tømmes af 

Farre I 

Give 

Thyregod 

Brande 

Fasterbolt 

Kølkær 

Herning 

Skibbild 

2 3 4 5 

Give Lø: 6,30-12,30 

lØdd 13,00-15,00 
17,00-17,30 

ø.Hv: 6,30-11,30 
13,00-18,00 

c)Hv. 
undt.Lø : bureaup. 746 
S: togp. 1746 

S: 0,00-24,00 

Ma-Fr: 6,00-12,00 } 
13,00-21,00 Ø .d 

Lø: 6,00-12,00 vr. ti 
14,00- 18,00 

S: 0,00--24,00 
Sporene i stationens østende har fald ind mod stationen. 
Det er forbudt at foretage stødrangering fra øst mod alle stationens spor. 
Faldrangering fra øst må kun foretages, når der blandt de vogne, der slippes løs, findes 
betjent skruebremse. Vedkommende, der skal betjene bremsen i de nedløbende vogne, skal 
være placeret ved bremsen og skal have foretaget betryggende prøve af denne, inden af-
kobling foretages. 
Understation på fjernstyret strækning. 

Ma-Fr : 
Lø: 

6,40-18,15 } Øvr. tid 
6,40-16,30 

S: 0,00-24,00 

Understation på fjernstyret strækning. 

Overgangsstation til fjernstyret strækning. 

Hv: 6,10-20,15 øvr. tid 

S: 0,00--24,00 
Understation på fjernstyret strækning. 

Ma-Fr: 7,00-11,00 l 
13,00-13,30 
14,30-19,00 øvr. tid 

Lø: 7,00-14,45 
16,15-16,45 

S: 0,00-24,00 
Understation på fjernstyret strækning. 

Overgangsstation til fjernstyret strækning. 

a) Ma-Fr: 
Lø: 
S: 

b)S: 
c)Hv. 

tgf. 760 
tgf. 155 
togp. 1760 
tgf. 1711 

undt.Lø:bureaup. 746 
Lø: togp. 732 
S: togp. 1746 

a)S: 
b)S: 
c) S: 

a)Hv: 
S: 

b)S: 
c)Hv. 

tgf. 1763 
tgf. 171 1 
togp. 1746 

tgf. 746 
tgf. 1763 
tgf. 1711 

undt.Lø:bureaup. 746 
S: togp. 1746 

Billetkontoret er lukket natten efter Ma-Fr kl. 23,00-6,00 og natten efter S kl. 0,30-6,00 
(billetsalg i togene). 

0,00-24,00 c) Hv. undt. Lø: 
togp. 756 

S: togp. 1746 
Understation på fjernstyret strækning, Det i SR § 11 foreskrevne eftersyn af sporskifter 
foretages af tjenestemænd under banetjenesten. 



Ekspeditions-
stedets 

navn og art 

Vildbjerg 

Avlum 

Tvis 

45 -VI Togplan 8 

Under- a) ventesalsdør låses af 
retnings- Betjent holdested Ubetjent b) ventesalsdør oplåses af 
station c) brevkasse tømmes af 

2 3 4 5 

Fjernstyret overgangsstation til fjernstyret strækning i følgende tidsrum: 
Nat.e.S: 0,10-5,45, 23,00-24,00 
Ti-Fr: 0,00-5,45, 23,00-24,00 
Lø: 0,00-5,45, 19,00-24,00 
S: 0,00-7,00 
Overgangsstation til fjernstyret strækning: Øvr. tid. 
Tgf. tog 1760 giver snarest efter ankomsten til Vildbjerg telefonisk melding til FC Her-
ning om, hvorvidt toget er ankommet til Vildbjerg med slutsignal. 

Vildbjerg Ma-Fr: 0,00-15,45 
21,50-24,00 

Lø: 0,00-13,45 
20,10-24,00 

S: 0,00- 8,30 
12,45-24,00 

Struer-Thisted Om benyttelse af mtebllrejsehjemler I tog henvises til afsnit D. 

HumlumT 

Oddesund 

Uglev T 

Gyldig fra 1/ 1 1969 

c) Hv.undt. Lø: 
bureaup. 752 

Lø: togp. 7752 
S: togp. 752 

c) Hv. togp. 711 
Hv.u.Lø: bureaup. 752 
Lø: togp. 7752 og7711 
S: togp. 752 

185 



Togplan 8 

Ekspeditions- Under-
stedets retnings- Betjent holdested 

navn og art station 
2 3 

Hvidbjerg 

LyngsT 

YdbyT 

Hurup Thy 

Bedsted Thy 

Hassing T 

Hørdum T 

46-VI 

Ubetjent 

4 

Hv.f.S: 0,00- 5,15 
12,00-12,30 
20,40-24,00 

ø.Hv: 0,00- 5,15 
(D.e.S: 0,30- 5,15) 

12,00-12,30 
22,00-24,00 

S: 0,00- 7,00 

Hv.f.S: 

ø.Hv : 

S: 

Lø: 

ø.Hv: 

S: 

12,00-14,00 
15,15-16,55 
2 I ,25-22,20 

0,00- S,35 
13,25-14,15 
17,40-24,00 
0,00- 5,35 

17,40-18,15 
21,40-24,00 

0,00- 6,30 
12,45-13,30 
17,35-18,10 
21,50-24,00 

0,00- 5,40 
13,00-14,05 
I 5,45-24,00 
0,00- 5,40 

19,40-24,00 
0,00-18,00 

21,05-24,00 

a) ventesalsdør låses af 
b) ventesalsdør oplåses af 
c) brevkasse tømmes af 

5 

c) Hv.u.Lø: bureaup. 752 
Lø: togp. 7752 
S: togp. 752 

c) Hv.u.Lø: bureaup. 752 
Lø: togp. 7752 
S: togp. 752 

a)Lø: tgf. 7752 
S: tgf. 1761 

a) Lø : tgf. 7752 
S: tgf. 1761 

b)S: tgf. 720 
c)Lø: togp. 7752 

a)Hv: tgf. 752 {7752) 
S: tgf. 1762 

b)Hv: tgf. 708 
S: tgf. 720 

c) Hv.u.Lø: bureaup. 752 
Lø: togp. 7752 
S: togp. 752 

c) Hv.u.Lø : bureaup. 752 
Lø: togp. 7752 
S: togp. 752 



• 

Ekspeditions-
stedets 

navn og art 

Snedsted 

Sjørring 
TogS I 

1 

47-VI 

Under-
retnings- Betjent holdested 
station 

2 3 ,-
Hv: 

Lø: 19,231-20,00 Lø: 

S: 

Thisted 

Sporskiftenøgle på Snedsted station. 

Togplan 8 

a) ventesalsdør låses af 
Ubetjent b) ventesalsdør oplåses af 

c) brevkasse tømmes af 
4 s 
0,00- S,40 a) S: tgf. 1761 

21,00-24,00 
0,00- S,40 

20,00-24,00 
0,00-18,30 

19,30-24,00 

0,00-24,00 c) Hv.u.Lo :bureaup. 752 
Lø: togp. 77S2 
S: togp. 752 

Skive H-Glyogøre Om benyttelse af rutebllrejsehjemler I tog henvises til afsnit D. 

LybyT 

Jebjerg 

Roslev 

Durup I 

Glyngøre Ma-Fr: ll,IS-14,20 Ma-Fr: 0,00- 6,2S 
17,40-20,00 20,00-24,00 

Lø: 9,IS-IS,10 Lø: 0,00- 6,2S 
17,40-24,00 

S: 0,00-24,00 

Glyngøre Lø: 6,30-10,00 Lø: 0,00- 6,30 
16,00-18,00 18,00-24,00 

ø.Hv: 6,30- 8,10 ø.Hv: 0,00- 6,30 
16,00-19,30 19,30-24,00 

S: 0,00-24,00 

Ma-Fr: 6,00-20,10 } Øvr. tid 
Lø: 6,00-18,1S 

Glyngøre 

S: 0,00-24,00 
Sporskiftenøgler på Skive H og Glyngøre stationer. 

c)Dgl. : 

a) Hv: 
S: 

c) Dg!. : 

a)Hv: 
S: 

b)S: 

a) Hv: 
S: 

c) Dg!.: 

togp. 792 

tgf. 792 
tgf. 1794 
togp. 792 

tgf. 792 
tgf. 1794 
tgf. 1771 

tgf. 792 
tgf. 1794 
togp. 792 

Nordgående tog, der bringer vogne til det private sidespor, skal standse foran frispor-
mærket til dette spor og straks sætte vognene ind på sidesporet. 

Herning-Viborg Om benyttelse af rutebllrejsehjemler I tog henvises til afsnit D. 

Sunds I 6,1S-12,00 } Ø 'd 
14,30-18,4S vr. ti 

Herning Hv: a) tgf. 830 
b) tgf. 812 

S: 0,00-24,00 c) Dgl.undt.Lø: togp.831 
Sporskiftenøgler på Herning og Viborg stationer. 

Gyldig fra 1/ 0 1969 186 



Togplan 8 

Ekspeditions-
stedets 

navn og art 

(lskov 

Gedhus 
TogS I 

Grove SI 

Kølm I 

Karup 

Frederiks I 

Skelbøje I 

48-VI 

Under-
retnings- Betjent holdested Ubetjent 
station 

2 3 4 

Karup Ma-Fr: 0,00- 8,4S 
(Viborg) 10,50-14,20 

18,00-24,00 
Lø: 0,00- 8,4S 

11,30-14,20 
16,2S-24,00 

S: 0,00-24,00 

Karup 0,00-24,00 
(Viborg) 

Ilskov station har nøgle til de nordligste sporskifter. 

a) Ventesalsdør låses af 
b) ventetalsdør op låses af 
c) brevkasse tømmes af 

s 

c) Dgl. undt. Lø: 
togp. 831 

Lø: togp. 822 

Karup station har nøgler til både de sydlige og nordlige sporskifter på sidesporet. De to 
nøgler er samlede i en ring, og ved udlevering skal Karup og Ilskov stationer ved ud-
vekslingen af de i SR § 59 pkt. 3, foreskrevne meldinger udtrykkelig anføre, at ringen med 
begge nøgler er udleveret, henholdsvis afleveret. 

Karup 
(Viborg) 
Sporskiftenøgle på Ilskov station. 
Om benyttelsen, se instruks i afsnit C. 

Karup 
(Viborg) 

Lø: 
ø.Hv: 
S: 

Intet udvekslingsskab. 

Viborg Hv: 

S: 

Viborg Lø: 

ø.Hv: 

6,10-IS,30 } 
6,10-20,00 Øvr. tid 
8,20-11,20 

0,00- 6,00 
20,30-24,00 
0,00- 9,30 

11,00-24,00 

6.30-13.00 l 13,30-1S,4S 
6,30-12,00 Øvr. tid 

14,00-18,IS 

0,00-24,00 

S: 0,00-24,00 
Sporskiftenøgler på Herning og Viborg stationer. 

a) 
c) Lø: 

S: 

tgf. 830 
togp. 822 
togp. 831 

a) tgf. 830 
c) Dgl.undt.Lø:togp. 831 

Lø: togp. 822 

Sydgående tog, der bringer vogne til savværkssporet, skal standse foran frispormærket til 
dette. 

Viborg 6,4S-1S,4S } 
6,4S-12,00 Øvr. tid 

13,IS-18,IS 

Lø: 
ø.Hv: 

a) tgf. 830 
c) Dgl.undt.Lø:togp. 831 

Lø: togp. 822 
S: 0,00-24,00 

Sporskiftenøgler på Herning og Viborg stationer. 

• 



Ad I. 
Beskrivelse. 

QI 
"O 
"' Cl 

QI m Had "' vi 
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49-1 

Instruks nr. 1 
Togplan 8 

I. Kørslen mellem Haderslev H og Haderslev By/bavn. 
II . Kørslen mellem Vojens og Haderslev By, når Haderslev H er ubetjent holdested. 

I ll. Betjening m.v. af ad,·arselssignalanlæggene i Haderslev. 

li) 

0 .,,_ 
Priv. v, 

si~ 

Korslen mellem Haderslev H og Haderslev By/havn. Haderslev By station og omløbssporet, der er beliggende lidt vest for denne, mellem Skolegade og Lille Slagtergade, betragtes i sikkerhedsmæssig henseende som en del af togfølgestationen Haderslev H. 
H erken bystationen eller omløbssporet er forsynet med maste-signaler. 

00 E 111 _ 0 0 .!: C: .0 - 0 a. 01 CU C Hi oc-
- "'QI ;;; V'J ~ :::. a. ., 

QI C C V) 0-Cl -0 -~ "O ;;; "' "' Cl Cl 

~52 -l> ., t :E! t: < . III iå z t2! Havn sidespor Sko >-z 53 

Omløbssporets længde mellem frispormærkerne er 102 m. Sporstykket mellem overkørslen for Simmerstedvej på Haders-lev H og spærrebommen foran Nørregade kaldes forbindelses-banen. 
Havnebanen begynder ved spærrebommen foran Nørregade. Forbindelsesbanen og omløbssporet betragtes som hovedspor, jf SR §§ 10, 11, 28, 30, 31 og 32. 
Togvejen til Haderslev By ender foran stopmærket ved Nørre-gade. 
Sporskifterne på forbindelsesbanen er indrettet for nøgleaflås-ning. 
Sporskifterne nr. SI og SS aflåses med hver sin nøgle, medens sporskifterne nr. 52 og 54 aflåses med samme nøgle. Nøglerne opbevares normalt på nøglebræt på Haderslev H . Normalstilling for sporskifterne på forbindelsesbanen er aflåset stilling til kørsel på forbindelsesbanen, og normalstilling for spærrebommen ved Nørregade er aflåset spærrestilling. Spærrebommen aflåses med særlig nøglelås. Nøglen til denne har sin plads på nøglebræt på Haderslev By. Frit profil er ikke gennemført på forbindelsesbanen eller på havnebanen fra Nørregade til Teaterstien, hvorfor personalet ikke må opholde sig uden på vognenes længdesider. Det skal i særlig grad påses, at vogndøre ikke står åbne, og at vognene er forsvarligt læssede. 

Advarselssignalanlæg. Overkørslerne ved Simmerstedvej, Lille Slagtergade, Nørregade, Teaterstien og Ny Allegade er dækket af advarselssignaler, jf. afsnit Ill. 



Togplan 8 

Kørsel på forbindelsesbanen. 

Sporbenyttelse ved 
omløbsspor. 

Særlige bestemmelser for kør-
sel med tog i retning Haderslev 
By-Haderslev H. 

50-1 

Al kørsel sker efter reglerne for fremførelse af tog, og der kræ-

ves, når Haderslev H er togfølgestation, tilladelse fra stations-

bestyreren til enhver kørsel på forbindelsesbanen. 
Der må ikke samtidig befinde sig mere end et tog (et ranger-

træk) på forbindelsesbanen, medmindre det ene tog (ranger-

træk) befinder sig sporfrit på omløbssporet, eller der skal bringes 

hjælp. 

Hastighed højst 20 km/t for tog fremført af motorvogn; for 

andre tog og rangertræk 10 km/t. 

Faldtal for trykluftbremsede tog: 
10 for køreretningen Had-Hab 
0 for køreretningen Hab-Had. 

Tog (rangertræk) skal føre slutsignal. 

Kun rangertræk, der kører fra bystationen til omløbssporet eller 

omvendt, må skydes af lokomotivet (motorvognen). 

I alle andre tilfælde skal lokomotivet (motorvognen, styrevog-

nen) være forrest i køreretningen . 

Alle tog kører på det lige spor. 

a. Rejsegodsvagten på Haderslev By. 
Foretager udkaldning i ventesalen og afgiver derefter følgende 

melding til togføreren : 
»Færdig for tog ... «. 

b. Togføreren. 
Forinden signal »kør« (signal nr. 47) afgives til lokomotiv-

føreren, skal togføreren: 

I) have modtaget færdigmelding fra rejsegodsvagten eller -

såfremt der ikke er rejsegodsvagt til tjeneste - selv have 

foretaget udkaldning i ventesalen samt have draget om-

sorg for flytning af slutsignaler og vending af ruteskilte, og 

2) når Haderslev H er togfølgestation, have modtaget til-

ladelse til kørsel Haderslev By-Haderslev H fra stations-

bestyreren på Haderslev H. 

Togføreren melder sig umiddelbart før togafgang i telefonen 

til Haderslev H med følgende forespørgsel: 
»Tgf tog ... her. Må toget køre?«. 

c. Lokomotivføreren. 
Togførerens kør-signal gælder tilladelse til kørsel fra Haders-

lev By og ind på det for toget bestemte spor på Haderslev H. 

d. Stationsbestyreren. 
Tilladelse til kørsel fra Haderslev By til Haderslev H må 

først gives, 
ndr forbindelsesbanen er fri, og nøglerne til sporskifterne 

nr. 51, 55, 52 og 54 er anbragt på nøglebrættet eller - hvis 

nøglerne er udleveret - den foreskrevne melding er modtaget, 

samt 
ndr togvejen på Haderslev H er fri og sikret, jf. SR § 28 

• 



• 
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Særlige bestemmelser for kør-
sel med tog i retning Haderslev 
H-Haderslev By. 

Særlige regler for rangertræk. 

51-1 Togplan 8 
a. Stationsbestyreren. 

Tilladelse til kørsel Haderslev H-Haderslev By må først gives, ndr togvejen på Haderslev H er fri og sikret, og ndr forbindelsesbanen er fri, og nøglerne til sporskifterne nr. 51, 5S, 52 og 54 er anbragt på nøglebrættet eller - hvis nøglerne er udleveret - den foreskrevne melding er modtaget. 
b. Togføreren. 

Når toget er ankommet til Haderslev By med slutsignal mel-der togføreren telefonisk til Haderslev H: »Tgf. tog ... her. Toget er ankommet til Haderslev By med slutsignal«. 

c. Lokomotivføreren. 
Togførerens kør-signal gælder tilladelse til kørsel fra Haders-lev H til stopmærket foran bommen ved Nørregade på Ha-derslev By. 

Bestemmelserne i afsnittet »Kørsel på forbindelsesbanen« gælder også for rangertræks kørsel på forbindelsesbanen. 
Uanset bestemmelserne i RR, side 12-1 til 14-1, gælder for ran-gertræks passage af overkørslerne på forbindelsesbanen, samt Nørregade, Teaterstien og Ny Allegade de samme regler som for egentlige tog. 
Ved rangering på omløbsspor må der ikke køres udover Lille Slagtergade mod Haderslev H, medmindre tilladelse foreligger fra stationsbestyreren. 

a. Kørsel Haderslev H-havnen. 
Rangerledereo. 
Forinden afgangstilladelse til kørsel ind på forbindelsesbanen gives lokomotivføreren, skal rangerlederen hos stations-bestyreren indhente tilladelse til kørsel på forbindelsesbanen (havnebanen). 

Alle rangertræk, der skal udover Nørregade, skal standse på Haderslev By, og rangerlederen skal sikre sig, at spærre-bommen for Nørregade er oplukket, endvidere skal ranger-lederen tænde advarselssignalanlægget for Nørregade og sikre sig, at signalet er tændt. 
Når kørsel på forbindelsesbanen og havnebanen indtil telefonskabet umiddelbart vest for kvægrampen er endt, giver rangerlederen fra telefonen følgende melding til sta-tionsbestyreren: 

»Forbindelsesbanen og havnebanen til kvægrampen er fri«. 
Stationsbestyreren. 
Som anført under »Særlige bestemmelser for kørsel med tog i retning Haderslev H-Haderslev By« . 
Lokomotivføreren. 
Rangerlederens afgangssignal på Haderslev H gælder til kør-sel indtil spærrebommen foran Nørregade, hvor der altid skal standses. 

b. Kørsel havnen/Haderslev H. 
Raogerlederen. 
Rangertræk fra havnen skal standse foran stopmærke ved telefonskabet umiddelbart vest for kvægrampen og derfra indhente stationsbestyrerens tilladelse til viderekørsel. 
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Notering af meldinger. 

Afvikling af uregelmæssig 
toggang. 

Ad II. 

Haderslev H som ubetjent. 

52- I 

Stationsbestyreren. 
Forholder sig som anført under»Særlige bestemmelser for kør-

sel med tog i retning Haderslev By- Haderslev H«, og sikrer sig 

desuden hos rejsegodsvagten på Haderslev By melding om. 

at spærrebommen foran Nørregade er lukket op, idet til-

ladelse til kørsel forbi forannævnte telefonskab gælder til 

kørsel til omløbssporet, henholdsvis til Haderslev H. 

Lokomotivføreren. 
Rangerlederens afgangssignal gælder som tilladelse til kørsel 

til omløbssporet henholdsvis ind på det for rangertrækket 

bestemte spor på Haderslev H. 

c. Rangertræk, der skal rangere på sidesporene på forbindelses-

banen. 
Stationsbestyreren udleverer nøglerne til p· gældende ranger-

leder. 
Efter endt rangering på sidesporene og kørsel på forbindel-

sesbanen afgiver rangerlederen følgende melding til stations-

bestyreren samtidig med, at nøglerne tilbageleveres: 
»Forbindelsesbanen er fri«. 

Derved forstås, at forbindelsesbanen er fri for vogne, at 

sporskifterne er retstillede og aflåsede til kørsel på forbindel-

sesbanen, og at spærreskoene er aflåsede i spærrestilling. 

Såfremt kørslen slutter på havnen, skal rangerlederen end-

videre udtrykkelig bekræfte over for stationsbestyreren, at 

nøglerne er i hans besiddelse. Denne melding gives fra tele-

fonen umiddelbart vest for kvægrampen. Stationsbestyreren 

påser, at nøglerne snarest kommer på plads på Haderslev H. 

De meldinger, som i henhold til foranstående skal modtages el-

ler afgives at stationsbestyreren, skal indføres i togjournalen 

eller anden dertil indrettet journal. 

Stationsbestyreren leder toggangen mellem Haderslev H og Ha-

derslev By. 
Såfremt forholdene nødvendiggør forlægning af en planmæs-

sig krydsning, underrettes togene af stationsbestyreren om æn-

dringen således: 

På Haderslev H: skriftligt til togføreren og lokomotivføreren. 

På Haderslev By: telefonisk til togføreren, der skriftligt un-

derretter lokomotivføreren. 
Da Haderslev H og Haderslev By betragtes som en togfølge-

station, er der ikke tale om egentlig krydningsforlægning. hvor-

for form S 3 ikke må benyttes til de nævnte underretninger. 

Kørslen mellem Vojens og Haderslev By, nAr Haderslev H er 

ubetjent. 

Haderslev H station er ubetjent i det i afsnit B anførte omfang. 

Stationen er ikke forsynet med signal »stationen ubetjent« 

(signal nr. 48). 
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Haderslev H overgår til ube-
tjent. 

Rangering. 

Anbringelse af gods,·ogn på 
Haderslev By station, når Ha-
derslev H er ubetjent holde-
sted. 

Togforertelefoner. 

Ledelse af toggangen. 

Hjælpetog. 

Af- og tilbagemelding. 

Meldinger m.v. vedrørende tog-
gangen, når Haderslev H er 
ubctjent. 

S3 - 1 Togplan 8 

A. Sikkerhedsmæssige foranstaltninger. 
Ved overgang til ubetjent forholdes som anfort i SR § 13 li, A 2, 
således at nøglerne til sporskifterne på forbindelsesbanen, hol-
destedsnøglen fra centralapparatet og nøglen fra signalsving-
bukken låses inde i pengeskabet. 

Stationsbestyreren afgiver herefter melding til Vojens station 
om, at togvejen - dvs. sporstykket fra indkørselssignalet foran 
Haderslev H til stopmærket på Haderslev By - er ret og aflåset . 

Rangering må ikke finde sted. 

Til afsendelse af fiskeforsendelser, der ikke kan rummes i MO-
vognens godsrum, henstilles på d.f.S inden tog 7820's ankomst 
en lukket godsvogn på Haderslev By station. 

Vognen anbringes i afbremset stand bagved stopmærket 
(signal nr. 108) på sporstykket mellem dette og spærrebommen 

Der må kun anvendes vogn forsynet med skruebremse eller 
håndbremse. 

Såfremt vognen læsses med gods, optages den af tog 827 S og 
medtages til Vojens. 

Hvis vognen ikke bliver læsset, foranlediger stationsbestyre-
ren på Haderslev H den fjernet inden tog 808's ankomst d.e.S. 

Til brug for togføreren i de tidsrum, i hvilke Haderslev H station 
er ubetjent, er der på væggen uden for rejsegodsekspeditionen på 
Haderslev By og på perronventesalen på Haderslev H anbragt 
telefon med forb indelse til kommandoposten i Vojens (kaldesig-
nal: - - - ). 

Toggangen ledes af stationsbestyreren i Vojens, der har ansvaret 
for, at der på strækningen mellem Vojens og Haderslev By 
stationer kun befinder sig et tog ad gangen (motortog i pendul-
drift) medmindre der skal afsendes hjælpetogtilet nedbrudt tog. 
Togene skal være formeret som styrevognslog, evt. af en enkelt-

korende MO Herudover må kun tog 827 på S medgives foran-
nævnte godsvogn Haderslev By- Vojens. 

For kørslen med hjælpetog gælder reglerne i SR § S2 i den ud-
strækning, de kan bringes til anvendelse. 

Af- og tilbagemelding finder ikke sted. 

1. Tog fra Vojens. 
Togforeren skal 
a. umiddelbart før afgang fra Haderslev H til Haderslev By 

tænde advarselssignalanlægget ved Simmerstedvej, 
b. efter at toget er ankommet til endestationen med slutsig-

nal give følgende melding til kommandoposten i Vojens: 
»Togføreren tog , . .. .. her. Toget er ankommet til . ... . . 
med slutsignal«. 

2. Tog mod Vojens. 
Togføreren skal 
a. før afgang fra udgangsstationen have modtaget afgangs-

tilladelse fra kommandoposten i Vojens som svar p 
følgende forespørgsel, der afgives umiddelbart før tog-
afgang: 

»Togføreren tog . . .... her. Må toget køre?«. 
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Notering af meldinger. 

Skilt til underretning af pub-
likum. 

Billetsalg i toget. 

Behandling af rejsegods. 

Udveksling af gods. 

Udkaldning. 

54- I 

b. umiddelbart før afgang fra Haderslev H tænde advarsels-
signalanlægget ved ovk. I (Elmevej). 

Vojens station indfører de i nærværende instruks foreskrevne 
meldinger i telegraf- henholdsvis log-journalen. 

B. Ekspeditionsmæssige foranstaltninger. 
Med henblik på ekspedition af togene i det tidsrum, Haderslev 
H og Haderslev By stationer er ubetjent, bemærkes følgende: 

Over billetsalgene samt på andre iøjnefaldende steder i de for 
publikum tilgængelige lokaler anbringes skilte : 

»Stationen er ubetjent. 
Billetter sælges i toget. 
Rejsegods kan afleveres 
uekspederet til togperso-
nalet«. 

Togførerne foranlediger, at der i togene på lørdage fra og 
med tog 7822, på øvrige hverdage fra og med tog 826 samt på 
søn- og helligdage hele dagen anbringes opslag: 

»Haderslev H station er ubetjent 
på hverdage fra kl. 19.25 (lørdage dog fra kl. 16.50). 
på søn- og helligdage hele dagen«. 

»Haderslev By station er ubetjent 
daglig fra kl. 21.00. (lørdage dog fra kl. 19.00) 
Indskrevet rejsegods udleveres af togpersonalet«. 

Til de på stationerne optagne rejsende, som ikke er forsynet med 
rejsehjemmel, udstedes billet i toget (uden tillæg til den ordinære 
billetpris). 

Rejsegods medtages i henhold til reglerne i ordre D og M. An-
kommet rejsegods udleveres på forlangende af togpersonalet. 

Til udlevering ved togpersonalets foranstaltning indlæsser 
Haderslev H station evt. henstående rejsegods i tog 827 (Lø dog 
tog 823) til genudlæsning af tog 807 den påfølgende hverdag. 

Togene befordrer gruppe A og B gods samt gruppe C gods som 
anført i togplan 2. 

På S tilbageholdes ekspresgods, fremskyndet ilgods, ilgods 
og banepakker bestemt for Haderslev H og indgået efter tog 
808's afgang, i Vojens til afsendelse den følgende hverdag. Vojens 
station frasorterer dog ekspresgods, fremskyndet ilgods, levende 
dyr samt gods, der er udvortes kendeligt som indeholdende let-
fordærvelige varer, og træffer aftale med Haderslev By, evt. mod-
tageren, om afsendelse med bestemte tog for afhentning ved dette 
tog. 

På Haderslev By station besørger togførerne transporten af 
gods til og fra togene, når der på stationen ikke er rejsegodsvagt 
til tjeneste, en ordning der gælder, selv om stationen i øvrigt er 
betjent. 

Togførerne foranlediger, at der kaldes ud i ventesalene. 
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Aflåsning af ventesalene. 

Ventesals- og perronbelysning. 

Aflåsning af togstammen. 

Vandforsyning på Haderslev 
By. 

Ad.III. 

Beskrivelse. 

Anlægget ved ovk. I Elmevej . 

Anlægget ved Simmerstedvej. 

55- 1 Togplan 8 

På Haderslev H station aflåses hovedbygningen således, at der 
kun er adgang til perronventesalen. 

Togføreren tog 836 (1840) aflåser dørene til perronventesalen 
på Haderslev H station samt døren til herretoilet og ventesal på 
Haderslev By station. 

Bystationens døre er forsynet med dirkefri tromlelåse. Nøglen 
til disse døre findes i rejsegodsekspeditionen. 

Slukning af lyset på Haderslev H station foranlediges foretaget 
af stationen ved hjælp af et særligt ur. 

Togføreren tog 836 (1840) slukker al belysning på Haderslev 
By station. Kontakter til lyset findes i rejsegodsekspeditionen. 

Togføreren tog 836 (1840) aflåser togsstammen. 

Der er på Haderslev By anbragt 2 vandopstandere til eventuel 
vandforsyning af MOK og personvogne. 

Såfremt det bliver nødvendigt at foretage vandforsyning i 
tidsrum, i hvilke der ikke er rejsegodsvagt til tjeneste på Ha-
derslev By assisterer togføreren ved vandforsyningen. 

Betjening m.v. af advarselssignalanlæggene i Haderslev. 

Følgende overkørsler 
signalanlæg: 

Haderslev er forsynet med advarsels-

Haderslev H station: 
Ovk. 1 (Elmevej) 

Haderslev H-Haderslev By: 
Simmerstedvej 
Lille Slagtergade. 

Haderslev By-havnen 
Nørregade 
Teaterstien 
Ny Allegade. 

»Kendingsmærke for automatisk sikrede overkørsler uden 
signalafhængighed« (signal nr. 115) er for hver køreretning an-
bragt ca. 20 m foran kontrolsignalet for den pågældende køre-
retning. 

I tilslutning til de for advarselssignalanlæg gældende almin-
delige bestemmelser fastsættes nedenstående særlige bestem-
melser for betjening af de pågældende anlæg: 

I tilfælde af, at anlæggene svigter, skal Haderslev H straks 
underrettes. Når Haderslev H er ubetjent underrettes Vojens 
(kommandoposten). 

Betjeningskasse er - foruden ved overkørslen - anbragt på 
Haderslev H station ved indgangsdøren til rejsegodsekspeditio-
nen samt ved perronventesalen. 

For tog fra Vojens tændes og slukkes anlægget automatisk. 
For tog fra Haderslev H skal Haderslev H station umiddelbart 

før afgang tænde anlægget. Når stationen er ubetjent tændes 
anlægget af togføreren. Slukningen sker automatisk. 

På Haderslev H station er der ved perronventesalen og ved ind-
gangsdøren til rejsegodsekspeditionen anbragt en tændings-
kontakt. 



Togplan 8 56-1 

Haderslev H station skal, umiddelbart forinden et tog (ran-
gertræk) afsendes mod Haderslev By, tænde advarselssignalerne 
ved Simmerstedvej. Når stationen er ubetjent holdested, tænde; 
signalerne af togforcren. 
Slukningen af signalerne sker automatisk. 

Anlægget ved Lille Slagtergade. Såvel ved omløbssporet som på Haderslev By er anbragt et skab 
med kontakter til blokering og deblokering af advarselssig-
nalanlægget ved Lille Slagtergade. 

Anlægget ved Norrcgadc. 

Anlæggene ved Teaterstien og 
Ny Allegade. 

Ved blokering af anlægget sættes dette ud af funktion, og en 
lampe ved kontakten lyser. 

Ved benyttelse af deblokeringskontakten sættes anfo:gget alle r 
i funktion, samtidig med at lampen slukkes. 

Kontakterne i de to skabe arbejder parrallelt, således at det 
er ligegyldigt fra hvilket af skabene, der foretages blokering 
eller deblokering. 

Rangerlederen for tog (rangertræk) fra Haderslev By, der ska 
rangere på omløbssporet, skal forinden afgangen fra Haderslev 
By foretage blokering og efter endt rangering deblokering. (For 
rangertræk der returnerer til Haderslev By kan deblokeringe n 
ske ved omløbssporet eller på Haderslev By). 

Rangerlederen for tog (rangertræk) fra Haderslev H, der skal 
rangere ved omlobssporet, skal, forinden rangeringen påbegyn-
des, foretage blokering, og efter endt rangering dcblokering. 
(For rangertræk, der efter endt rangering fortsætter til Haderslev 
By, kandeblokering ske ved ankomsten dertil). 

Togføreren (rangerlederen) for tog eller rangertræk fra Ha-
derslev By til Haderslev H, der ikke skal rangere ved omløbs-
sporet, skal forinden afgangen fra Haderslev By forvisse sig om, 
at anlægget ved Lille Slagtergade er deblokeret. 

I foran omtalte kasse ved Haderslev By er endvidere anbragt 
en tredie kontakt, hvormed advarselssignalanlægget ved Nørre-
gade kan sættes i funktion. 

Rangerlederen for rangertræk fra Haderslev By mod havnen 
skal forinden afgangen fra Haderslev By sætte anlægget i virk-
somhed. 

For rangertræk fra havnen sker tændingen af advarselssignaler-
ne ved Nørregade automatisk. 

Advarselssignalerne ved Teaterstien og Ny Allegade er fuld-
automatiske. 
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Instruks nr. 1 
I. Kørslen mellem Haderslev V og Haderslev By/havn. 

II. Kørslen mellem Vojens og Haderslev, når Haderslev By er ubetjent holdested. 
m. Betjening m.v. af advarselssignalanlæggene i Haderslev. 

., 
"ti .. 
"' 

"ti 
f 
"' 

Kørslen mellem Haderslev V og Haderslev By /ha, n. 

Haderslev V trinbræt er beliggende J)'d togfølgestationen Haders-lev By's område. 

... CICI E .. 111_ s 0 0 !: C .Il 
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Sporstykket mellem overkørslen for Simmerstedvej på Haders-lev V og spærrebommen foran Nørregade kaldes forbindelses-banen. 
Havnebanen begynder ved spærrebommen foran Nørregade. Forbindelsesbanen betragtes som hovedspor, jf. SR §§ IO, 11, 28, 30, 31 og 32. 
Togvejen på Haderslev By station ender foran stopmærket ved Nørregade. 
Spærrebommen aflåses med særlig nøglelås. Nøglen til denne har sin plads på nøglebræt på Haderslev By. 
Frit profil er ikke gennemført på forbindelsesbanen eller på havnebanen fra Nørregade til Teaterstien, hvorfor personalet ikke må opholde sig uden på vognenes længdesider. Det skal i særlig grad påses, at vogndøre ikke står åbne, og at vognene er forsvarligt læssede . 

Advarselssignalanlæg. Overkørslerne ved Elmevej, Simmerstedvej, Bredgade, Nørre-gade, Teaterstien og Ny Allegade er dækket af advarselssignaler, jf. afsnit Ill . 

Korsel på forbindelsesbanen. 

Gyldig fra 1/ 1 1969 

Al kørsel sker efter reglerne for fremførelse af tog, og der kræ-ves, når Haderslev By er togfølgestation, tilladelse fra stations-bestyreren til enhver kørsel på forbindelsesbanen. Der må ikke samtidig befinde sig mere end et tog (et rangertræk) på forbindel-sesbanen, medmindre der skal bringes hjælp. 
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Særlige bestemmelser for kør-
sel med tog i retning Haderslev 
By-Haderslev V. 

Særlige bestemmelser for kør-
sel med tog i retning Haders• 
lev V-Haderslev By. 

Notering af meldinger. 

SO-IV 

Hastighed højst 20 km/t for tog fremført af motorvogn; for 
andre tog og rangertræk 10 km/t. 

Faldtal for trykluftbremsede tog: 
10 for køreretningen Had-Hab 
0 for køreretningen Hab-Had. 

Tog (rangertræk) skal føre slutsignal. 

Lokomotivet (motorvognen, styrevognen) skal være forrest 
køreretningen. 

a. Rejsegodsvagten pA Haderslev By. 
Rejsegodsvagten foretager udkaldning i ventesalen og afgiver 
derefter følgende melding til stationsbestyreren hhv - når 
stationen er ubetjent - til togføreren »Færdig for tog ... «. 

b. Togføreren. 
Forinden signal »kør« (signal nr. 47) afgives til lokomotiv-
føreren, skal togføreren have modtaget signal nr. 46a fra 
stationsbestyreren og - såfremt der ikke er rejsegodsvagt til 
tjeneste - selv have foretaget udkaldning i ventesalen samt 
have draget omsorg for flytning af slutsignaler og vending af 
ruteskilte. 

c. Lokomotivføreren. 
Togførerens kør-signal gælder tilladelse til kørsel fra Haders-
lev By og til trinbrættet på Haderslev V. 

d. Stationsbestyreren. 
Tilladelse til kørsel fra Haderslev By til Haderslev V må 
først gives, 
11dr forbindelsesbanen er fri . 
11dr togvejen på Haderslev V er fri og sikret, jf. lokal instruks. 

a. Stationsbestyreren. 
Tilladelse til kørsel Haderslev V-Haderslev By må først gives, 
11dr der er modtaget melding om, at togvejen på Haderslev V 
er fri og sikret, jf. lokal instruks, og 
11dr forbindelsesbanen er fri. 

b. Lokomotivføreren. 
Togførerens kør-signal gælder tilladelse til kørsel fra Haders-
lev V til stopmærket foran bommen ved Nørregade på Ha-
derslev By station. 

De meldinger, som i henhold til foranstående skal modtages el-
ler afgives at stationsbestyreren, skal indføres i togjournalen 
eller anden dertil indrettet journal. 
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Adll. 

Haderslev By som ubetjent. 

Haderslev By overgår til 
ubetjent holdested. 

Rangering. 

Anbringelse af godsvogn på 
Haderslev By station, når 
stationen er ubetjent holdested. 

Togførertelefoner. 

Ledelse af toggangen. 

Hjælpetog. 

Af- og tilbagemelding. 

Meldinger m.v. vedrørende tog-
gangen, uår Haderslev By 
er ubetjent. 

Gyldig fra 1/ 1 1969 

51-IV Togplan 8 

Kørslen mellem Vojens og Haderslev By, når Haderslev By er 
ubetjent holdested. 

Haderslev By station er ubetjent i det i afsnit B anførte omfang. 
Stationen er ikke forsynet med signal »stationen ubetjent« 

(signal nr. 48) • 

A. Sikkerhedsmæssige foranstaltninger. 
Ved overgang til ubetjent forholdes som anført i SR § 13 li, A 2, 
således, at holdestedsnøglen fra centralapparatet på Haderslev V 
låses inde i pengeskabet på Haderslev By station. 

Stationsbestyreren afgiver herefter melding til Vojens station 
om, at togvejen - dvs. sporstykket fra indkørselssignalet foran 
Haderslev V til stopmærket på Haderslev By - er ret og aflåset. 

Rangering må ikke finde sted. 

Til afsendelse af post henstilles på søgne Ma-Fr senest kl. 15,30 
en lukket godsvogn på Haderslev By station. 

Vognen anbringes i afbremset stand bagved stopmærket 
(signal nr. 108) på sporstykket mellem dette og spærrebommen. 

Der må kun anvendes vogn forsynet med skruebremse eller 
håndbremse. 

Vognen, der anbringes af rangertrækket, når dette kører op 
fra havnen kl. ca. 15,00, optages af tog 827. 

Til brug for togføreren i de tidsrum, i hvilke Haderslev By 
station er ubetjent, er der på væggen uden for rejsegodsekspedi-
tionen på Haderslev By og på perronventesalen på Haderslev V 
anbragt telefon med forbindelse til kommandoposten i Vojens 
(kaldesignal: - - -). 

Toggangen ledes af stationsbestyreren i Vojens, der har ansvaret 
for, at der på strækningen mellem Vojens og Haderslev By 
stationer kun befinder sig et tog ad gangen (motortog i pendul-
drift) medmindre der skal afsendes hjælpetog til et nedbrudt tog. 

Togene skal være formeret som styrevognslog, evt. af en 
enkeltkørende MO. Herudover må kun tog 827 Ma-Fr medgives 
forannævnte godsvogn Haderslev By-Vojens. 

For kørslen med hjælpetog gælder reglerne i SR § 52 i den ud-
strækning, de kan bringes til anvendelse. 

Af- og tilbagemelding finder ikke sted. 

I. Tog fra Vojens. 
Togføreren skal 
a. umiddelbart før afgang fra Haderslev V til Haderslev By 

tænde advarselssignalanlægget ved Simmerstedvej, 
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Notering af meldinger. 

Billetsalg på Haderslev 
godsekspedition. 

Skilt til underretning af 
publikum. 

BIiietsaig i toget. 

Behandling af rejsegods. 

52-IV 

b. efter at toget er ankommet til endestationen med slutsig• 
nal give følgende melding til kommandoposten i Vojens: 
»Togføreren tog ...... her. Toget er ankommet til ..... . 
med slutsignal«. 

2. Tog mod Vojens. 
Togføreren skal 
a. før afgang fra udgangsstationen have modtaget afgangs• 

tilladelse fra kommandoposten i Vojens som svar på 
følgende forespørgsel, der afgives umiddelbart før tog• 
afgang: 

»Togføreren tog ...... her. Må toget køre?«. 

b. umiddelbart før afgang fra Haderslev V tænde advarsels-
signalanlægget ved ovk. 1 (Elmevej). 

Vojens station indfører de i nærværende instruks foreskrevne 
meldinger i telegraf- henholdsvis tog-journalen. 

B. Ekspedltlonsmæsslge foranstaltninger. 
Der er etableret billetsalg på Haderslev godsekspedition, der er 

åben således: 
Ma-Fr: 8,00-12,00 

13,00-16,30 

Med henblik på ekspedition af togene i de tidsrum, Haderslev By 

station er ubetjent, bemærkes følgende: 

Over billetsalgene samt på andre iøjnefaldende steder i de for 

publikum tilgængelige lokaler anbringes skilte: 

»Stationen er ubetjent. 
Billetter sælges i toget. 
Rejsegods kan afleveres 
uekspederet til togperso• 
nalet«. 

Togførerne foranlediger, at der i togene på lørdage fra og 

med tog 818, på øvrige hverdage fra og med tog 827 samt på 

søn- og helligdage hele dagen anbringes opslag: 

»Haderslev By station er uhetjent således: 
Mandage-Fredage fra kl. 19,00 
Lørdage fra kl. 14,00 
Søn• og helligdage kl. 11,00-13,00 samt fra kl. 18,15 
Indskrevet rejsegods udleveres af togpersonalet«. 

Til de på stationerne optagne rejsende, som ikke er forsynet med 
rejsehjemmel, udstedes billet i toget (uden tillæg til den ordinære 

billetpris). 

Rejsegods medtages i henhold til reglerne i ordre D og M. An-
kommet rejsegods udleveres på forlangende af togpersonalet. 

Rejsegods medtages til Haderslev By. Der ekspederes ikke 

rejsegods på Haderslev V eller Haderslev godsekspedition. 



• 

• 

Udveksling ar gods. 

Udkaldning. 

Aflåsning ar ventesalene. 

Ventesals• og perronbelysning. 

Aflåsning ar togstammen. 

Vandfonynlng på Haderslev By. 

Ad.ID. 

Beskrivelse. 

Gyldig fra 1/ 0 1969 

53-V Togplan 8 
Togene befordrer gruppe A og B gods samt gruppe C gods som anført i togplan I/ I og 2. 

På S tilbageholdes ekspresgods, fremskyndet ilgods, ilgods og banepakker bestemt for Haderslev og indgået efter tog 808's afgang, i Vojens til afsendelse den følgende hverdag. Vojens station frasorterer dog ekspresgods, fremskyndet ilgods, levende dyr samt gods, der er udvortes kendeligt som indeholdende let-fordærvelige varer, og træffer aftale med Haderslev By, evt. mod-tageren, om afsendelse med bestemte tog for afhentning ved dette tog. 
På Haderslev By station besørger togførerne transporten af gods til og fra togene, når der på stationen ikke er rejsegodsvagt til tjeneste, en ordning der gælder, selv om stationen i øvrigt er betjent . 

Togførerne foranlediger, at der kaldes ud i ventesalene. 

På Haderslev V trinbræt aflåses hovedbygningen således, at der kun er adgang til perronventesalen. 
Togføreren tog 836 (832) (1840) aflåser dørene til perronvente-salen på Haderslev V station samt døren til herretoilet og ventesal på Haderslev By station. 
Bystationens døre er forsynet med dirkefri tromlelåse. Nøglen tii disse døre findes i rejsegodsekspeditionen. 

Slukning af lyset på Haderslev V trinbræt foretages ved hjælp af et særligt ur. 
Togføreren tog 836 (832) (1840) slukker al belysning på Haderslev By station. Kontakter til lyset findes i rejsegodseks• peditionen. 

Togføreren tog 836 (832) (1840) aflåser togstammen. 
Der er på Haderslev By anbragt 2 vandopstandere til eventuel vandforsyning af MOK og personvogne. Såfremt det bliver nødvendigt at foretage vandforsyning i tidsrum, i hvilke der ikke er rejsegodsvagt til tjeneste på Ha-derslev By assisterer togføreren ved vandforsyningen . 

Betjening m.v. af advarselssignalanlæggene i Haderslev. 
Følgende overkørsler i signalanlæg: 

Haderslev er forsynet med advarsels-
Haderslev V trinbræt: 
Ovk. I (Elmevej) 

Haderslev V-Haderslev By: Simmersted vej 
Bredgade. 

Haderslev By-havnen 
Nørregade 
Teaterstien 
Ny Allegade. 

»Kendingsmærke for automatisk sikrede overkørsler uden signalafhængighed« (signal nr. 115) er for hver køreretning an• bragt ca. 20 m foran kontrolsignalet for den pågældende køre-retning. 
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Anlægget ved ovk. l Elmevej. 

Anlægget ved Slmmerstedvej. 

Anlægget ved Norregade. 

Anlæggene ved Bredgade, 
Teaterstien og Ny Allegade. 

54 - V - 56 - III 

I tilslutning til de for advarselssignalanlæg gældende almin-

delige bestemmelser fastsættes nedenstående særlige bestem-

melser for betjening af de pågældende anlæg: 

I tilfælde af, at anlæggene svigter. skal stationsbestyreren 

straks underrettes. Når Haderslev By er ubetjent, underrettes 

Vojens (kommandoposten). 

Betjeningskasse er - foruden ved overkørslen - anbragt på 

Haderslev V trinbræt ved perronventesalen. 

For tog fra Vojens tændes og slukkes anlægget automatisk. 

For tog fra Haderslev V skal togføreren umiddelbart før 

afgang tænde anlægget. Slukningen sker automatisk. 

På Haderslev V trinbræt er der anbragt en tændingskontakt ved 

perronventesalen. 
Togføreren (rangerlederen) skal, umiddelbart forinden et tog 

(rangertræk) afsendes mod Haderslev By, tænde advarselssig-

nalerne ved Simmerstedvej. 
Slukningen af signalerne sker automatisk. 

På Haderslev By station er anbragt en tændingskontakt i en 

kasse på muren ved rejsegodsdøren. 
Rangerlederen for rangertræk fra Haderslev By mod bavnen 

skal forinden afgangen fra Haderslev By sætte anlægget i virk-

somhed. 
For rangertræk fra havnen sker tændingen af advarselssignaler-

ne ved Nørregade automatisk. 

Advarselssignalerne ved Bredgade, Teaterstien og Ny Allegade 

er fuldautomatiske. 

• 
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Instruks nr. 2. 
Togplan 8 

Korslen mellem Rodekro og Åbenr.i. Åbenrå station er dækl..ct af hovedsignal. Indenfor stationens område er beliggende overkorsel nr. 2, der er forsynet med manuelt be-tjente bomme. Disse betjenes af stationens personale. For indkørende tog skal bommene ved overkørslen være lukkede, inden signalgivning finder sted. For udkørende tog skal bommene være lukkede, inden toget afgår. Åbenrå station er hele døgnet holdested, der dels er betjent af stations-bestyreruddannet personale og dels a.h .t. pasning af overkørsel nr. 2 betjent af I mand af stationens pladspersonale. 

I. Sikkerhedsmæssige foranstaltninger. 
Under henvisning til det i TIB anførte for stationer med tegnet 4 ved stat ionens navn og i tilslut-ning til bestemmelserne i SR § 13 og§ 58 gælder følgende: Bestemmelserne i SR § 58 I gælder også for Åbenrå station for så vidt angår stationspasserens pligter m.v. 

Herudover gælder følgende: 
Sporskifternes stilling og 
aflåsning 

Ledelse af toggangen. 

Hjælpelog. 

Af- og tilbagemelding. 

Meldinger om toggangen. 

Noteringer af meldinger. 

Uden for de tider, i hvilke der rangeres på stationen eller fore-tages sporskifteeftersyn, skal sporskifterne i hovedspor være stillet og aflåset til frit hovedspor, og dækningssporskifterne og sporspærrerne skal være stillet og aflåset således, at de hindrer kørsel fra læssespor ind i hovedspor. 
Toggangen ledes af stationsbestyreren i Rodekro, der har ansvaret for, al der på strækningen mellem Rødekro og Åbenrå stationer 1..un befinder sig et tog ad gangen, medmindre der skal afsendes hjælpctog til et nedbrudt tog. 

For kørslen med hjælpetog gælder reglerne i SR § 52 i den ud-strækning, de kan bringes i anvendelse. 
Af- og tilbagemelding finder ikke sted. 
Rødekro station melder afgang for togene til Åbenrå station. Når toget er ankommet med slutsignal, og indkørselssignalet er stillet på »stop«, melder Åbenrå station til Rødekro station : »Tog ........ ankommet«. 

Umiddelbart før tog skal afgå fra Åbenrå, retter Åbenrå station forespørgsel til Rødekro station : »Må tog ........ afsendes?«. 
Først når tilladelse er modtaget, må toget afsendes fra Åbenrå station. 

Rødekro og Åbenra stationer indforer de foreskrevne meldinger i togjournalen. 

• Il. Betjening af Åbenrå station samt forskrifter for togenes ekspedition på Åbenrå station i visse tidsrum. 
A. Åbenrå station er betjent af stationsbestyreruddannet personale således: 

(Dette personale betragtes som stationspasser i henhold til SR § 58). 
Hv undtagen lørdage i tiden: 6,15- 21 ,15. Lørdage samt søn- og helligdage i tiden 6.15- 14,00. (På stationen vil dog på lørdage samt søn- og helligdage være tjenstgørende kontorpersonale indtil kl. 21,15). 



Togplan 8 

8. 

Driftsform og togformering 

Betjening af signalet i Åbenrå 
samt lukning af bommene ved 
ovk. nr. 2. 

Togførerens deltagelse i 
toggangens afvikling. 

58- l 

Afvikling af persontrafikken på S. 
Forinden persontrafikken påbegyndes, skal en stationsbestyrer-

uddannet tjenestemand på Åbenrå station foretage togvejseftersyn, 

togvejsindstilling og togvejsaflåsning til spor I . 

Togvejshåndtaget aflåses derpå ved holdestedsnøglen, der 

udtages af svingbukken og anbringes på et for pladspersonalet 

utilgængeligt sted. Stationen overgår herefter til i sikkerheds-

mæssig henseende at være ubetjent holdested, og vedkommende 

stationsbestyreruddannede tjenestemand afgiver melding til 

Rødekro station om, at togvejen til spor I er ret og aflåst. 

Stationen er ikke forsynet med signal »stationen ubetjent« 

(signal nr. 48). 
I tidsrum med persontrafik må toggangen på strækningen kun 

afvikles som pendultrafik og ved hjælp af styrevognstog, evt. af 

en enkeltkørende motorvogn. 
Rangering på Åbenrå station må ikke finde sted i omhandlede 

tidsrum. 

Også i tidsrum, i hvilke stationen i sikkerhedsmæssig henseende 

er at betragte som ubetjent holdested, vil der være en mand af 

stationens pladspersonale til betjening af signalet samt lukning 

af bommene ved overkørsel nr. 2. 
Når tog kan ventes, foretages lukning af bommene ved over-

kørsel nr. 2. Indkørselssignalet må ikke stilles på »kør«, forinden 

bommene er lukkede. 
Umiddelbart før tog skal afgå fra Åbenrå, lukkes bommene 

ved overkørsel nr. 2, og tgf. underrettes herom. 

Togføreren skal efter ankomsten til Åbenrå give følgende mel-

ding til Rødekro : 
»Togføreren tog . . . . . . .. her. Toget er ankommet til Åbenrå 

med slutsignal«. 
Togføreren skal før afgang fra Åbenrå have modtaget af-

gangstilladelse fra Rødekro, som svar på følgende forespørgsel, 

der afgives umiddelbart før togafgang: 
»Togføreren tog ........ her. Må toget køre?« 

Inden afgangen skal tgf. endvidere have modtaget melding 

fra stationen om, at bommene ved overkørsel nr. 2 er lukkede. 

Togføreren foranlediger, at der kaldes ud i ventesalene. 

III. Ekspeditlonsmæssige foranstaltninger: 

I tiden efter kl. 21,00 træffes følgende ekspeditionsmæssige foranstaltninger : 

Kontoret lukkes Det er bekendtgjort for publikum, at kontoret er lukket, og at 

der i lukketiden ikke kan foregå ekspedition (heller ikke over 

bytclefonen) på kontoret. 

Salg af billetter. 

Behandling af rejsegods. 

Aflåsning af ventesalen m.v. 

Billetterne sælges i toget eller rutebilen. Skilt herom anbringes 

ved billetsalget. 

Rejsegodset ekspederes af stationens personale, når dette er til 

stede. I øvrigt af rutebilchaufførerne, der evt. medtager godset 

til afsendelse til Rødekro station for ekspedition. 

Aflåsning af forhallen foretages på hv af rutebilchaufføren efter 

ankomsten med sidste bil, på S af stationens personale. Vente• 

salen samt toiletter aflåses i øvrigt af stationens personale kl. 

21,00. 

• 
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Instruks nr. 3 
Togplan 8 

Kørslen med tog (togdele) mellem Frederikshavn station og havn samt togekspeditionen på Frederikshavn havn. 
Det fremgår af tjenestekøreplanen hhv. togplanerne, i hvilket omfang togene udsendes fra hhv. videreføres til Frederikshavn havn. Denne kørsel m.v. foregår efter følgende bestemmelser: 
J. Kørsel. 

2. Bremseprøve. 

3. Melding om antal rejsende. 

4. Togpersonalets placering på 
havnestationen. 

Kørslen foregår som rangerbevægelse under ledelse af en af stationen afgivet rangerleder . 
Når der medfølger togpersonale, skal en mand heraf assistere som mellemmand mellem rangerleder og lokomotivfører. Den pågældende skal i almindelighed tage plads på fodtrinet af den 3. vogn fra lokomotivet i togets venstre side ved kørsel til havnen hhv. i højre side ved kørsel til stationen . 

Togene skal være trykluftbremset, og for tog, der udgår fra Frederikshavn, skal der inden nedkørslen til havnen være foreta• get stor bremseprøve. 
Såfremt toget skilles på havnen, skal der efter samling fore-tages lille bremseprøve under togpersonalets ledelse. Efter togets opkørsel til stationen afholdes lille bremseprøve under ledelse af vognopsynet, såfremt der foretages samling med en togdel på stationen. 

Togpersonalet opgiver antallet af rejsende (inkl. rejsende i sove-vogn og andre særlige rejsende) til hhv. fra havnen til stations-bestyreren på stationen. 

Såfremt toget (togdelen) har mere end en mands togbetjen ing tager en togbetjent plads på broanlægget ved nedgangen til perron. I øvrigt tages opstilling på perron ved nedgangen fra broanlægget . 
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Instruks nr. 4 
I. Kørsel med tog mellem Århus H og Århus 0 stationer, hhv. mellem Århus H station og Århus Havnestation. II. Rangering på sporområdet ved Århus 0 station. 

Ill. Passage af overkørsel nr. 1 (Mindet), nr. 7 (Skibbrogade), nr. 8 (Pakhusvej) og nr. 10 (Sibirien) mellem Århus H og Århus 0 stationer. 
Ad. I • Korse! med tog mellem Århus H og Århus Ø stationer, hhv mellem Århus H station og Århus Havnestation. 
Beskrivelse m.v. a( forbinde!- Sporstykket mellem signalbroen i østenden af Århus H station sesbanen. og rangergrænsemærket ved nordenden af broen over åen på 

Rangerleder. 

forbindelserbanen mellem Århus H og Århus Ø stationer er HAVNEBANE. 
Den øvrige del af forbindelsesbanen indtil indkørselssignalet for Århus Ø station samt sporet ved Århus Havnestation er HAVNE PLADS. 
Sporskifte nr. 639 på sydenden af broen over åen er elektrisk betjent fra Århus H (post VI) og forsynet med sporskiftesignal. Normalstillingen er for kørsel til/fra Århus H. Sporskiftet er centralsikret i afhængighed af udkørsels- hhv. indkørselssignalet på Århus H station. Sporskiftet betragtes i henseende til bestem-melserne i SR § 28 som hørende til togvejen på Århus H station. Sporskifte nr. 621 på nordenden af broen over åen er elektrisk betjent fra Århus H (post VI) og forsynet med sporskiftesignal. Normalstillingen er for kørsel ad forbindelsesbanen. Sporskiftet er centralsikret i afhængighed af udkørsels- hhv. indkørsels-signalet på Århus H station med aflåsning under signalgivning enten i stilling til/fra forbindelsesbanen eller i stilling til /fra havnestationen. 

Sporskifterne på den del af forbindelsesbanen, der er havne-plads, er »forsænkede«. De er ikke forsynet med sporskiftesignal eller særskilt sikret. Normalstillingen er for kørsel ad forbindel-sesbanen. 
Ovk. nr. I (Mindet) er forsynet med automatisk bomanlæg og ovk. nr. 7 (Skibbrogade), nr. 8 (Pakhusvej) og nr. JO (Sibirien) er forsynet med advarselssignalanlæg, jf afsnit Ill. 
Opmærksomheden henledes på, at efterfølgende bestemmelser alene gælder for togkørsel. 
For rangering i øvrigt på forbindelsesbanen, herunder kørsel med tomme togstammer til og fra Århus Havnestation, gælder bestemmelserne i den af Århus H station udstedte lokale in-struks. 

A. Togkørsel mellem Århus H og Århus 0 stationer. 
Togene føres mellem signalbroen i østenden af Århus H station og indkørselssignalet for Århus Ø station efter reglerne i RR. Togføreren er rangerleder men kan overdrage dette hverv til en lokalkendt mand af togets personale, der kender forskrifterne for kørslen. 

Rangerlederen skal tage plads ved den forerplads, hvor loko-motivføreren befinder sig. 
Til enkeltkørende lokomotiver og motorvogne afgiver Århus H station en lokalkendt rangerleder, der kender forskrifterne for kørslen. 
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Tilladelse til kørsel. 

Afgangsordre. 

Togenes udkørsel fra Århus H 
station. 

Togenes indkørsel på Århus H 
station. 

62-l 

Når Århus Ø er togfølgestation skal stationsbestyreren på Århus 

Ø station hos stationsbestyreren på Århus H station indhente 

tilladelse til enhver togkørsel til Århus H station, forinden af-

gangsordre gives. 

Når Århus Ø er holdested, skal togføreren for tog fra Århus 

Ø til Århus H fra telefonen på perronen på Århus Ø station ind-

hen te tilladelse hos stationsbestyreren på Århus H station til 

kørsel til Århus H. 

StatJonsbestyreren på Århus H station må ikke givetilladelse til 

kørsel, forinden han bar sikret sig, at den sidst tilladte kørsel 

til eller fra Århus Ø eller Århus Havnestation er afsluttet. 

Togene må ikke afgå fra Århus H forinden afgangsordre er 

modtaget fra stationsbestyreren. 
Tilsvarende gælder for Århus Ø, når denne station er tog-

følgestation. 

Togenes udkørsel fra Århus H station sker normalt for signal 

»kør« fra udkørselssignalet. 

Togenes indkørsel på Århus H station sker normalt for signal 

»kør« fra indkørselssignalet (signal H 626 v/h - det midterste 

signal i signalbilledet syd for broen over åen). 

Rangerlederen (togføreren) skal forinden broen over åen 

passeres overbevise sig om, at det til venstre for sporet anbragte 

sporskiftesignal ved sporskifte nr. 621 (nordligst på broen) står i 

rigtig stilling for pågældende kørsel visende »medgående spor-

skifte stillet til afvigende spor« (signal nr. 30a). 

Hvis indkørselssignalet viser »stop« skal toget standses, for-

inden tændekontakten med det hvidmalede dæksel nås, og ranger-

lederen (togføreren) skal gå til den ved havneperronen anbragte 

telefon og anmode om forholdsordre hos stationsbestyreren på 

Århus H station. 

Togenes standsning ved havnen. Personførende tog standser på havnen ved perronen ud for Århus 

Havnestation for udveksling af rejsende og rejsegods i det om-

fang, det er foreskrevet i tjenestekøreplanen (særtogsanmeldelsen). 

Viderekørsel sker uden Århus Havnestations mellemkomst. 

Lukning af motorvognenes 
endedøre. 

Tog fra Århus H skal med sidste aksel inden standsningen være 

passeret tændekontakten for ovk. I (Mindet) i fortovet før havne-

perronen og toget skal køre så langt frem at trafikken til kon-

trolstedet for biler til Hurtigfærgen ikke hindres. Togets længde 

kan herefter gøre det nødvendigt, at togets forreste vogn(e) 

holder uden for perronen, og togføreren må indtil afgang fra 

Århus H træffe bestemmelse herom og evt. foranledige, at rej-

sende til havnestationen tager ophold i de vogne, der påregnes 

placeret ved perron. 

I tog mod Århus H drager togpersonalet i betimelig tid om-

sorg for, at rejsende til havnestationen placeres i togets 2 forreste 

vogne. 
Togene skal standses foran fortovet ved sydenden af havne-

perronen. 

Motorvognenes endedøre skal holdes lukket under kørsel over 

forbindelsesbanen, idet de ellers vil kunne beskadiges af over-

gangsbroerne ved passagen gennem skarpe kurver. 
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Medglvelse af skydeloko. 

Rangerleder. 

Tilladelse til kørsel. 

Afgangsordre. 

Togenes udkørsel fra Århus H 
station. 

Togenes indkorsel på Århus H 
station. 

Togenes standsning på Århus 
Havnestation. 

63- 1 Togplan 8 
Tog fremført af MT eller MH-loko skal ved kørsel mod Århus H medgives skydeloko fra havneperronen, når belastningen over-stiger 300 t. 

Såfremt det kan sikres, at toget ikke skal holde for »stop« foran indkørselssignalet (signal H 626 v/h), må belastningen dog være 400 t uden medgivelse af skydeloko. Togføreren for tog fremført af MT eller MH-loko afgiver senest fra Mørke station melding om togets belastning, når denne overstiger 300 t (jf togplan 13) . 

B. Togkørsel mellem Århus H og Århus Havnestation. Togene mellem Århus H station og Århus Havnestation føres mellem signalbroen i østenden af Århus H station og Århus Havnestation efter reglerne i RR. 
Århus H station afgiver en lokalkendt rangerleder, der kender forskrifterne for kørslen. 

Rangerlederen skal tage plads på forreste vogn (køretøj) i køreretningen i samme side som lokomotivføreren. 

Århus Havnestation skal hos stationsbestyreren på Århus H station indhente tilladelse til enhver togkørsel til Århus H station forinden afgangsordre gives. 
Stationsbestyreren på Århus H station må Ikke give tilladelse til kørsel forinden han har sikret sig, at den sidst tilladte kørsel til eller fra Århus Ø eller Århus Havnestation er afsluttet. 

Togene må ikke afgå, forinden afgangsordre er modtaget. Afgangsordren fra Århus Havnestation gives af en tjenestemand ved havnestationen mundtlig til togføreren. Denne afgangsordre må ikke gives, forinden pågældende tje-nestemand har sikret sig, at der er signal for kørslen. Såfremt der ikke kan gives signal »kør« fra indkørselssignalet, og toget derfor skal indrangeres, må afgangsordre ikke gives, forinden der fra stationsbestyreren på Århus H er modtaget retmelding for indrangering til et bestemt spor, og rangersignalet derefter er stillet på signal »rangering tilladt«. Retmeldingen og tilladelsen til indrangering videregives til togføreren. Tjenestemanden bærer ikke rødt hucbånd. 

Togenes udkørsel fra Århus H station sker normalt for signal »kør« fra udkørselssignalet. 

Togenes indkørsel på Århus H station sker normalt for signal »kør« fra indkørselssignalet (signal H 626 v/h - det midterste signal i signalbilledet syd for broen over åen) . Rangerlederen skal forinden broen over åen passeres over-bevise sig om, at det til venstre for sporet anbragte sporskifte-signal ved sporskifte nr. 621 (nordligst på broen) står i rigtig stilling for pågældende kørsel visende 
»sporskiftet stillet til lige spor« (signal nr. 28). 

Togene køres så langt ned i sporet, at de holder fri af kørebanen mellem havnestationen og åen, således at trafikken til og fra DFDS ikke generes. 
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Lukning af motorvognenes 
endedøre. 

Ad II. 
Rangering på Århus Ø station. 

Kørsel med rangertræk ad for-
bindelsesbanen til Århus Ø sta-
tion. 

Adlll. 

Sikring af overkorslerne. 

Anlægget ved ovk. nr. 1 
(Mindet) 

64- I 

Motorvognenes endedøre skal holdes lukket under kørsel over 

forbindelsesbanen, idet de ellers vil kunne beskadiges af over-

gangsbroerne ved passagen skarpe kurver. 

Rangering på sporområdet ,·ed Århus Ø station. 

Rangering, der berorer hovedsporet (spor 1) på Århus Ø station 

kan kun rinde sted, når Århus Ø station er betjent som togfølge-

station, jf afsnit B. 
Rangerlederen sørger efter endt rangering for, at sporskifterne 

stilles i normalstilling og aflåses, samt for at sporskiftenøglerne 

anbringes i svingbukken. 
Rangering til spor 2 og vaskesporet på Århus Ø station kan -

når til- og frakørsel sker over havnepladsen (ikke forbindelses-

banen) - finde sted også, når Århus Ø station er ubetjent. 

Rangerlederen for rangertræk, der skal befare forbindelsesbanen 

mellem sidste modgående sporskifte (ved toldboden) før ind-

kørselssignalet til Århus 0 station og dette signal, skal altid 

senest gennem telefonen ved færgelejet hos stationsbestyreren på 

Århus Ø station (tlf. 397) indhente tilladelse til denne kørsel. Til-

svarende tilladelse skal indhentes for bortkørsel fra Århus 0 ad 

forbindelsesbanen. 
Kørsel med rangertræk ad forannævnte sporstykke kan derfor 

kun finde sted, når Århus Ø station er togfølgestation. 

Passage af overkørsel nr. 1 (Mindet), nr. 7 (Skibbrogade), nr 8 

(Pakhusvej) og nr. 10 (Sibirien) mellem Århus H og Århus 0 

stationer. 
Ovk. nr. I (Mindet) er forsynet med automatisk bomanlæg, 

ovk. nr. 7 (Skibbrogade) er dækket af kontrolsignaler i afhæn-

gighed af lysreguleringsanlægget for vejfærdslen, ovk. nr. 8 (Pak-

husvej mellem AMC's bygninger) er forsynet med advarsels-

signalanlæg, og ovk. nr. 10 (Sibirien) er dækket af kontrolsignaler 

i afhængighed af lysreguleringsanlægget for vejfærdslen. 

Da kørslen foregår efter bestemmelserne i RR jf foran er 

»kendingsmærke for automatisk sikrede overkørsler uden signal-

afhængighed« (signal nr. 115) ved alle 4 overkørsler for begge 

køreretninger opstillet ca. 50 m foran overkørslerne. 

For anlæggene gælder i øvrigt de for sådanne anlæg alminde-

lige bestemmelser suppleret med efterfølgende særlige bestem-

melser. 
1 tilslutning til de i RR, side 12-14, anførte bestemmelser 

fastsættes, at de nævnte overkørsler altid skal betragtes som sær-

ligt farlige at passere, hvorfor særlig forsigtighed og agtpågiven-

hed skal udvises ved passagen. 
Uanset sikringen med advarselssignalanlægget skal der ved 

enhver passage af ovk. nr. 7 (Skibbrogade), ovk. nr. 8 (Pakhus-

vej) og ovk. nr. 10 (Sibirien) afgives fløjtesignal fra lokomotivet 

(motonognen). 
I tilfælde af, at de nævnte anlæg svigter, skal rangerlederen 

(togføreren) standse vejfærdslen, inden overkørslen passeres. 

Uregelmæssigheder meldes i øvrigt snarest til Århus H eller 

Århus 0 station. 

Overkørselsignal er for begge køreretninger opstillet til højre 

for sporet umiddelbart foran overkørslen. 
Overkørselssignalet for tog fra Århus H er suppleret med et 

kontrolsignal opstillet til højre for sporet ca. 65 m fra over-

kørslen. 

• 
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Anlægget ved ovk. nr. 7 
(Skibbrogade) 

Anlægget ved ovk. nr. 8 
(Pakhusvej). 

Anlægget ved ovk. nr. 10. 
(Sibirien). 

65-1 Togplan 8 
Ved kørsel såvel fra Århus H som fra Århus Ø og Århus Havne-station sættes anlægget automatisk i funktion ved passage af skinnekontakt, såfremt der fra Århus H er stillet signal for pågældende korsel. 

Anlægget kan endvidere sættes manuelt i funktion fra 3 betje-ningskasser, anbragt på broen over åen, ved overkørslen hhv. på Århus H (post VI). 

Kontrolsignal er for begge køreretninger opstillet til højre for sporet umiddelbart foran overkørslen. Kontrolsignalerne er i afhængighed af lysreguleringsanlægget for vejfærdslen over overkørslen. Dette anlæg er indrettet således, at der efter passage af en skinnekontakt (ca. 80 m fra overkørslen) i løbet af højst ca. 12 sekunder vises rødt lys fra samtlige gade-signaler, der kan give adgang til kørsel over sporet, hvorefter kontrolsignalerne viser hvidt blinklys. Da lysreguleringsanlægget ikke yder fuld sikkerhed over for fodgængeres passage af jernbanesporet, skal fodgængernes fær-den skænkes særlig opmærksomhed ved togs passage af over-kørslen. 
Anlægget kan endvidere dirigeres manuelt fra betjeningskas-ser, der er anbragt ved kontrolsignalerne. 

Kontrolsignal er for begge køreretninger opstillet til højre for sporet umiddelbart foran overkørslen. 

Kontrolsignal er for begge køreretninger opstillet til højre for sporet umiddelbart foran overkørslen. Kontrolsignalerne er i afhængighed af lysreguleringsanlægget for vejfærdslen over overkørslen. Dette anlæg er indrettet så-ledes, at der efter passage af en skinnekontakt (ca. 80 m fra overkørslen) i løbet af højst ca. 16 sekunder vises rødt lys fra samtlige gadesignaler, der kan give adgang til kørsel over sporet, hvorefter kontrolsignalerne viser hvidt blinklys. Da lysreguleringsanlægget ikke yder fuld sikkerhed over for fodgængeres passage af jernbanesporet, skal fodgængernes fær-den skænkes særlig opmærksomhed ved togs passage af over-kørslen. 
Anlægget kan endvidere dirigeres manuelt fra betjeningskas-ser, der er anbragt ved kontrolsignalerne . 
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66a - II 

Instruks nr. 5 
Togplan 8 

Kørslen på strækningen Ryomgård-Grenå, når Grenå station er ubetjent holdested. 
Grenå station 
som ubetjeut holdested. 

Grenå overgår til ubetjent 
boldested. 

Rangering. 

Togførertelefon. 

Ledelse af toggangen. 

Hjælpetog. 

Af. og tilbagemelding. 

Meldinger m.v. vedrørerende toggangen, når Grenå er 
ubetjent. 

Gyldig fra 1/ 9 1969 

For at muliggøre, at Grenå station er ubetjent i det i afsnit Ban-førte omfang, har generaldirektoratet tiltrådt, at toggangen på strækningen Ryomgård-Grenå i nævnte tidsrum afvikles efter bestemmelserne i SR § 5, pkt. 3, sidste stk. Stationen er ikke forsynet med signal »stationen ubetjent« (signal nr. 48). 
»Almindeligt stopmærke« (signal nr. 108) er opstillet mellem sporene l og 2 50 m foran frispormærket ved sporskifte nr. 14 • 

A. Sikkerhedsmæssige foranstaltninger. 
I tilslutning til bestemmelserne i SR § 13 gælder følgende: Inden stationen overgår til at være ubetjent, skal der være foretaget togvejsindstilling til spor 1. Sporskifterne nr. 1, 3, 13 og 14 samt afløbsskoen aflåses med stationær låsebolt. Nøglerne låses inde i stationens pengeskab. Signalsvingbukkens signalhåndtag omlægges således, at ind-kørselssignalet viser signal »kør«, og håndtaget aflåses herefter i denne stilling. Nøglen låses inde i stationens pengeskab. Der må ikke henstilles vogne på spor 2. Stationsbestyreren afgiver herefter melding til Ryomgård sta-tion om, at tog 644 er oprangeret til afgang i spor 1, og at tog-vejen - dvs. sporstykket fra indkørselssignalet til stopmærket -er ret og aflåset. 

Rangering må ikke finde sted. 

Til brug for togføreren i det tidsrum, i hvilket Grenå station er ubetjent, er der på stationsbygningens mur (ved siden af betje-ningskassen for overkørsel nr. 130) anbragt en telefon med for-bindelse til Ryomgård station. 
(Kaldesignal : · - ·) 

Toggangen ledes af Ryomgård station, der har ansvaret for, at der på strækningen mellem Ryomgård og Grenå kun befinder sig et tog ad gangen, medmindre der skal afsendes hjælpetog til et nedbrudt tog. 

For kørslen med hjælpetog gælder reglerne i SR § 52 i den ud-strækning, de kan bringes til anvendelse. 

Af- og tilbagemelding finder ikke sted. 

I. Tog mod Ryomgård 
Togføreren skal 
a) før afgang fra Grenå have modtaget afgangstilladelse fra Ryom-gård som svar på følgende forespørgsel, der afgives umiddel-bart før togafgang: 

»Togføreren tog . ... her. 
Må toget køre?«. 

b) umiddelbart før afgang fra Grenå sættes det automatiske bom-anlæg ved ovk. 130 i funktion. 

217 
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Togførerens forhold ved 
tjenestens tiltrædelse. 

Notering af meldinger: 

Skilt til uoderretoiog af 
publikum. 

Billetsalg i toget. 

Behandling af rejsegods 
og udveksling af gods. 

Udkaldoiog. 

Aflåsning af forhallen. 

Belysning i forhallen. 

Perronbelysning. 

Nøgle til brevkasserne. 

Af!Asoing af togstamme. 

Nøgle til ovematoings-
værelseme. 

66b - li 

2. Tog fra Ryomgård 
Togføreren skal 
efter at toget er ankommet til Grenå med slutsignal, give føl-

gende melding til Ryomgård station: 

»Togføreren tog .... her. 
Toget er ankommet til Grenå med slutsignal«. 

Togføreren skal ved tjenestens tiltrædelse pr. telefon melde sig til 

Ryomgård station. 

Ryomgård station indfører de i nærværende instruks foreskrevne 

meldinger i telegram- henholdsvis togjournalen. 

B. Ekspeditlons1D2SSige foranstaltninger. 

Over billetsalget anbringes skilt: 

»Stationen er ubetjent. 
Billetter sælges i toget. 
Rejsegods kan afleveres uekspederet til togpersonalet«. 

Til de rejsende, som ikke er forsynet med rejsehjemmel, udstedes 

billet i toget ( uden tillæg til den ordinære billetpris). 

Rejsegods medtages i henhold til reglerne i ordre D og M. 

Ankommet rejsegods udleveres på forlangende af togpersonalet. 

I øvrigt skal rejsegods og evt. gods ankommet i tog 645 for-

blive i MO-vognen til udlæsning den følgende morgen. 

Togførerne foranlediger, at der kaldes ud i forhallen. 

Togføreren tog 645 aflåser dørene til forhallen (kupelås). 

Lyset i forhallen holdes tændt hele natten. 

Slukning af lyset sker ved hjælp af et særligt ur. 

Grenå station anbringer nøglen til brevkasserne på strækningen 

Ko-Lp. i godsrummet på MO-vognen til tog 644. 

Grenå station aflåser togstammen til tog 644, inden stationen 

overgår til at være ubetjent. 
Togføreren tog 645 aflåser togstammen, når toget er tømt for 

rejsende. 

De nødvendige nøgler findes i et særligt skab i opholdsstuen (til 

højre for døren). 



• 
• 

• 

66c- 1 Togplan 8 

Instruks nr. 6 
Ribe station som ubetjent holdested forinden tilbagemelding for tog 1496 foreligger. 

Ribe station som ubetjent holde-
sted forinden tilbagemelding 
for tog 1496 foreligger. 

Meldinger. 

Gyldig fra 1/, 1969 

For at muliggøre, at Ribe station er ubetjent i det i afsnit B an-førte omfang, er der givet dispensation fra bestemmelserne i SR § 13, II, A pkt. 2 næstsidste stykke, således at Ribe station på S overgår til ubetjent holdested efter modtagen tilbagemel-ding fra Bramming for tog 1497, men forinden tilbagemelding fra Tønder H for tog 1496 kan foreligge. 
Bramming station tilbagemelder tog 1497 til Ribe station. Tønder H station tilbagemelder tog 1496 til Bramming station. Forinden Bramming station d.e.S. afmelder første tog mod Ribe gives følgende melding til Ribe station : »Tilbagemelding for tog 1496 foreligger fra Tønder H.« 
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Instruks nr. 7 
Togplan 8 

Lukning af Oddesund station forinden tilbagemelding for tog 69 Hv og tog 1761 foreligger. 
Lukning af Oddesund station 
forinden tilbagemelding for tog 
69 Hv og tog 1761 foreligger. 

Meldinger. 

Gyldig fra 1 / 1 1969 

For at begrænse åbningstiden for Oddesund station er der givet dispensation fra bestemmelserne i SR § 7 og § 26, således at Oddesund station lukkes på Hv forinden tilbagemelding fra Thi-sted for tog 69 foreligger og på S forinden tilbagemelding fra Thisted for tog 1761 foreligger. 

Oddesund station tilbagemelder på normal vis tog 69 Hv og tog 1761 til Struer station. 
Thisted station tilbagemelder tog 69 Hv og tog 1761 til Struer station. Forinden Struer station afmelder dagens første tog mod Oddesund gives følgende melding til Oddesund station. »Tilbagemelding for tog 69 hhv tog 1761 foreligger fra Thisted«. 
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67-1 

Instruks nr. 11 
Togplan 8 

Kørslen mellem Ringe og Fåborg 
Beskrivelse af strækningen. 

Sikringsanlæg, signaler og an-dre faste mærker på strækningen. 

Strækningens overkørsler og deres sikring. 

På strækningen Ringe-Fåborg er for begge køreretninger største stigningsbogstav »A« og største fald tal I 0. 
Det største tilladte akseltryk er 16 t. I Espe, Hojrup, Korinth og Pejtrup findes hvert sted et læsse-spor, der i begge ender har tilslutning til strækningssporet. I Højrup findes endvidere et læssespor, der kun i den sydlige ende har forbindelse til strækningssporet. 

Læssesporeoe er sikret ved hjælp af oogleaflåsnlngsanlæg. For samtlige læssespors vedkommende anvendes samme nøgleprofil. 
Af signaler findes på strækningen kun kontrolsignaler og overkørselsslgnaler for de nedenfor nævnte advarselssignalanlæg og automatiske bomanlæg samt sporskiftesignaler ved sporskif-ter i strækningssporet. 
Sporskiftesignalerne belyses ikke i mørke. Af faste mærker findes følgende: I) Ved grænsen mellem Ringe station og strækningen og ved grænsen mellem strækningen og Fåborg station grænse-mærker af udseende som rangergrænsemærker. 2) »Kendingsmærke for automatisk sikrede overkørsler uden signalafhængighed« (signal nr. 115). 

3) »Giv-agt«-mærker (signal nr. 101a og 101b). 
På strækningen findes følgende overkørsler, der er sikret ved ved advarselssignalanlæg eller automatisk bomanlæg som anført i efterfølgende skema, hvor 

»Adv« angiver advarselssignalanlæg og »Aut.bom« angiver automatisk bomanlæg. 

Beliggenhed km I ovk . nr. I 
Ringe 22,8 51 Ringe 23,0 52 Ringe-Espe 29,5 108 Ringe-Espe 31,1 112 Ringe-Espe 32,2 113 Espe 33,2 117 Espe-Højrup 36,7 129 Højrup 37,2 130 Højrup-Korinth 39,9 141 Korinth 43,4 151 Korinth-Pcjrup 46,7 159 Pejrup 48,7 166 Pejrup 49,1 167 Pejrup-Fåborg 51,7 174 Pejrup-Fåborg 55,4 186a Fåborg 55,7 187 

sikret ved 

Aut.bom 
Aut.bom 
Adv 
Adv 
Adv 
Adv 
Adv 
Adv 
Adv 
Aut.bom 
Adv 
Adv 
Adv 
Adv 
Aut.bom 
Aut.bom 

Herudover findes der et antal offentlige overkørsler, der ikke er sikrede på anden måde end ved tavler mod vejfærdslen. 



Togplan 8 

Fejlretning af anlæggene. 

Almindelige regler for kørslen 

på strækningen. 

Rangertrækkets kørsel ind på 
Rlnge og Fåborg stationer. 

68 - 1 

Samtlige advarselssignalanlæg fejlrettes af D.E.C. A/S, Odense 

(tlf. 114455), medens de automatiske bomanlæg fejlrettes af 

signaltjenesten. 

Strækningen befares normalt kun af ikke-personførende ranger-

træk fremført af lokomotiv, motorvogn eller traktor. 

Kørslen foregår efter RR's bestemmelser og under ledelse af 

en rangerleder. (Om hastigheder se dog nedenfor). 

Lokomotivet (motorvognen, traktoren) skal være forrest i 

køreretningen. 
Rangerpersonalet skal under kørslen tage plads på lokomo• 

tivet (traktoren); på motorlokomotiver og motorvogne i forreste 

førerrum i køreretningen. 
Rangertrækket skal fremføres luftbremset og skal føre slut• 

signal. 
Bremseprocenten skal mindst være I 5. 

Største tilladte hastighed for rangertrækkene er 45 km/t, if 

dog nedenfor. 
De overkørsler, der er sikret med advarselssignalanlæg eller 

automatiske bomanlæg, må dog kun passeres med hastigheden 

45 km/t, såfremt kontrolsignalet (overkørselssignalet) viser »over• 

kørslen sikret«. I modsat fald forholdes som foreskrevet i SIR. 

Med den stærkt begrænsede kørsel, der finder sted på stræk-

ningen, kan det næppe påregnes, at advarselssignalanlæggene og 

de automatiske bomanlæg virker med samme stabilitet som på 

egentlige banestrækninger. 
Såvel lokomotiv- som rangerpersonale må være særlig agt• 

pågivende over for muligheden for at skulle standse foran en 

overkørsel, hvis advarselssignalanlæg eller aut. bomanlæg ikke 

virker. 
Evt. uregelmæssigheder ved overkørsclsanlæggene anmeldes 

til den af stationerne Fåborg eller Ringe, rangertrækket når 

først, hvorefter denne station underretter signaltjenesten eller 

D.E.C. som foran anført. 
Drejeomskifteren for de ved ekspeditionerne (ekskl. Pejrup) 

anbragte anlæg for automatisk sikrede overkørsler skal fast stå 

i stillingen »standsende tog«, og rangerlederen skal sørge for, at 

anlæg, der først passeres under udkørsel, umiddelbart før afgang 

sættes i funktion ved betjening af trykknap »tænding (og ned)« 

i betjeningskassen for det pågældende anlæg. 

Rangertrækket må således i givet fald standse alene af hensyn 

til denne betjening, selv om der ikke er rangerarbejde det på• 

gældende sted. 
For advarselssignalanlæggene nr. 166 og nr. 167 ved Pejrup 

er drejeomskifternes normalstilling »gennemkørende tog«, således 

at anlæggene ved normal funktion virker automatisk for begge 

køreretninger. 

Ved grænsemærkerne er der anbragt indrangeringstelefoner. 

Rangertrækket skal standse foran grænsemærkerne, og kørsel 

ind på Ringe og Fåborg stationer må ikke finde sted før stationens 

tilladelse er indhentet af rangerlederen gennem indrangerings-

telefonen. 

Rlnge station skal, inden rangertræk afsendes mod Fåborg 

hhv. inden tilladelse til indrangering fra Fåborg gives, foranledige 

bommene ved ovk. nr. 51 og 52 nedlukket. 

• 
• 
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Nøgler til læssesporenes 
aDåsnlngsanlæg. 

Anbringelse af vintankvogne ved 
Rimi fabrikken i Ringe. 

Sikring af kørslen på 
strækningen. 

Arbejder m.v. på strækningen. 

Gyldig fra "/u 1967. 

69- li Togplan 8 
Nøglen til sporskifterne til læssesporene på strækningen beror på Ringe station. Den udleveres af stationsbestyreren til ranger-lederen umiddelbart før rangertrækkets afgang og tilbageleveres af rangerlederen straks efter ankomsten. På Fåborg station er også oplagt en nøgle til strækningens sporskifter. Denne nøgle må Fåborg station kun udlevere efter aftale med Ringe station i hvert enkelt tilfælde. 

Kun en af nøglerne må samtidig være udleveret til brug . 
Rimi fabrikken er beliggende langs strækningssporet udfor Ringe stations grænsemærke mod Fåborg. 

For at kunne foretage tømning af vintankvogne ved hjælp af elpumpe og en slange fra sporet til fabrikken kan det faste ran-gertræk ved kørsel mod Fåborg anbringe sådanne vogne i af-bremset stand bagved en aflåst spærrebom, der er placeret ca. 25 m indenfor grænsemærket mod Fåborg og ca. SO m fra ind-rangeringstelefonen. Til aflåsning af spærrebommen opbevares på Ringe station en nøgle tydeligt mærket »Spærrebom Rimi Ringe«. Spærrebommen skal altid henstå aflåst i enten pålagt eller aflagt stilling. 
Når der skal hensættes vogne til tømning udleverer stations-bestyreren i Ringe nøglen til rangerlederen, og rangerlederen har derefter ansvaret for, at viderekørsel mod Fåborg efter hensæt-telse af vognen ikke genoptages, før vognen er afbremset ved skruebremse eller håndbremse og spærrebommen aflåset i spærre-stilling mellem den(de) henstående vogn(e) og grænsemærket. Ved rangertrækkets kørsel mod Ringe underrettes rangerlede-ren gennem indrangeringstelefonen om vognens (vognenes) til-stedeværelse på strækningssporet, og efter at stationens tilladelse til kørsel ind på Ringe station er givet, føres rangertrækket for-sigtigt frem til spærrebommen. Rangerlederen har ansvaret for, at spærrebommen aflåses i aflagt stilling, før viderekørsel ind på stationen genoptages. Efter ankomsten til Ringe afleveres nøglen til stationsbestyreren. 

Den station - Ringe eller Fåborg - hvorfra et rangertræk afsen-des, underretter, inden sporskiftenøglens udlevering til ranger-lederen, strækningens anden endestation om rangertrækkets afsendelse. 
Der må ikke være mere end et rangertræk ad gangen på stræk-ningen. 
Efter rangertrækkets hjemkomst er rangerlederens tilbage-levering af nøglen garanti for, at følgende betingelser er opfyldt: I) Rangertrækket er ankommet med slutsignal. 
2) Strækningen er fri. 
3) Evt. på læssesporene henstående vogne er anbragt sporfri og forskriftsmæssigt afbremsede. 
4) Samtlige sporskifter i hovedsporet og evt. dækningsspor-skifter er retstillede og aflåsede. 
Når nøglen er modtaget tilbage, underrettes strækningens anden endestation om rangertrækkets ankomst. 

Såfremt bane- eller signaltjenestens arbejder på strækningen nød-vendiggør, at en af sporskiftenøglerne udleveres (f.eks. i for-bindelse med trolje- eller dræsinekørsel), skal den station, der udleverer den, underrette strækningens anden endestation om 
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Dræsinekørsel m.v. 

70-Il 

udlevering og tilbagelevering af nøglen. Der foretages notat i 

stationens telegramjournal om, hvornår og til hvem nøglen er 

udleveret, samt hvornår den modtages tilbage. 

Nøglen mi kun udleveres, når der ikke befinder sig rangertræk 

pi strækningen, og der mi Ikke afsendes rangertræk, for nøglen 

er modtaget tilbage. 

Kørsel med de i SR § 57 nævnte køretøjer er ikke tilladt i det 

tidsrum, i hvilket der befinder sig rangertræk på strækningen. 

Dræsinekørsel kan dog finde sted, såfremt der forinden 

rangertrækkets afgang fra Ringe hhv. Fåborg er truffet aftale 

med rangerlederen om dræsinens kørsel m.v. 

• 
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67-IV 

Instruks nr. 11 
Togplan 8 

Kørslen mellem Ringe og Fåborg 
Beskrivelse af strækningen. 

Sikringsanlæg, signaler og an-
dre faste mærker pl strækningen . 

Strækningens overkørsler og 
deres sikring. 

Gyldig fra 1/ 1 1969 

På strækningen Ringe-Fåborg er for begge køreretninger største stigningsbogstav »A« og største fald tal I 0. 
Det største tilladte akseltryk er 16 t. 

I E<lpe, Højrup og Korinth findes hvert sted et læssespor, der i begge ender har tilslutning til strækningssporet. 
I Højrup findes endvidere et læssespor, der kun i den sydlige ende har forbindelse til strækningssporet. 

Læssesporene er sikret ved hjælp af nog)eafllsnlngsanlæg. For samtlige læssespors vedkommende anvendes samme nøgleprofil. 
Af signaler findes på strækningen kun kontrolsignaler og overkorselsslgnaler for de nedenfor nævnte advarselssignalanlæg og automatiske bomanlæg samt sporskiftesignaler ved sporskif-ter i strækningssporet. 
Sporskiftesignalerne belyses ikke i mørke. 
Af faste mærker findes følgende: 
I) Ved grænsen mellem Ringe station og strækningen og ved grænsen mellem strækningen og Fåborg station grænse-mærker af udseende som rangergrænsemærker. 
2) »Kendingsmærke for automatisk sikrede overkørsler uden signalafhængighed« (signal nr. 115). 
3) »Glv-agt«-mærker (signal nr. 101a og 101b). 

På strækningen findes følgende overkørsler, der er sikret ved advarselssignalanlæg eller automatisk bomanlæg som anført i efterfølgende skema, hvor 
»Adv« angiver advarselssignalanlæg og »Aut.bom« angiver automatisk bomanlæg. 

Beliggenhed I km ovk. nr. 

Ringe 22,8 Sia Ringe 23,0 52 Ringe-Espe 29,5 108 Ringe-Espe 31,1 112 Ringe-Espe 32,2 113 Espe 33,2 117 Espe-Højrup 36,7 129 Højrup 37,2 130 Højrup-Korinth 39,9 141 Korinth 43,4 151 Korinth-Fåborg 46,7 159 Korinth-Flborg 48,7 166 Korinth-Fåborg 49,1 167 Korinth-Fåborg 51,7 174 Korinth-Fåborg 55,1 184 Korinth-Fåborg 55,4 186a Fåborg 55,1 187 

sikret ved 

Aut.bom 
Aut.bom 
Adv 
Adv 
Adv 
Adv 
Adv 
Adv 
Adv 
Aut.bom 
Adv 
Adv 
Adv 
Adv 
Adv 
Aut.bom 
Aut.bom 

Herudover findes der et antal offentlige overkørsler, der Ikke er sikrede på anden måde end ved tavler mod vejfærdslen. 
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Særlige regler for passage af ovk 
nr. 151, Korinth. 

Almindelige regler for kørslen 
på strækningen. 

Raøgertrækkets kørsel Ind på 
Ringe og Fåborg stationer. 

68-IV 

Rangertrækkene skal standse, når overkørsel nr. 151, Korinth, 

er passeret, og rangerlederen skal derefter forvisse sig om, al 

den automatiske bomlukning har fundet sted. Er dette ikke til• 

fældet skal rangerlederen sørge for, at spærringen af vejen op-

hæves, efter den forskrift, der er anbragt i betjeningskassen på 

relæskabet, inden kørslen fortsættes. 

Strækningen befares normalt kun af ikke-personførende ranger-

træk fremført af lokomotiv, motorvogn eller traktor. 

Kørslen foregår efter RR's bestemmelser og under ledelse af 

en rangerleder. (Om hastigheder se dog nedenfor). 
Lokomotivet (motorvognen, traktoren) skal være forrest i 

køreretningen. 
Rangerpersonalet skal under kørslen tage plads på lokomo-

tivet (traktoren); på motorlokomotiver og motorvogne i forreste 

førerrum i køreretningen. 
Rangertrækket skal fremføres g-bremset og skal føre slut-

signal. 
Bremseprocenten skal mindst være I 5. 

Største tilladte hastighed for rangertrækkene er 45 km/t, jf 

dog nedenfor. 
De overkørsler, der er sikret med advarselssignalanlæg eller 

automatiske bomanlæg, må dog kun passeres med hastigheden 

45 km/t, såfremt kontrolsignalet (overkørselssignalet) viser »over-

kørslen sikret«. I modsat fald forholdes som foreskrevet i SIR. 

Med den stærkt begrænsede kørsel, der finder sted på stræk• 

ningen, kan det næppe påregnes, at advarselssignalanlæggene og 

de automatiske bomanlæg virker med samme stabilitet som på 

egentlige banestrækninger. 
Såvel lokomotiv• som rangerpersonale må være særlig agt-

pågivende over for muligheden for at skulle standse foran en 

overkørsel, hvis advuselssignalanlæg eller aut. bomanlæg ikke 

virker. 
Evt. uregelmæssigheder ved overkørselsanlæggene anmeldes 

til den af stationerne Fåborg eller Ringe, rangertrækket når 

først, hvorefter denne station underretter signaltjenesten. 

Drejeomskifteren for de ved ekspeditionerne anbragte anlæg 

for automatisk sikrede overkørsler skal fast stå i stillingen »stand-

sende tog«, og rangerlederen skal sørge for, at anlæg, der først 

passeres under udkørsel, umiddelbart før afgang sættes i funk-

tion ved betjening af trykknap »tænding (og ned)« i betjenings-

kassen for det pågældende anlæg. 
Rangertrækket må således i givet fald standse alene af hensyn 

til denne betjening, selv om der ikke er rangerarbejde det på-

gældende sted. 

Ved grænsemærkerne er der anbragt indrangeringstelefoner. 

Rangertrækket skal standse foran grænsemærkerne, og kørsel 

ind på Ringe og Fåborg stationer må ikke finde sted før stationens 

tilladelse er indhentet af rangerlederen gennem indrangerings-

telefonen. 
Ringe station skal, inden rangertræk afsendes mod Fåborg 

hhv. inden tilladelse til indrangering fra Fåborg gives, foranledige 

bommene ved ovk. nr. 51 og 52 nedlukket. 

Fåborg station skal, inden rangertræk afsendes mod Ringe 

hhv inden tilladelse til indrangering fra Ringe gives, foranledige 

bommene ved ovk. 186a og 187 nedlukket. 

• 



• 

71 - Il 

Instruks nr. 12. 
Togplan 8 

Kørslen mellem Tommerup og Assens. 
Bcskrhelse af strækningen. 

Sikringsanlæg, signaler og andre faste mærker på strækningen. 

Strækningens overkørsler og deres sikring. 

Gyldig fra 12/ 11 1967. 

På strækningen Tommerup- Assens er for begge koreretninger storste stigningsbogstav A og største faldtal 10. Trækkraft litra MT må dog over strækningen Tommerup- Nårup og Glamsbjerg- Tommerup belastes med indtil 500 t. Det størst tilladte akseltryk er Tp- Ep 20 t og Ep- Ae 16 t. Af hensyn til passagen af overkørslerne nr. 28 og 30 på Nårup station må rangertrækkene hojst være på 56 aksler ved an til hhv. af fra Nårup. 
I Knarreborg, Nårup, Glamsbjerg, Flemløse og Ebberup findes hvert sted et læssespor, der i begge ender har tilslutning til strækningssporet. 

Læsscsporene er sikret ved hjælp af nogleaflåsningsanlæg. For samtlige læssespors vedkommende anvendes samme nøgleprofil. Af signaler findes på strækningen kun indkorselssignalet foran Tommerup station samt kontrolsignaler og overkorsetssignaler for de nedenfor nævnte advarselssignalanlæg og automatiske bomanlæg samt sporskiftesignaler ved sporskifter i stræknings-sporet. 
Sporskiftesignalerne belyses ikke i morke. 

Af faste mærker findes følgende: 
I. Ved grænsen mellem strækningen og Assens station et grænse-mærke af udseende som rangergrænsemærke. 

2. »Kendingsmærke for automatisk sikrede overkorsler uden signalafhængighed« (signal nr. 115). 
3. »Giv-agt« mærker (signal nr. 101a og 101 b). 

På strækningen findes følgende overkørsler der er sikret ved advarselssignalanlæg eller automatisk bomanlæg som anført i efterfolgende skema, hvor »Adv« angiver advarselssignalanlæg og »Aut bom« angiver automatisk bomanlæg. 

Beliggenhed km ovk. nr. sikret ved 

Nårup-Glamsbjerg 8,5 35 Adv Nårup-Glamsbjerg 8,6 36 Adv Nårup-Glamsbjerg 10,4 44 Adv Glamsbjerg-Flemløse 13,3 55 Aut.bom Glamsbjerg-Flemløse 14,9 65 Adv Glamsbjerg-Flemløse 15,4 68 Adv Flemløse-Ebberup 17,2 75 Adv Flemløse-Ebberup 17.6 77 Aut.bom Flemløse-Ebberup 19,7 88 Adv Ebberup-Assens 22,9 100 Adv Ebberup-Assens 23,7 104 Adv 
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Beliggenhed km I ovk. nr. sikret ved 

Ebberup-Assens 24,2 106 Adv 

Ebberup-Assens 24,9 110 Adv 

Ebberup-Assens 26,2 114 Adv 

Ebberup-Assens 27,5 118 Adv 

Endvidere findes følgende overkørsler, der tidligere har været 

sikrede ved hjælp af manuelle bomme: 

Beliggenhed 

Nårup 
Nårup 
Flemløse-Ebberup 

km 

6,8 
7,0 

20,8 

ovk. nr. 

28* 
30• 
92 

*) Ved disse overkørsler bevares bomspillene med henblik 

på evt. senere at retablere bombetjeningen ved fjernbetjening. 

Disse overkørsler må kun passeres efter reglerne i RR for 

rangering over overkørsler. 
I mørke og usigtbart vejr skal der placeres en mand på hver 

side af overkørslen, for at standse vejtrafikken, og de 2 mand skal 

forblive på vejen, indtil hele rangertrækket har passeret over-

kørslen. 
Endvidere findes følgende overkørsler, der er sikrede ved 

hjælp af manuelle bomme: 

Beliggenhed km I ovk. nr. 

Knarreborg 3,2 li 

Glamsbjerg 11,2 48 I 
Flemløse 16,I 71 

Ebberup 21,4 93 

J Ebberup 22,0 96 

Assens 29,0 124 

For passage af ovennævnte overkørsler (for ovk. nr. 124 se dog 

nedenfor) gælder følgende: 
Rangertrækket skal standse foran overkørslerne. 

Rangerpersonalet skal foretage nedlukning af bommene, 

inden overkørslerne passeres, og efter passage af overkørslerne 

igen oplukke disse. For de på stationerne Knarreborg, Flemløse 

og Ebberup værende overkørsler gælder endv. følgende: 

Knarreborg ovk. nr. 11: 
I retningen mod Assens: 

Rangertrækket kan undlade standsning foran overkørslen, 

såfremt bommene er nedrullede af stationen, der foretager luk-

ning af bomme på grundlag af skinnekontakt. 

For begge køreretninger: 
Rangerpersonalet kan undlade at oplukke bommene, såfremt 

der er personale til stede på stationen til at foretage oplukning. 



Fejlretning af anlæggene 

Almindelige regler for kørslen på strækningen 

73-11 Togplan 8 
Flemløse (ovk. nr. 71) og Ebberup (ovk. nr. 96): Rangerpersonalet kan undlade at oplukke bommene, såfremt der er personale til stede på stationen til at foretage oplukning. 
Assens (ovk. nr. 124): 
Bommene betjenes af Assens station, der ikke må give ranger-trækket tilladelse til at køre ind på stationen, inden bommene ved overkørslen er lukkede. Herudover findes der et antal offentlige overkørsler, der Ikke er sikrede på anden måde end ved tavler mod vejfærdslen. 
Advarselssignalanlæggene og de automatiske bomanlæg fejl-rettes af signaltjenesten. Anmeldelse af fejl på disse anlæg afgives til Assens station eller FC Odense. Anmeldelse af fejl på sikrings- og teleanlæg afgives til signal-tjenesten Tommerup. 

Strækningen befares normalt kun af ikke-personførende ranger-træk fremført af lokomotiv, motorvogn eller traktor. Kørslen foregår efter RR's bestemmelser og under ledelse af en rangerleder. 
(Om hastighed se dog nedenfor). Lokomotivet (motorvogne, traktoren) skal være forrest i køre-retningen. 
Rangertrækket medgives togførervogn, der såvel fra Tommerup som fra Assens skal være indrangeret bagest. Rangerpersonalet skal inden kørslen placere sig med I mand (rangerlederen) på lokomotivet (traktoren) og I mand i togfører• vognen. 
Rangertrækket skal fremføres luftbremset og skal føre slutsignal. Bremseprocenten skal mindst være I S. Største tilladte hastighed for rangertrækkene er 45 km/t, jf. dog nedenfor. 
De overkørsler, der er sikret med advarselssignalanlæg eller automatiske bomanlæg, må dog kun passeres med hastighed 4S km/I, såfremt kontrolsignalet (overkørselssignalet) viser »overkørslen sikret«. I modsat fald forholdes som foreskrevet i SIR. 
Med den stærkt begrænsede kørsel, der finder sted på stræk• ningen, kan det næppe påregnes, at advarselssignalanlæggene og de automatiske bomanlæg virker med samme stabllltet som på egentlige banestrækninger. Såvel lokomotiv- som rangerpersonale må være særlig agtpå-givende over for muligheden for at skulle standse foran en over-kørsel, hvis advarselssignalanlæg eller aut. bomanlæg ikke virker. Rangertrækkets kørsel ind og ud Ved grænsemærket foran Assens og ved indkørselssignalet foran på Tommerup og Assens stationer Tommerup er anbragt indrangeringstelefoner. Rangertrækket skal standse foran grænsemærket og kørsel ind på Assens station må Ikke finde sted, før stationens tilladelse er indhentet af rangerlederen gennem indrangeringstelefonen. Rangertrækket må ikke afgå fra Assens station før tilladelse fra stationen, foreligger. 

Assens station skal, inden rangertræk afsendes mod Tommerup hhv inden tilladelse til kørsel ind på stationen gives, foretage lukning af bommene ved ovk. nr. 124. Kørslen ind på Tommerup station foregår for signal »kør« fra indkørselssignalet eller efter indhentet indrangeringstilladelse hos FC, Odense, gennem indrangeringstelefonen. Udkørslen fra Tommerup sker for signal. 
Gyldig fra 11/ 11 1967. 
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Togplan 8 

Nøgler til læssesporenes 
aflåsningsanlæg. 

74 - li - 76 - li 

Nøglen til sporskifterne til læssesporene på strækningen beror 

hos FC Odense. 
Den udleveres af lederen af FC Odense til rangcrlederen 

umiddelbart før afgangen fra Odense og tilbageleveres af ranger-

lederen straks efter ankomsten. 
På Assens station er også oplagt en nøgle til strækningens 

sporsk;fter. Denne nøgle må Assens station kun udlevere efter 

aftale med FC Odense i hvert enkelt tilfælde. 

Kun en af nøglerne må samtidig være udleveret til brug. 

Sikring af kørslen på strækningen. Der må Ikke være end et rangertræk ad gangen på strækningen. 

Arbejder m.v. på strækningen. 

Dræsinekørsel m.v. 

Efter rangertrækkets hejmkomst er rangerlederens tilbagelevering 

af nøglen granti for, at følgende betingelser er opfyldt: 

I. Rangertrækket er ankommet med slutsignal. 

2. Strækningen er fri. 
3. Evt. på læssesporene henstående ,·ogne er anbragt sporfri og 

forskriftsmæssigt afbremsede. 

4. Samtlige sporskifter i hovedsporet og evt. dækningssporskifter 

er retstillede og aflåsede. 

Når nøglen er modtaget tilbage, underrettes strækningens 

anden endestation om rangertrækkets ankomst. 

Såfremt bane- eller signaltjenestens arbejder på strækningen nød-

vendiggør, at en af sporskiftenøglerne udleveres (f. eks. i for-

bindelse med trolje- eller dræsinekørsler), skaJ den station, der 

udleverer den, underrette strækningens anden endestation om 

udlevering og tilbagelevering af nøglen. Der foretages notat i 

stationens telegramjournal om, hvornår og til hvem nøglen er 

udleveret, samt hvornår den modtages tilbage. 

Nøglen må kun udleveres ,når der ikke befinder sig rangertræk 

på strækningen, og der må ikke afsendes rangertræk før nøglen er 

modtaget tilbage. 

Kørsel med de i SR § 57 nævnte køretøjer er ikke tilladt i det 

tidsrum i hvilket der befinder sig rangertræk på strækningen. 

Dræsinekørsel kan dog finde sted, såfremt der forinden ran-

gertrækkets afgang fra Tommerup hhv. Assens er truffet aftale 

med rangerlederne om dræsinens kørseJ m.v. 

• 

• 



• 

• 

71-IV 

Instruks nr. 12. 

Togplan 8 

Kørslen mellem Tommerup og Assens. 
Beskrivelse af strækningen. 

Sikringsanlæg, signaler og andre 
faste mærker på strækningen. 

Strækningens overkørsler og 
deres sikring. 

Gyldig fra 20 / 8 1969. 

På strækningen Tommerup-Assens er for begge køreretninger største stigningsbogstav A og største faldtal JO. 
Trækkraft litra MT må dog over strækningen Tommerup-Nårup 
og Glamsbjerg-Tommerup belastes med indtil 500 t. 

Det størst tilladte akseltryk er Tp-Ep 20 l og Ep-Ae 16 t. 
Af hensyn til passagen af overkørslerne nr. 28 og 30 på Nårup 

station må rangcrtrækkene højst være på 56 aksler ved an til hhv. af fra Nårup. 
I Knarreborg, Nårup, Glamsbjerg, Flemløse og Ebberup 

findes hvert sted et læssespor, der i begge ender har tilslutning til strækningssporet . 

Læssesporene er sikret ved hjælp af nøgleaflåsningsanlæg. For 
samtlige læssespors vedkommende anvendes samme nøgleprofil. 

Af signaler findes på strækningen kun indkørselssignalet foran 
Tommerup station samt kontrolsignaler og overkørselsslgnaler 
for de nedenfor nævnte advarselssignalanlæg og automatiske 
bomanlæg samt sporskiftesignaler ved sporskifter i stræknings-
sporet. 

Sporskiftesignalerne belyses ikke i mørke. 

Af faste mærker findes følgende: 
1. Ved grænsen mellem strækningen og Assens station et grænse-

mærke af udseende som rangergrænsemærke i km 27.135. 
2. »Kendingsmærke for automatisk sikrede overkørsler uden 

signalafhængighed« (signal nr. 115). 

3. »Giv-agt« mærker (signal nr. 101 a og 101 b). 

På strækningen findes følgende overkørsler der er sikret ved 
advarselssignalanlæg eller automatisk bomanlæg som anført i 
efterfølgende skema, hvor »Adv« angiver advarselssignalanlæg og 
»Aut bom« angiver automatisk bomanlæg. 

Beliggenhed km I ovk. nr. I sikret ved 

Tommerup-Knarre-
borg 2,95 10 Adv*) 

Nårup-Glamsbjerg 8,5 35 Adv 
Nårup-Glamsbjcrg 8,6 36 Adv 
Nårup-Glamsbjerg 10,4 44 Adv 
Glamsbjerg-Flemløse 13,3 55 Aut.bom 
G Iamsbjerg-Flemløse 14,9 65 Adv 
G Iamsbjcrg-Flcmløse 15,4 68 Adv 
Flemløse-Ebberup 17,2 75 Adv 
Flemløse-Ebberup 17.6 77 Aut.bom 
Flemløse-Ebberup 19,7 88 Adv 
Ebberup-Assens 22,9 100 Adv 
Ebberup-Assens 23,7 104 Adv 
•) Ekstra betjeningskasse er anbragt på perronen på Knarrcborg 
ekspeditionssted. 
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Togplan 8 72-IV 

Beliggenhed km I ovk. nr. sikret ved 

Ebberup-Assens 24,2 106 Adv 
Ebberup-Assens 24,9 110 Adv 
Ebberup-Assens 26,2 114 Adv 
Ebberup-Assens 27,5 118 Adv•) 

•) Advarselssignalanlægget tænder ikke automatisk ved kørsel 
mod Assens. Tændeknap for manuel betjening er anbragt på en 
pæl ved grænsemærket. Rangerpersonalet skal tænde advarsels-
signalanlægget inden overkørslen passeres. 

Endvidere findes følgende overkørsler, der tidligere har været 
sikrede ved hjælp af manuelle bomme: 

Beliggenhed km I ovk. nr. 

Nårup 6,8 28• 
Nårup 7,0 30• 
Flemløse-Ebberup 20,8 92 
Assens 29,0 124 

•) Ved disse overkørsler bevares bomspillene med henblik 
på evt. senere at retablere bombetjeningen ved fjernbetjening. 

Disse overkørsler må kun passeres efter reglerne i RR for 
rangering over overkørsler. 

I mørke og usigtban vejr skal der placeres en mand på hver 
side af overkørslen, for at standse vejtrafikken, og de 2 mand skal 
forblive på vejen, indtil hele rangertrækket har passeret over-
kørslen. 

Endvidere findes følgende overkørsler, der er sikrede ved 
hjælp af manuelle bomme: 

Beliggenhed km I ovk. nr. 

Knarreborg 3,2 li 
Glamsbjerg 11,2 48 
Flemløse 16,1 71 
Ebberup 21,4 93 
Ebberup 22,0 96 

For passage af ovennævnte overkorsler gælder følgende: 
Rangertrækket skal standse foran overkørslerne. 
Rangerpersonalet skal foretage nedlukning af bommene, 

inden overkørslerne passeres, og efter passage af overkørslerne 
igen oplukke disse. For de på stationerne Knarreborg, Flemløse 
og Ebberup værende overkørsler gælder endv. følgende: 

Knarreborg ovk. nr. 11: 
I retningen mod Assens: 

Rangertrækket kan undlade standsning foran overkørslen, 
såfremt bommene er nedrullede af stationen, der foretager luk-
ning af bomme på grundlag af skinnekontakt. 



• 
• 

• 

Fejlretning af anlæggene 

Almindelige regler for kørslen på strækningen 

Gyldig fra 11/ 8 1969 

73-V Togplan 8 
For begge køreretninger: 

Rangerpersonalet kan undlade at oplukke bommene, såfremt der er personale til stede på stationen til at foretage oplukning. Der henvises dog til det under afsnittet »Almindelige regler for kørslen på strækningen« anførte vedrørende passage af over-kørsel nr. 10. 

Flemløse (ovk. nr. 71) og Ebberup (ovk. nr. 96): Rangerpersonalet kan undlade at oplukke bommene, såfremt der er personale til stede på stationen til at foretage oplukning. 

Herudover findes der et antal offenllige overkørsler, der ikke er sikrede på anden måde end ved tavler mod vejfærdslen • 

Advarselssignalanlæggene og de automatiske bomanlæg fejl-rettes af signaltjenesten. Anmeldelse af fejl på disse anlæg afgives til Assens station eller FC Odense. Anmeldelse af fejl på sikrings- og teleanlæg afgives til signal-tjenesten Tommerup. 

Strækningen befares normalt kun af ikke-personførende ranger-træk fremført af lokomotiv, motorvogn eller traktor. Kørslen foregår efter RR's bestemmelser og under ledelse af en ranger\edcr. 
(Om hastighed se dog nedenfor). Lokomotivet (motorvogne, traktoren) skal være forrest i køre-retningen. 
Rangertrækket medgives togførervogn, der såvel fra Tommerup som fra Assens skal være indrangeret bagest. Rangerpersonalet skal inden kørslen placere sig med 1 mand (rangerlederen) på lokomotivet (traktoren) og 1 mand i togfører-vognen. 
Rangertrækket skal fremføres luftbremset og skal føre slutsignal. Bremseprocenten skal mindst være IS. Største tilladte hastighed for rangertrækkene er 45 km/t, jf. dog nedenfor. 
De overkørsler, der er sikret med advarselssignalanlæg eller automatiske bomanlæg, må dog kun passeres med hastighed 45 km/t, såfremt kontrolsignalet (overkørselssignalet) viser »overkørslen sikret«. I modsat fald forholdes som foreskrevet i SIR. 
Rangerlederen for rangertræk fra Assens skal sørge for, at ad• varselssignalan\ægget ved overkørsel nr. 10 tændes fra betjenings-kassen på Knarreborg ekspeditionssted inden rangertrækket afgår fra Knarreborg - efter oplukning af bommene ved overkørsel nr. 11. 
Med den stærkt begrænsede kørsel, der finder sted på stræk• ningen, kan det næppe påregnes, at advarselsslpalanlægaene og de automatiske bomanlæg virker med samme stabilitet som på egentlige banestrækninger. 
Såvel lokomotiv- som rangerpersonale må være særlig agtpå-givende over for muligheden for at skulle standse foran en over-kørsel, hvis advarselssignalanlæg eller aut. bomanlæg ikke virker. 
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Toin>lan 8 74-V-76-V 

Rangertrækkets kørsel ind og ud Ved grænsemærket foran Assens og ved indkørselssignalet foran 

pA Tommerup og Assens stationer Tommerup er anbragt indrangeringstelefoner. 

Nøgler til læssesporenes 
aflåsningsan)æg. 

Rangertrækket skal standse foran grænsemærket og kørsel 

ind pA Assens station må ikke finde sted, for stationens Wladelse 

er indhentet af rangerlederen gennem indrangeringstelefonen. 

Rangertrækket må ikke afgå fra Assens station før tilladelse fra 

stationen, foreligger. 
Kørslen ind på Tommerup station foregår for signal »kør« fra 

indkørselssignalet eller efter indhentet indrangeringstilladelse 

hos FC, Odense, gennem indrangeringstelefonen. • 

Udkørslen fra Tommerup sker for signal. 

Nøglen til sporskifterne til læssesporene på strækningen beror 

hos FC Odense. 
Den udleveres af lederen af FC Odense til rangerlederen 

umiddelbart før afgangen fra Odense og tilbageleveres af ranger-

lederen straks efter ankomsten. 
På Assens station er også oplagt en nøgle til strækningens 

sporskifter. Denne nøgle må Assens station kun udlevere efter 

aftale med FC Odense i hvert enkelt tilfælde. 

Kun en af nøglerne må samtidig være udleveret til brug. 

Sikring af kørslen på strækningen. Der må ikke være mere end et rangertræk ad gangen på stræk-

ningen. Efter rangertrækkets hjemkomst er rangerlederens til-

bagelevering af nøglen garanti for, at følgende betingelser er op-

fyldt: 

Arbejder m.v. på strækningen. 

Dræsinekørsel m.v. 

1. Rangertrækket er ankommet med slutsignal. 

2. Strækningen er fri. 

3. Evt. på læssesporene henstiende vogne er anbragt sporfrl og 

forskriftsmæssigt afbremsede. 

4. Samtlige sporskifter i hovedsporet og evt. dækningssporskifter 

er retstillede og aflåsede. 

Når nøglen er modtaget tilbage, underrettes strækningens 

anden endestation om rangertrækkets ankomst. 

Såfremt bane- eller signaltjenestens arbejder på strækningen nød-

vendiggør, at en af sporskiftenøglerne udleveres (f. eks. i for-

bindelse med trolje- eller dræsinekørsler), skal den station, der 

udleverer den, underrette strækningens anden endestation om 

udlevering og tilbagelevering af nøglen. Der foretages notat i 

stationens telegramjournal om, hvornår og til hvem nøglen er 

udleveret, samt hvornår den modtages tilbage. 

Nøglen mA kun udleveres, når der ikke befinder sig rangertræk 

på strækningen, og der mA ikke afsendes rangertræk for nøglen er 

modtaget tilbage. 

Kørsel med de i SR § 57 nævnte køretøjer er ikke tilladt i det 

tidsrum i hvilket der befinder sig rangertræk på strækningen. 

Dræsinekørsel kan dog finde sted, såfremt der forinden ran-

gertrækkets afgang fra Tommerup hhv. Assens er truffet aftale 

med rangerledeme om dræsinens kørsel m.v. 



• 

• 

Beskrivelse ar strækningen. 

Sikringsanlæg, signaler og faste mærker på strækningen. 

Strækningens overkørsler og deres sikring. 

77 - 1 

Instruks nr. 13 
Kørslen mellen Fårup og Mariager. 

Togplan 8 

Strækningen Fårup- Mariager er uindhegnet. For begge køreretninger er største faldtal 14. Største tilladte akseltryk er 14,3 t. I Handest og True findes hvert sted et sidespor, der i begge ender har tilslutning til strækningssporet. Ved Knud Stadsgårds frugtplantage samt i Vester-Tors\ev findes hvert sted el sidespor, der kun har forbindelse til stræk-ningssporet mod Fårup. 
I Mariager findes såvel læsse- og depotspor som havnespor. Sidesporene er beliggende i følgende afstand (i km) fra Fårup Handest.... .. .. . . ... km 3,1 Frugtplantagen . . . . . . . km 6,3 Vester-Tørslev..... . . km 8,2 True.......... . ..... km 11,7 

Sidesporene er sikret ved stoekfletske låse og afløbssko aflåst med hængelåse. 
Samme nøgleprofil anvendes for samtlige sidesportilslutnin-ger i strækningssporet, for de til sikring af vogne på sidesporene anbragte afløbssko samt for den foran Mariager station tværs over strækningssporet anbragte spærrebom. Af signaler findes på strækningen kun kontrolsignaler og overkørselssigna\er for de nedenfor nævnte advarselssignalanlæg og automatiske bomanlæg samt sporskiftesignaler (skivesignaler, signal nr. 208 og 209) ved sporskifter i strækningssporet. Spor-skiftesignalerne belyses ikke i mørke. 

Af faste mærker findes følgende : 
I) Ved grænsen mellem Fårup station og strækningen et grænsemærke af udseende som rangergrænsemærke. Ved mærket findes telefon med forbindelse til stations-kontoret. 

2) >>Kendingsmærke for automatisk sikrede overkørsler uden signalafhængighed« (signal nr. 115), 
3) »Giv-agt«•mærker (signal nr. 101 a og 101 b). 4) Ved grænsen mellem strækningen og Mariager station et grænsemærke ar udseende som rangergrænsemærke. 

På strækningen rindes følgende overkørsler, der er sikret ved advarselssignalanlæg eller automatisk bomanlæg som anført i efterfølgende skema: 

Beliggenhed I km l ovk nr I (fra Fårup) · · 

Handest .. . 
True .. . .. . 
True .... .. 

2,9 
11,8 
12,2 

41031 
41023 
41013 

sikret ved 

Aut. bomanlæg 
Advarselssignalanlæg 
Advarselssignalanlæg 

Herudover findes der et antal offentlige overkørsler, der Ikke er sikrede på anden måde end ved tavler mod vejfærdslen. 



Togplan 8 

Fejlretning af anlæggene. 

Almindelige regler for korslen 
på strækningen. 

Rangertrækkets korse! ind på 
Fårup station. 

Rangertrækkets korse! på 
Mariager station. 

78 - 1 

Advarselssignalanlæggene og det automatiske bomanlæg fejlret-

tes ved Mariager kommunes foranstaltning. 

Strækningen befares normalt kun af ikke-personførende ranger-

træk fremført af MT evt. MH. 

Korslen foregår efter RR's bestemmelser og under ledelse af 

en rangerleder (om hastigheden se dog nedenfor). 

Lokomotivet skal være forrest i køreretningen. 

Rangerpersonalet skal under kørslen tage plads på lokomo• 

livet. 
Rangertrækket skal fremføres luftbremset og føre slutsignal. 

Mindste bremseprocent skal være 20. 
Største tilladte hastighed for rangertrækkene er 45 km/t, jf 

dog nedenfor. 
Der forekommer enkelte hastighedsnedsættelser, der er af-

mærket på sædvanlig måde. 
De overkørsler, der er sikret med advarselssignalanlæg eller 

automatisk bomanlæg, må dog kun passeres med hastigheden 

45 km/ I, såfremt kontrolsignalet (overkørselssignalet) viser »over-

kørslen sikret«. I modsat fald forholdes som foreskrevet i SJ R. 

Med den stærkt begrænsede kørsel, der finder sted på stræk-

ningen, kan det næppe påregnes, at advarselssignalanlæggene og 

det automatiske bomanlæg virker med samme stabilitet som på 

egentlige banestrækninger. 
Såvel lokomotiv- som rangerpersonale må være særlig agt-

pågivende over for muligheden for at skulle standse foran en 

overkørsel, hvis advarselssignalanlæg eller automatiske bom-

anlæg ikke virker. 
Evt. uregelmæssigheder ved anlæggene anmeldes til Fårup 

station, der snarets underretter Mariager kommune (kæmner-

kontoret). 
Drejeomskifteren for anlæg for automatisk sikrede overkørs-

ler skal stå fast i stillingen »standsende tog«, og rangerlederen 

skal sørge for, at anlæg, der først passeres under udkørsel fra 

Handest hhv. True, umiddelbart før afgang sættes i funktion 

ved betjening af trykknap »tænding (og ned)« i betjeningskassen 

for de(t) pågældende anlæg. 
Rangertrækket må således standse alene af hensyn til denne 

betjening, selv om der ikke er rangering det pågældende sted. 

Rangertrækket skal standse foran grænsemærket, og kørsel ind 

på Fårup station må ikke finde sted, for stationens tilladelse er 

indhentet af rangerlederen gennem telefonen ved grænsemærket. 

Rangertrækkct skal standse foran grænsemærket og derefter fores 

med forsigtighed frem til den tværs over strækningssporet anbragte 

spærrebom. 
På læsse-, depot- og havnespor i Mariager finder der i et vist 

omfang omrangering af godsvogne sted ved hjælp af en traktor, 

der ejes af Mariager kommune og betjenes af private firmaers 

personale. Denne traktor er ved forannævnte spærrcbom hindret 

i kørsel til/fra strækningssporet, og forinden spærrebommen 

oplåses, må rangerlederen sikre sig, at der ikke rangeres med 

traktoren ud mod det ankommende rangertræk. 

Som følge af sporets tilstand må MT (MH) ikke befare spo-

rene i østenden af havneområdet, hvilke spor er afmærket med 

forbudsskilte, og al rangering i dette område må derfor foregå 

med traktoren. 



• 
• 
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Nøgler til læssesporenes 
aflåsnlngsanlæg. 

Sikring af kørslen på 
strækningen. 

Belastning. 

Aflevering og afhentning af 
ekspeditionspapirer m.v. 

Arbejder m.v. på strækningen . 

Dræsinekørsel m.v. 

79- I Togplan 8 
Nøglen til sporskifterne til sidesporene, afløbsskoene og spærre• bommen beror på Fårup station. 

Den udleveres af stationsbestyreren til rangerlederen umid• delbart før rangertrækkets afgang og tilbageleveres af ranger• lederen straks efter ankomsten. Notat om nøglens ud- hhv. til• bagelevering foretages i telegrafjournalen. Endvidere er på Fårup station oplagt en plomberet reserve-nøgle . 

Der må ikke være mere end et rangertræk ad gangen på stræk• ningen. 
Erter rangertrækkets hjemkomst er rangerlederens tilbage• levering af nøglen garanti for, at følgende betingelser er opfyldt: 
I) Rangertrækket er ankommet med slutsignal . 
2) Strækningen er fri. 
3) Evt. på sidesporene henstående vogne er anbragt sporfri og forskriftsmæssigt afbremsede. 
4) Samtlige sporskifter i hovedsporet og evt. dækningsspor• skifter er retstillede og aflåsede. 
5) Samtlige afløbssko og spærrebommen i Mariager er an• bragt i dækningsstilling og aflåsede. 

Største tilladte belastning er for MT-lokomotiv 300 t og 
for MH-lokomotiv 400 t. 

Snarest efter ankomsten til Mariager foranlediger rangerlederen de af Fårup station medgivne ekspeditionspapirer, afregnings-lister m.v. afleveret til Mariager kommune (kæmnerkontoret) og modtager samtidig ekspeditionspapirer m.v. på de til afsendelse bestemte vogne samt evt. oplysninger vedrørende vognenes pla-cering. 
Ekspeditionspapirer på de til afsendelse fra læssespor på stræk• ningen værende vogne afleveres dog evt. direkte af forsenderne til rangerlederen under rangertrækkets ophold ved respektive sidespor. 

Safremt bane- eller signaltjenestens arbejder pa strækningen nødvendiggør, at sporskiftenøglen udleveres (f.eks. i forbindelse med trolje- eller dræsinekørsel), skal Fårup station foretage notat i stationens telegrafjournal om, hvornår og til hvem nøglen er udleveret, samt hvornår den modtages tilbage. 

Kørsel med de i SR § 57 nævnte køretøjer er ikke tilladt i det tidsrum, i hvilket der befinder sig rangertræk på strækningen, medmindre der forinden rangertrækkets afgang fra Fårup er truffet aftale med rangerlederen om dræsinens kørsel m.v. 



Togplan 8 80 - 1 
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81 - I 

Instruks nr. 14. 

Kørslen mellem Viborg og Løgstør. 

De endelige oplysninger til brug ved instruksens udarbejdelse forelå ikke 
ved togplanens trykning. Der vil til det pågældende personale blive udsendt 
en midlertidig duplikeret instruks, der Får gyldighed, indtil der kan udsendes 
rettelsesblade til togplanen. 

Togplan 8 



Tøgplon 8 82 - I, 83 1- 86 I 



Beskrivelse ar strækningen. 

Sikringsanlæg, signaler og 
faste mærker på strækningen. 

Gyldig fra " /5 1968. 

81 - III 

Instruks nr. 14. 

Kørslen mellem Viborg og Logstor. 

Strækningen Viborg- Logstor er uindhegnet. Største stigningsbogstav er A,. 

Togplan 8 

Trækkraft litra MH og MT må dog over stnekningen Viborg-Års-Viborg belastes med indtil 450 t. Største fald er 14. 
Største tilladte akseltryk er 16 t. 

1 Logstrup, Skals, Moldrup, Hvam og Hornum findes hvert sted læssespor, der i begge ender har tilslutning til stræknings-sporet. 

I Skringstrup findes et læssespor, der kun i den nordlige ende har forbindelse til strækningssporet. 

I Logstor findes havnebane. 

På Års station, som er forsynet med sikringsanlæg, er læssespore-ne sikret ved nogleaflåsning, der af stationsbestyreren kan fri-gives fra stationens centralapparat. Stationen er i øvrigt dækket ar indkorsclssignalcr, som skal respekteres ar rangertrækkenc. Ved indkørselssignalerne er anbragt telefon med forbindelse til stationskontoret. 
Endvidere er stationen forsynet med rangergrænsemærker (signal nr. 107) anbragt inden for indkørselssignalerne med front mod stationen. 

På Ålcstrup station, der har centralbetjente og ccntralaflåsedc sporskifter, er læsscsporene sikret ved cl.magnetisk nøglcaflås• ning, der ar stationspersonalet kan frigives fra stationens central-apparat. 
Af hensyn til bombetjeningen ved overskørsel nr. 107 og I08 på Ålcstrup station må rangerlederen træffe fornoden aftale med stationen om rangerarbejdets afvikling. 
På Logstor station er læssesporene sikret ved hængelåse i for-bindelse med låsebolt for fast montage. Noglerne til hængelåsene opbevares af stationens personale. 

Øvrige læssespor på strækningen er sikret ved hjælp af nogle-aflåsningsanlæg. 
Der anvendes samme nøgleprofil til øvrige læssespor mellem Viborg og Års hhv mellem Års og Løgstør. 
Af signaler findes på strækningen i ovrigt kun kontrolsignaler og overkorselsslgnaler for de nedenfor nævnte advarselssignal-anlæg og automatiske bomanlæg, ligesom der kun findes spor-skiftesignaler ved sporskifter i strækningssporet, samt ved di• verse sporskifter i hovedspor i Ålestrup, Års og Løgstør, samt ved nøgleaflåste afløbssporskifter og sporspærrer i sidespor. Med undtagelse ar sporskiftesignalerne på Års station belyses sporskiftesignalerne ikke i mørke. 

105 



Togplan 8 

Strækningeos overkørsler og 
deres sikring. 

82 - III 

Af faste mærker findes endvidere følgende: 

I) Ved grænsen mellem Viborg station og strækningen, ved 

grænsen mellem Ålestrup station og strækningen og ved 

grænsen mellem Løgstør og strækningen et grænsemærke 

af udseende som rangergrænsemærker. 

2) »Kendingsmærke for automatisk sikrede overkørsler uden 

signalafhængighed« (signal nr. 115). 

3) »Giv Agt« tavler (nr. I0la og 10th). 

4) »Standsningsmærke« (signal nr. 114), er for begge køre-

retninger anbragt umiddelbart foran overkørsel nr. 54, der 

er beliggende i km 35, I mellem Viborg og Løgstrup. 

På strækningen findes følgende overkørsler, der tidligere har væ-

ret sikrede ved hjælp af manuelt betjente bomme (ovk. nr. 91 dog 

dobbeltled) : 

Beliggenhed 

Løgstrup . ... ... . ... . . . . . 
Skals . .. . . . .. . .... . . . . . . 
Ålestrup . ...... . .. . . .. . . 

km 

27,5 
20.2 

0,4 

overkørsel nr. 

125 
91 
2 

Disse overkørsler må kun passeres efter reglerne i RR for rangering 

over overkørsler. 
I mørke skal der placeres en mand på hver side af overkørslen, 

for at standse vejtrafikken, og de 2 mand skal forblive på vejen, 

indtil hele rangertrækket har passeret overkørslen. 

Overkørsel nr. 54 i km 35,1 mellem Viborg og Løgstrup er 

sikret ved bomanlæg (helbomme), der for begge køreretninger 

betjenes af rangerlederen efter forud indhentet tilladelse hos sta-

tionsbestyreren på Viborg station. 

Når rangertrækket er bragt til standsning foran standsnings-

mærket ved overkørslen, skal rangerlederen efter, at telefonisk 

tilladelse er indhentet hos stationsbestyreren på Viborg station, 

foretage nedlukning af bommene forinden overkørslen passeres. 

Betjening af bomanlægget foretages ved benyttelse af tryk-

knappen »Tænding og ned«, der er anbragt i en ved overkørslen 

placeret betjeningskasse, der åbnes med kupenøgle. Der er end-

videre anbragt telefon ved overkørslen. 

Overkørslerne nr. 107 i km 24,0 og nr. 108 i km 24,S begge 

beliggende på Ålestrup station er udstyret med bomme, der 

betjenes af stationens personale. 

Endvidere findes følgende overkørsler sikrede ved automatiske 

advarselssignalanlæg eller automatiske bomanlæg: 



• 

Almindelige regler for 
kørslen på strækningen. 

Gyldig fra 1/ , 1968. 

83 - li 

Beliggende 

Viborg- Løgstrup ........ . 
Viborg- Løgstrup ..... .. . . 
Løgstrup .... . ... .. . . .. . . 
Løgstrup-Skals .... . . . . . . 
Løgstrup-Skals . . . . ..... . 
Løgstrup- Skals ... .... .. . 
Skals . . . .... . . . ... . . . . . . 
Skals ... . .... .... . . . . . . . 
Skals- Skringstrup ... .... . 
Skals- Skringstrup .. . .. . . . 
Skringstrup ... . .. . . . .. . . . 
Skringstrup- Møldrup .... . 
Møldrup . . . . . . . .. . ... . . . 
Møldrup .. .. .. ..... .. . . . 
Møldrup-Hvam .. .... . . . . 
Møldrup- Hvam .. ... . . .. . 
Hvam . ... ..... . . . ... . . . . 
Hvam- Års .... . . .. . ..... . 
Hvam- Års . . .... .. . ..... . 
Hvam- Års .. . ... .. . . . . .. . 
Hvam- Års . . ... . . . . . . ... . 
Hvam- Års .. . .... . ... . .. . 
Års . .. . . .. . . . . . ... . . .. . . 
Års .. . ...... .. .. .. . . .. . . 
Års- Hornum . ... . . .. . . . . 
Års- Hornum . . ... . .... . . 
Hornum ... ... . . . .... . . . 
Hornum . . ... .... . ... . . . 
Hornum . . ... . .. . . . . ... . 
Hornum- Løgstør ... . . .. . . 
Hornum- Løgstør ... . .... . 
Hornum- Løgstør ...... . . . 
Hornum- Løgstør . . . . .. . . . 
Hornum- Løgstør .. . .. . . . . 
Hornum- Løgstør . .. . . .. . . 
Hornum- Løgstør .. . ..... . 
Hornum- Løgstør ... ... . . . 
Hornum- Løgstør . .. .. . . . . 
Hornum- Løgstør . . . ..... . 
Hornum- Løgstør .... ... . . 
Hornum- Løgstør ...... . . . 
Løgstør . .. . . . . .. . . . .... . 

km 

32,0 
29,6 
28,0 
25,9 
25,2 
21,9 
20,9 
19,8 
18,6 
17,8 
16,0 
13,1 
10,3 
10,0 
9,9 
5,9 
4,5 

32,4 
32,6 
33,6 
34,9 
38,1 
39,3 
39,6 
40,8 
43,4 
46,2 
46,4 
46,8 
47,7 
48,8 
50,3 
51,5 
51,8 
53,9 
55,1 
58,4 
61,3 
61,5 
62,9 
64,3 
65,7 

Togplan 8 

I overkørsel nr. 

147 
136 
126 
118 
113 
102 
96 a 
90 
83 
79 
71 
55 
43 
42 
41 a 
26 
20 

147 
149 
154 
162 
181 
186 (Aut.bom) 
189 (Aut.bom) 
197 a 
214 
227 
288 
229 
234 
241 
250 a 
256 
257 
269 
271 a 
286 
303 
304 
313 
319 
327 (Aut.bom) 

Desuden findes der et antal offentlige overkørsler, der ikke er sikrede på anden måde end ved tavler mod vejfærdslen. 

Strækningen befares normalt kun af ikke-personførende ranger-træk fremført af rangerlokomotiv eller -traktor. 
Kørslen foregår efter RR's bestemmelser og under ledelse af en rangerleder (om hastigheden se dog nedenfor). Lokomotivet (traktoren) skal være forrest i køreretningen. 

80 



Togplan 8 

Rangertrækkets kørsel ind på 
Viborg, Ålestrup, Års og Løgstør 
stationer. 

Rangering på Års station. 

84-11 

Rangerpersonalet skal under kørslen tage plads på lokomo-

tivet (traktoren). 
Rangertrækket skal fremføres luftbremset og føre slutsignal. 

Mindste bremseprocent skal være 20. 

Største tilladte hastighed for rangertrækkene er 45 km/t med 

følgende undtagelser: 

Overkørslerne nr. 125, 91 og 2 må kun passeres efter reglerne 

I RR for rangering over overkørsler. 

Om passage af overkørsel nr. 54 henvises til det under »Stræk-

ningens overkørsler og deres sikring« anførte. 
Øvrige overkørsler må passeres med hastigheden 45 km/t, 

for så vidt angår overkørsler, der er sikret med advarselssignal-

anlæg eller automatiske bomanlæg, dog under forudsætning af, 

at kontrolsignalet hhv overkørselssignalet viser »overkørslen 

sikret«. I modsat fald forholdes som foreskrevet i SIR. 

Med den stærkt begrænsede kørsel, der finder sted på stræk-

ningen, kan det næppe påregnes, at advarselssignalanlæggene vir-

ker med samme stabilitet som på egentlige banestrækninger. 

Såvel lokomotiv- som rangerpersonale må være særlig agt-

pågivende over for muligheden for at skulle standse foran en 

overkørsel, hvis advarselssignalanlæg eller automatiske bomanlæg 

ikke virker. 
Evt. uregelmæssigheder ved advarselssignalanlæggene eller 

de automatiske hornanlæg anmeldes til den af stationerne Løg-

stør, Års, Ålestrup eller Viborg, rangertrækket når først. 

Stationen videregiver snarest meldingen til signaltjenesten i 

Viborg. 
Advarselssignalanlæggene eller automatiske hornanlæg ved 

ekspeditionsstederne skal stå i stillingen »standsende tog«, og 

ranger lederen skal sørge for, at anlæg, der først passeres ved 

viderekørsel, umiddelbart inden passagen, sættes i funktion ved 

betjening af trykknap »tænding« i betjeningskassen for pågæl-

dende anlæg. 
Rangertrækket må således i givet fald standse alene af hen-

syn til denne betjening, selv om der ikke er rangerarbejde det 

pågældende sted. 

Ved rangergrænsemærkerne er der anbragt indrangeringstele-

foner. 

Rangertrækket skal standse foran rangergrænsemærkerne, og 

kørsel Ind på Viborg, Ålestrup og Løgstør stationer må ikke finde 

sted, for stationens (for Viborg stations vedkommende stations-

bestyrerens) tilladelse er indhentet gennem indrangeringstelefo-

nen. 
Ålestrup station fastlægger togvejen inden tilladelse til ind-

rangering gives. 

Rangertrækkets kørsel ind på Års station må kun finde sted 

for signal »kor« (signal nr. 2 d) eller efter telefonisk tilladelse fra 

stationsbestyreren gennem den ved indkørselssignalet anbragte 

telefon. 

Rangering på Års station ledes af rangertrækkets personale og 

må først påbegyndes efter tilladelse fra stationsbestyreren. Ran-

gertrækket må kun afgå fra Års station efter tilladelse fra stations-

bestyreren. 

• 



• 

Rangertrækkets kørsel på Løgstør ha\'Debane. 

Nogler til læssesporenes 
aflåsningsanlæg, 

Sikring af kørslen på 
strækningen. 

Arbejder m.v. på strækningen. 

Dræsinekørsel m.v. 

Gyldig fra 'I. 1968. 

85-ll Togplan 8 
Kørslen på havnebanen samt på havnepladsen i Løgstør foregår efter bestemmelserne i RR afsnit V. 

Nøglen til sporskifterne til læssesporene på strækningen Viborg• Ålestrup (ekskl.) - Års (ekskl.) beror på Viborg station. Den udleveres af stationsbestyreren til rangerlederen umiddel• bart før rangertrækkets afgang og tilbageleveres af rangerlederen straks efter ankomsten. 
På Ålestrup og Års stationer er også oplagt en nøgle til stræk• ningens sporskifter, disse nøgler må kun udleveres efter aftale med Viborg station i hvert enkelt tilfælde. Kun en af nøglerne må samtidig være udleveret til brug. Nøglen til sporskifterne til læssesporene på strækningen Års (ekskl.) - Løgstør (ekskl.) beror på Års station. Den udleveres af stationsbestyreren til rangerlederen umid• delbart før rangertrækkets afgang og tilbageleveres af rangerle• deren straks efter ankomsten. 

På Løgstør station er også oplagt en nøgle til strækningens sporskifter, denne nøgle må kun udleveres efter aftale med Års station i hvert enkelt tilfælde. Kun en af nøglerne må samtidig være udleveret til brug. 

Der må mellem Viborg og Års samt mellem Års og Løgstør ikke være mere end et rangertræk ad gangen. På strækningen Viborg-Års hhv. Års-Løgstør underretter den station - Viborg eller Års hhv. Års eller Løgstør - hvorfra et rangertræk afsendes, strækningens anden endestation om ran• gertrækkets afsendelse. 
Efter rangertrækkets hjemkomst er rangerlederens tilbage• levering af nøglen garanti for at følgende betingelser er opfyldt: 
I) Rangertrækket er ankommet med slutsignal. 2) Strækningen er fri. 
3) Evt. på læssesporene henstående vogne er anbragt sporfri og forskriftsmæssigt afbremsede. 4) Samtlige sporskifter i hovedsporet og evt. dækningsspor• skifter er retstillede og aflåsede. 
Når nøglen er modtaget tilbage, underrettes strækningens anden endestation - Viborg eller Års hhv. Års eller Løgstør -om rangertrækkets ankomst. 

Såfremt bane• eller signaltjenestens arbejder på strækningen nødvendiggør, at en af sporskiftenøglerne udleveres (f.eks. i for• bindelse med trolje• eller dræsinekørsel), skal den station, der udleverer den, underrette strækningens anden endestation om udlevering og tilbagelevering af nøglen. Der foretages notat i stationens telegrafjournal om, hvornår og til hvem nøglen er ud• leveret, samt hvornår den modtages tilbage. Nøglen må kun udleveres, når der ikke befinder sig rangertræk på strækningen, og der må ikke afsendes rangertræk, før nøglen er modtaget tilbage. 

Kørsel med de i SR § 57 nævnte køretøjer er ikke tilladt i det tidsrum, i hvilket der befinder sig rangertræk på strækningen. Dræsinekørsel kan dog finde sted, såfremt der forinden ran• gertrækkets afgang fra Viborg henholdsvis Års er truffet aftale med rangerlederen om dræsinens kørsel m.v. 
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Beskrivelse af strækningen. 

Sikringsanlæg, signaler og 
faste mærker på strækningen. 

Gyldig fra 16/ 8 1969. 

81-lV 

Instruks nr. 14. 

Kørslen mellem Viborg og Løgstør. 

Strækningen Viborg-Løgstør er uindhegnet. Største stigningsbogstav er A1• 

Togplan 8 

Trækkraft litra MH og MT må dog over strækningen Viborg-Års-Viborg belastes med indtil 450 t. Største fald er 14. 
Største tilladte akseltryk er 16 t. 

I Løgstrup, Skals, Møldrup, Hvam og Hornum findes hvert sted læssespor, der i begge ender har tilslutning til stræknings-sporet . 

l Skringstrup findes et læssespor, der kun i den nordlige ende har forbindelse til strækningssporet. 

I Løgstør findes havnebane. 

På Års station, som er forsynet med sikringsanlæg, er læssespore-ne sikret ved nøgleaflåsning, der af stationsbestyreren kan fri-gives fra stationens centralapparat. 
Stationen er i øvrigt dækket af indkørselssignaler, som skal respekteres af rangertrækkene. 
Ved indkørselssignalerne er anbragt telefon med forbindelse til stationskontoret. 
Endvidere er stationen forsynet med rangergrænsemærker (signal nr. 107) anbragt inden for indkørselssignalerne med front mod stationen. 

På Ålestrup station, der har centralbetjente og centralaflåsede sporskifter, er læssesporene sikret ved el.magnetisk nøgleaflås-ning, der af stationspersonalet kan frigives fra stationens central-apparat. 
Af hensyn til bombetjeningen ved overskørsel nr. 107 og 108 på Ålestrup station må rangerlederen træffe fornøden aftale med stationen om rangerarbejdets afvikling • 

På Løgstør station er læssesporene sikret ved hængelåse i for• bindelse med låsebolt for fast montage. Nøglerne til hængelåsene opbevares af stationens personale. 

Øvrige læssespor på strækningen er sikret ved hjælp af nøgle-aflåsningsanlæg. 
Der anvendes samme nøgleprofil til øvrige læssespor mellem Viborg og Års hhv mellem Års og Løgstør. 
Af signaler findes på strækningen i øvrigt kun kontrolsignaler og overkørselssignaler for de nedenfor nævnte advarselssignal-anlæg og automatiske bomanlæg, 1igesom der kun findes spor-skiftesignaler ved sporskifter i strækningssporet, samt ved di-verse sporskifter i hovedspor i Aiestrup, Års og Løgstør, samt ved nøgleaflåste afløbssporskifter og sporspærrer i sidespor. Med undtagelse af sporskiftesignalerne på Års station belyses sporskiftesignalerne ikke i mørke. 
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To&plan 8 

Strækningens overkørsler og 
deres sikring. 

82- IV 

Af faste mærker findes endvidere følgende: 

I) Ved grænsen mellem Viborg station og strækningen, ved 

grænsen mellem Ålestrup station og strækningen og ved 

grænsen mellem Løgstør og strækningen et grænsemærke 

af udseende som rangergrænsemærker. 

2) »Kendingsmærke for automatisk sikrede overkørsler uden 

sigua)afhængighed« (signal nr. 115). 

J) »Giv Agt« tavler (nr. 101a og 101b). 

4) »Standsningsmærke« (signal nr. I 14), er for begge køre-

retninger anbragt umiddelbart foran overkørsel nr. 54, der 

er beliggende i km 35,1 mellem Viborg og Løgstrup. 

På strækningen findes følgende overkørsler, der tidligere har væ-

ret sikrede ved hjælp af manuelt betjente bomme (ovk. nr. 91 dog 

dobbeltled): 

Beliggenhed 

Løgstrup .... . . . . ....... . 
Skals ..... .. . . ....... . . . 
Møldrup- Hvam ........ . . 
Ålestrup . ...... . •....... 

km 

27,5 
20.2 

9,458 
0,4 

I overkørsel nr. 

125 
91 

40 a 
2 

Disse overkørsler må kun passeres efter reglerne i RR for rangering 

over overkørsler. 
I mørke skal der placeres en mand på hver side af overkørslen, 

for at standse vejtrafikken, og de 2 mand skal forblive på vejen, 

indtil hele rangertrækket har passeret overkørslen. 

Overkørsel nr. 54 i km 35,1 mellem Viborg og Løgstrup er 

sikret ved bomanlæg (helbomme), der for begge køreretninger 

betjenes af raogerlederen efter forud indhentet tilladelse bos sta-

tionsbestyreren på Viborg station. 
Når rangertrækket er bragt til standsning foran standsnings-

mærket ved overkørslen, skal rangerlederen efter, at telefonisk 

tilladelse er indhentet hos stationsbestyreren på Viborg station, 

foretage nedlukning af bommene forinden overkørslen passeres. 

Betjening af bomanlægget foretages ved benyttelse af tryk-

knappen »Tænding og ned«, der er anbragt i en ved overkørslen 

placeret betjeningskasse, der åbnes med kupenøgle. Der er end-

videre anbragt telefon ved overkørslen. 

Overkørslerne nr. 107 I km 24,0 og nr. 108 i km 24,5 begge 

beliggende på Ålestrup station er udstyret med bomme, der 

betjenes af stationens personale. 

Endvidere findes følgende overkørsler sikrede ved automatiske 

advarselssigna)an)æg eller automatiske bomanlæg: 

• 
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• 
Almindelige regler for 
kørslen på strækuiDgen. 

Gyldig fra"/, 1969, 

83-lll 

Beliggende 

Viborg-Løgstrup ........ . 
Viborg-Løgstrup ..... . .. . 
Løgstrup .. . .... .. . ... . . . 
Løgstrup-Skals ... . . . .. . . 
Løgstrup-Skals ... . .... . . 
Løgstrup-Skals ..... . .. . . 
Skals ... .. . ... . .. . .... . . 
Skals .. . . .. ... .. ..... .. . 
Skals-Skringstrup ..... .. . 
Skals-Skringstrup ..... . . . 
Skringstrup ...... .. . . ... . 
Skringstrup-Møldrup .. .. . 
Møldrup . ...... . . . .. . .. . 
Møldrup ... . ... .. ...... . 
Møldrup-Hvam ... . . ... . . 
Møldrup-Hvam ..... . . .. . 
Hvam . .. . ........ . ..... . 
Hvam-Års ... . . . .. . . . ... . 
Hvam-Års .. ... ... . .... .. 
Hvam-Års ...... . ... ... . . 
Hvam-Års ..... . . .. . . .. . . 
Hvam-Års ........ . . . .. . . 
Års .. . ..... . .. . . . ...... . 
Års . . .. . . .. . .... . .. .... . 
Års-Hornum ........ . . . . 
Års-Hornum .... ..... .. . 
Hornum ...... . .... . . .. . 
Hornum ..... .. . .. . . . . . . 
Hornum .... . . . . . .. . . . . . 
Hornum-Løgstør ... . . ... . 
Hornum-Løgstør ... ..... . 
Hornum-Løgstør ... . . .. . . 
Hornum-Løgstør .... . . .. . 
Hornum-Løgstør . . .. . .. . . 
Hornum-Løgstør ........ . 
Hornum-Løgstør .... .... . 
Hornum-Løgstør .... .. . . . 
Hornum-Løgstør ... ..... . 
Hornum-Løgstør .. ..... . . 
Hornum-Løgstør ....... . . 
Hornum-Løgstør . . ...... . 
Løgstør . . .. ... ... ... .. . . 

km 

32,0 
29,6 
28,0 
25,9 
25,2 
21,9 
20,9 
19,8 
18,6 
17,8 
16,0 
13,1 
10,3 
10,0 
9,9 
5,9 
4,5 

32,4 
32,6 
33,6 
34,9 
38,1 
39,3 
39,6 
40,8 
43,4 
46,2 
46,4 
46,8 
47,7 
48,8 
50,3 
51,S 
51,8 
53,9 
55,I 
58,4 
61,3 
61,S 
62,9 
64,3 
65,7 

Togplan 8 

overkørsel nr. 

147 
136 
126 
118 
113 
102 
96 a 
90 
83 
79 
71 
SS 
43 
42 
41 a 
26 
20 

147 
149 
154 
162 
181 
186 (Aut.bom) 
189 (Aut.bom) 
197 a 
214 
227 
288 
229 
234 
241 
250 a 
2S6 
2S7 
269 
271 a 
286 
303 
304 
313 
319 
327 (Aut.bom) 

Desuden findes der et antal offentlige overkørsler, der ikke er sikrede på anden måde end ved tavler mod vejfærdslen. 

Strækningen befares normalt kun af ikke-personførende ranger-træk fremført af rangerlokomotiv eller -traktor. 
Kønlen foregår efter RR's bestemmelser og under ledelse af en rangerleder (om hastigheden se dog nedenfor). Lokomotivet (traktoren) skal være forrest i køreretningen. 
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Rangertrækkets kørsel Ind på 
Viborg, Ålestrup, Års og Løgstør 
stationer. 

Rangering på Års station. 

84-111 

Rangerpersonalet skal under kørslen tage plads på lokomo-

tivet (traktoren). 
Rangertrækket skal fremføres luftbremset og føre slutsignal 

Mindste bremseprocent skal være 20. 

Største tilladte hastighed for rangertrækkene er 45 km/t med 

følgende undtagelser: 

Overkorsterne nr. 125, 91, 40 a og 2 mA kun passeres efter 

reglerne i RR for rangering over overkørsler. • 

Om passage af overkorse) nr. 54 henvises til det under »Stræk-

ningens overkørsler og deres sikring« anførte. 
Øvrige overkørsler må passeres med hastigheden 45 km/I, 

for så vidt angår overkørsler, der er sikret med advarselssignal-

anlæg eller automatiske bomanlæg, dog under forudsætning af, 

at kontrolsignalet hhv overkørselssignalet viser »overkørslen 

sikret«. I modsat fald forholdes som foreskrevet i SIR. 

Med den stærkt begrænsede kørsel, der finder sted på stræk-

ningen, kan det næppe pAregnes, at advarselssignalanlæggene vir-

ker med samme stabilitet som på egentlige banestrækninger. 

Såvel lokomotiv- som rangerpersonale må være særlig agt• 

pågivende over for muligheden for at skulle standse foran en 

overkørsel, hvis advarselssignalanlæg eller automatiske bomanlæg 

ikke virker. 
Evt. uregelmæssigheder ved advarselssignalanlæggene eller 

de automatiske bomanlæg anmeldes til den af stationerne Løg-

stør, Års, Ålestrup eller Viborg, rangertrækket når først. 

Stationen videregiver snarest meldingen til signaltjenesten i 

Viborg. 
Advarselssignalanlæggene eller automatiske bomanlæg ved 

ekspeditionsstederne skal stå i stillingen »standsende tog«, og 

rangerlederen skal sørge for, at anlæg, der først passeres ved 

viderekørsel, umiddelbart inden passagen, sættes i funktion ved 

betjening af trykknap »tænding« i betjeningskassen for pågæl-

dende anlæg. 
Rangertrækket må således i givet fald standse alene af hen-

syn til denne betjening, selv om der ikke er rangerarbejde det 

pågældende sted. 

Ved rangergrænsemærkerne er der anbragt indrangeringstele-

foner. 

Rangertrækket skal standse foran rangergrænsemærkeme, og 

kørsel Ind på Viborg, Ålestrup og Løgstør stationer må Ikke finde 

sted, for stationens (for Viborg stations vedkommende stations-

bestyrerens) tilladelse er indhentet gennem indrangeringstelefo-

nen. 
Ålestrup station fastlægger togvejen inden tilladelse til ind-

rangering gives. 

Rangertrækkets kørsel Ind på Års station mA kun finde sted 

for signal »kor« (signal nr. 2 d) eller efter telefonisk tilladelse fra 

stationsbestyreren gennem den ved indkørselssignalet anbragte 

telefon. 

Rangering på Års station ledes af rangertrækkets personale og 

mA først pAbegyndes efter tilladelse fra stationsbestyreren. Ran-

gertrækket må kun afgå fra Års station efter tilladelse fra stations-

bestyreren. 



• 
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Instruks nr. 15 
Togplan 8 

Kørsel med tog mellem Ålborg og Nørresundby Havnestation samt rangering på Nørresundby Havnestation, Norresundby havnebane og Nørresundby havneplads. 
Beskrivelse mv. 

Gyldig fra '/, 1969 

Nørresundby Havnestation omfatter »Krøllesporet« fra Lim-fjordsbroen mod den nedlagte privatbanestation indtil overkørs-len for Slagterivej samt sidesporet til Kreaturslagteriet. 
Havnestationen er udstyret med følgende hovedsignaler: Et indkørselssignal (daglyssignal med 2 lanterner) for tog fra Ålborg anbragt på nordenden af Limfjordsbroen. Et udkørselssignal (armsignal) for tog mod Ålborg anbragt øst for sporskifte nr 3. 
Havnestationen henhører under Nørresundby station, hvor-fra signalerne betjenes, og de 2 områder betragtes i den i SR § l, stk. I, anførte betydning som en togfølgestation med stations-bestyreren placeret på Nørresundby station. »Krøllesporet« betragtes som hovedspor, jf SR §§ 10, 11, 28, 30, 31 og 32. 

Togvejen ender foran stopmærket vest for Slagterivej. 
l togvejssporet indgår 2 sporskifter : Sporskifte nr. 3 umiddelbart nord for Limfjordsbroen er be-tjent fra Nørresundby station (post I) og forsynet med sporskifte-signal. Normalstillingen er for kørsel til/fra Nørresundby station. Sporskiftet er centralsikret i afhængighed af indkørsels- hhv. udkørselssignalet på såvel Nørresundby Havnestation som Nørre-sundby station. 

Et nogleaflåset sporskifte, der giver adgang fra øst til side-sporet ved Kreaturslagteriet. Sporskiftet er forsynet med spor-skiftesignal, der ikke kan vise natsignal. Nøglen til sporskiftet har sin plads i kommandoposten på Nørresundby station. 
Vogne på sidesporet ved Kreaturslagteriet sikres mod indløb i togvejen ved en tværs over sidesporet anbragt spærrebom, der aflåses med særlig nøglelås. Nøglen har sin plads i kommando-posten på Nørresundby station. 
Togvejssporet skæres af en overkørsel - for Spiesgade -, der er forsynet med led, men som i øvrigt er ubevogtet, samt af en usikret, privat overkørsel øst for Kreaturslagteriet. Overkørslen for Slagterivej, der danner grænsen mod Nørresundby havne-plads, er dækket af advarselssignaler. 

Nørresundby havnebane omfatter forbindelsessporet fra Nørre-sundby station mod den nedlagte privatbanestation samt side-sporet til Nørresundby Andelssvineslagteri. 
Havnebanen begynder ved det hidtidige indkørselssignal (armsignal) for privatbanetog fra Sæby og ender ved overkørslen for Slagterivej. 
Såvel forbindelsessporet som sidesporet skæres af en over-kørsel - for Spiesgade -, der er forsynet med led, men som i øvrigt er ubevogtet. Forbindelsessporet skæres endvidere af en usikret, privat overkørsel ud for Nørresundby Andelssvineslag-teri. Overkørslen for Slagterivej, der danner grænsen mod Nørre-sundby havneplads, er dækket af advarselssignaler. 
Al kørsel fordgår som rangering. 
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Togplan 8 

Kørsel med tog mellem Ålborg 
station og Nørresundby 
Hamestatlon. 

Særlige bestemmelser for kørsel 
med tog i retning Ålborg-
Nørresundby Havnestation. 

Særlige bestemmelser for kørsel 
med tog i retning Nørresundby 
Havnestation-Ålborg. 

88 - Il 

Nørresundby havneplads omfatter samtlige spor øst for Slagterivej. 

Grænsen mod Nørre:;undby Havnestation er angivet ved et 

rangergrænsemærke, der er anbragt til højre for det pågældende 

spor umiddelbart øst for Slagterivej. 
Overkørslen for Slagterivej, der danner grænsen mod Nørre• 

sundby Havnestation hhv. Nørresundby havnebane, samt over• 

kørslerne for Strandgade (tidligere Brogade), Havnegade og 

Engvej er dækket af advarselssignaler. 
Herudover findes der et antal overkørsler, der ikke er sikrede. 

Al kørsel foregår som rangering. 

Togene mellem Ålborg station og Nørresundby Havnestation 

etableres som Ikke-personforende særtog. 
Største tilladte hastighed på Nørresundby Havnestation er 

1S km/t. 
Største stigningsbogstav er >•A 3« og bremseprocenten skal 

være mindst 30. 
Det største tilladte akseltryk er 20 t. 
Kørsel med tog sker efter reglerne for togfremførelse samt 

nedenanførte særlige bestemmelser. 
Togfører afgives af Ålborg eller Nørresundby station. 

På grund af manglende omløbsmulighed må togene kun bestå af 

enkeltkørende MH. 
Forinden signalgivning for indkørsel finder sted, skal nøg-

lerne til sporskiftet hhv. spærrebommen ved Kreaturslagteriel 

være anbragt på plads. 
Togene skal standse umiddelbart foran det vest for Slagterivej 

anbragte stopmærke, hvorfra viderekørsel sker som rangering 

og alene på togførerens (rangerlederens) ansvar. 

Forinden rangeringen (viderekørslen) påbegyndes, skal tog-

føreren sætte advarselssignalanlægget for overkørslen ved Slag-

lerivej i virksomhed fra den ved overkørslen anbragte betjenings-

kasse. På tilsvarende måde forholdes med hensyn til advarsels-

signalanlæggene ved Strandgade og Havnegade. 
Snarest efter at toget er rangeret frem på Nørresundby havne-

plads's område, giver togføreren, såfremt betingelserne herfor er 

til stede, fra den på den tidligere privatbanestations hovedbyg-

ning anbragte telefon følgende melding til stationsbestyreren på 

Nørresundby station (telefon nr. 262): 
»Togføreren tog ... her. Toget er ankommet til Nørresundby 

Havnestation med slutsignal og er rangeret frem på Nørresundby 

havneplads. Togvejssporet er frit«. 
Notat om meldingens modtagelse foretages i Nørresundby 

stations togjournal. 

Togene oprangeres til afgang fra Nørresundby havneplads (spor 

1 på den tidligere privatbanestation). 
Når bremseprøven er afsluttet, og toget i øvrigt er færdig til 

afgang, giver togføreren pr. telefon melding herom til stations-

bestyreren på Nørresundby station. 
Såfremt nøglerne til sporskiftet hhv. spærrebommen for side-

sporet ved Kreaturslagteriet er på plads, og betingelserne for 

togets afsendelse i øvrigt er til stede, foranlediger stationsbesty-

reren Nørresundby Havnestations udkørselssignal for tog mod 

Ålborg stillet på »Kør« og giver herefter følgende tilladelse til 

togføreren: »Tog .... må fremrangeres til og afgå for signal 

fra Nørresundby Havnestation«. 
Togføreren foranlediger advarselssignalanlæggene ved Havne-

gade, Strandgade og Slagterivej sat i virksomhed fra betjenings-

kasserne på hovedbygningen, umiddelbart forinden fremrange-

ringen påbegyndes. 

-



Advarselssignalanlæg. 

• Rangering. 

• 

• 

Gyldig fra 'fe 1969 

88a - I Togplan& 
Som foran anført er overkørslerne for Slagterivej, Strandgade (tidligere Brogade), Havnegade og Engvej dækket af advarsels-signaler. 

Betjeningskasser er anbragt ved overkørslerne samt på den tidligere privatbanestations hovedbygning. Rangerlederen (togføreren) foranlediger anlæggene sat i virk-somhed fra betjeningskasserne, hvorimod slukningen sker auto-matisk. 

Rangering foregår efter RR's bestemmelser samt følgende sær-lige regler: 
Kørehastigheden må ikke overstige IS km/t. Traktor nr. 251-290 må befare samtlige spor på de 3 områder med undtagelse af spor 3 på kajen, hvorimod MH kun må befare Nørresundby Havnestations togvejsspor og bestemte sporstykker på Nørresundby havneplads, jf. afmærkning . Rangering ved Kreaturslagteriet sidespor på Nørresundby Havnestation må kun finde sted efter tilladelse i hvert enkelt tilfælde fra stationsbestyreren, der samtidig udleverer nøglerne til sporskiftet hhv. spærrebommen. Nøglernes tilbagelevering til stationsbestyreren er garanti for, at sporskiftet er retstillet til kørsel ad togvejssporet og aflåst, at spærrebommen er anbragt på plads og aflåst, samt at togvejssporet er frit. Ved kørsel på Nørresundby havnebane skal traktoren normalt være nederst på faldet. Kørsel fra havnebanen ind på Nørre-sundby station må kun finde sted efter indhentet tilladelse fra stationsbestyreren gennem den ved signalet anbragte telefon til post I. 

Pladsbelysningen på Nørresundby havneplads kan tændes og slukkes ved en kontakt, der er anbragt i et skab på privatbane-stationens hovedbygning. Samme sted er anbragt en telefon (nr. 105) med tilslutning til lokalnettet på Ålborg og Nørresundby stationer . 
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87-1 

Instruks nr. 21 
Benyttelse m.v. af Voerbjerg sidespor. 

Togplan 8 

Sidesporet, der er anlagt til brug for Durisolfabriken, er beliggende i km 252,3 mellem Nørresundby (km 251,0) og Sulsted (km 263,3). 
Sidesporet er ubevogtet og har kun udmunding mod syd. 

Beskrivelse . Sidesporet er forsynet med sporskiftesignaler, og er i øvrigt ud• formet som vist i nedenstående skitse: 

Nørresundby------------------------ Sulsted 
1. Hytte 

2. Led 
Alløb--------------1--~ 

Rangering ved sidesporet. 

Sidesporet er centralsikret og dækket af hovedsignaler (SR § 59, punkt I) således: 
For tog fra Sulsted af et hovedsignal udformet som et 9,5 m højt armsignal opstillet til højre for sporet i køreretningen Frederikshavn-Nørresundby ca. 150 m nord for sporskifte nr. I. Der er på sædvanlig måde opstillet fremskudt signal (armsignal 400 m foran hovedsignalet) samt afstandsmærker. 
For tog fra Nørresundby af Nørresundby stations udkørsels· signaler mod Sulsted, idet der er tilvejebragt en sådan afhængig• hed, at udkørselssignalerne kun kan stilles på »kør«, såfremt det på fri bane liggende sporskifte er aflåset i stillingen til hoved• sporet, og frigivningsnøglen til sporskiftet anbragt i centralappa• ratet i kommandoposten på Nørresundby station. 

Centralapparatet består af en i den viste hytte anbragt sig· naltrækbuk med 2 signalhåndtag for henholdsvis hovedsignal og fremskudte signal. 
Uden for hytten er i et skab anbragt telefon med forbindelse til M-ledningen Nørresundby-Sulsted. Hovedsignalet og sporskifterne er forsynet med elektrisk lys, som normalt er tændt hele døgnet. Det fremskudte signal er for-synet med AGA-belysning. 

Al rangering ved sidesporet skal ske med særlige i den anled• ning tillyste arbejdstog, der kun kører til sidesporet og påbegyn• der og afslutter arbejdet i Nørresundby. Ved benyttelse af sidesporet udtages frigivningsnøglen, der er mærker »NS. ST. TRÆKBUK«, af centralapparatet i kom• mandoposten på Nørresundby station og udleveres til togføreren (rangerlederen). Til frigivningsnøglen er sammenkædet en nøgle til hytten ved sidesporet. 
Efter ankomsten til sidesporet indsættes og omdrejes frigiv• ningsnøglen i sin nøglelås på signaltrækbukken, hvorefter sig• nalerne stilles på »stop« og hovednøglen til sporskifterne, der er aflåset med veksellås, udtages. 
Vogne til eller fra sidesporet hensættes hhv. afhentes umid· delbart nord for det i skitsen viste led. 



Togplan 8 

Udlevering af frigivningsnoglen. 

Udrangering og skriftlig 
udkorselstllladelse. 

Pasning, eftersyn, 
uregelmæssigheder. 

88-1 

Efter endt rangering skal togforeren (rangerlederen) sikre 

sig (jf i øvrigt SR § 59, punkt 6) 

I) at sporskifterne er rigtig stillet og aflåset, 

2) at henstående vogne er rigtig anbragt og sikret mod at 

komme i bevægelse ud mod hovedsporet, 

3) at der i øvrigt intet er til hinder for togs passage. 

Derefter indsættes og omdrejes hovednøglen i sin nøglelås 

på signaltrækbukken, signalerne stilles på »kør«, og frigivnings- • 

nøglen udtages. 
Togføreren (rangerlederen) er personlig ansvarlig for, at 

ovennævnte bestemmelser iagttages, samt for at det i skitsen 

viste led er lukket og signalhytten aflåst, inden toget afgår fra 

sidesporet. 
Opmærksomheden henledes på, at frigivningsnøglen hverken 

kan indsættes i eller udtages af trækbukken, medmindre signalerne 

står på »kør«. Derimod kan signalerne altid stilles på »stop«, 

uanset at frigivningsnoglen ikke er indsat i trækbukken. 

Nørresundby station skal ved telegram underrette Sulsted 

station, når frigivningsnøglen til sidesporet udleveres, og når 

den atter modtages tilbage. 

Bortset fra ekspeditionen af arbejdstog, der skal rangere ved 

sidesporet, må der ikke gives skriftlig udkørselstilladelse eller 

udrangeres tog fra Nørresundby station mod Sulsted, forinden 

stationsbestyreren har sikret sig, at frigivningsnøglen er på plads 

i stationens centralapparat. 

Eftersyn af sporskifter (SR § 11) samt rensning og smøring af 

disse skal foretages af banetjenesten. 
Alle mangler ved sikringsanlægget eller ved signalerne an-

meldes til Nørresundby station, der foretager det videre fornød-

ne, jfr SR § 59, punkt 8. 



-
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Instruks nr. 21 
Benyttelse m.v. af Voerbjerg sidespor. 

Togplan 8 

Sidesporet, der er anlagt til brug for Durisolfabriken, er beliggende i km 252,3 mellem Nørresundby 
(km 251,0) og Sulsted (km 263,3). Sidesporet er ubevogtet og har kun udmunding mod syd. 

Beskrivelse. Sidesporet er forsynet med sporskiftesignaler, og er i øvrigt ud-formet som vist i nedenstående skitse: 
Nørresundby------------------------ Sulsted 1. 

Rangering ved sidesporet. 

Gyldig fra 1/ 1 1969 

Hytte 

2. Led 

Sidesporet er centralsikret og dækket af hovedsignaler (SR § 59, punkt 1) således: 
For tog fra Sulsted af et hovedsignal udformet som et 9,5 m højt armsignal opstillet til højre for sporet i køreretningen Frederikshavn- Nørresundby ca. 150 m nord for sporskifte nr. I. Der er på sædvanlig måde opstillet fremskudt signal (armsignal 400 m foran hovedsignalet) samt afstandsmærker. 
For tog fra Nørresundby af Nørresundby stations udkørsels-signaler mod Sulsted, idet der er tilvejebragt en sådan afhængig-hed, at udkørselssignalerne kun kan stilJes på »kør«, såfremt det på fri bane liggende sporskifte er aflåset i stillingen til hoved-sporet, og frigivningsnøglen til sporskiftet anbragt i centralappa-ratet i kommandoposten på Nørresundby station. 

Centralapparatet består af en i den viste hytte anbragt sig-naltrækbuk med 2 signalhåndtag for henholdsvis hovedsignal og fremskudte signal. 
Uden for hytten er i et skab anbragt telefon med forbindelse til M-ledningen Nørresundby-Sulsted. Hovedsignalet og det fremskudte signal er forsynet med elek-trisk belysning, der normalt er tændt hele døgnet. Sporskifte-signalerne er forsynet med reflekterende belægning. 

Al rangering ved sidesporet skal ske med særlige i den anled-ning tillyste arbejdstog, der kun kører til sidesporet og påbegyn-der og afslutter arbejdet i Nørresundby. Ved benyttelse af sidesporet udtages frigivningsnøglen, der er mærker »NS. ST. TRÆKBUK«, af centralapparatet i kom-mandoposten på Nørresundby station og udleveres til togføreren (rangerlederen). Til frigivningsnøglen er sammenkædet en nøgle til hytten ved sidesporet. 
Efter ankomsten til sidesporet indsættes og omdrejes frigiv-ningsnøglen i sin nøglelås på signaltrækbukken, hvorefter sig-nalerne stilles på »stop« og hovednøglen til sporskifterne, der er aflåset med veksellås, udtages. Vogne til eller fra sidesporet hensættes hhv. afhentes umid-delbart nord for det i skitsen viste led. 

193 



Togplan 8 

Udlevering af friglvnlngsnoglen. 

Udrangering og skriftlig 
udkørselstilladelse. 

Pasning, eftersyn, 
uregelmæssigheder. 

90-III 

Efter endt rangering skal togføreren (rangerlederen) sikre 

sig (jf i øvrigt SR § S9, punkt 6) 

I) at sporskifterne er rigtig stillet og aflåset, 

2) at henstående vogne er rigtig anbragt og sikret mod at 

komme i bevægelse ud mod hovedsporet, 

3) at der i øvrigt intet er til hinder for togs passage. 

Derefter indsættes og omdrejes hovednøglen i sin nøglelås 

på signaltrækbukken, signalerne stilles på »kør«, og frigivnings-

nøglen udtages. 
Togføreren (rangerlederen) er personlig ansvarlig for, at 

ovennævnte bestemmelser iagttages, samt for at det i skitsen 

viste led er lukket og signalhytten aflåst, inden toget afgår fra 

sidesporet. 
Opmærksomheden henledes på, at frigivningsnøglen hverken 

kan indsættes i eller udtages af trækbukken, medmindre signalerne 

står på »kør«. Derimod kan signalerne altid stilles på »stop«, 

uanset at frigivningsnøglen ikke er indsat i trækbukken. 

Nørresundby station skal ved telegram underrette Sulsted 

station, når frigivningsnøglen til sidesporet udleveres, og når 

den atter modtages tilbage. 

Bortset fra ekspeditionen af arbejdstog, der skal rangere ved 

sidesporet, må der ikke gives skriftlig udkørselstilladelse eller 

udrangeres tog fra Nørresundby station mod Sulsted, forinden 

stationsbestyreren har sikret sig, at frigivningsnøglen er på plads 

i stationens centralapparat. 

Eftersyn af sporskifter (SR § 11) samt rensning og smøring af 

disse skal foretages af banetjenesten. 
Alle mangler ved sikringsanlægget eller ved signalerne an-

meldes til Nørresundby station, der foretager det videre fornød-

ne, jfr SR § S9, punkt 8. 
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Instruks nr. 22. 
Togplan 8 

Benyttelse m.v. af Skodsbøl sidespor. 
Sidesporet, der er ubevogtet, er beliggende i km 105,1 mellem Ølgod og Tarm. 
Beskrivelse: 

Rangering ved sidesporet. 

Øvrig benyttelse af sidesporet. 

Sidesporet, der kun har tilslutning til strækningssporct i syd-enden, er centralsikret og dækket af hovedsignaler (SR § 59, punkt I). 
Centralapparatet består af en svingbuk anbragt ved den tid-ligere stationsbygning. 
Svingbukken har 4 signalhåndtag, et for hvert af de 2 hoved-signaler og et for hvert af de 2 fremskudte signaler, samt I aflåsningshåndtag for sporskifterne til læssesporet. Hovedsignalernes normalstilling er »kør«. Pågældende signal- og aflåsningshåndtag er aflåset i »kør«• stillingen hhv. fastholdt i låsestilling ved hjælp af en nøgle (togførernøglen), der opbefares på Ølgod station. Telefon med forbindelse til nabostationerne er anbragt ved overkørsel nr. 207a. 

Signalbelysningen er tændt hele døgnet. Sporskiftelygterne er forsynet med reflekterende belægning. 
Rangering finder sted med arbejdstog fra Ølgod. Der må kun rangeres ved sidesporet, når Tarm station er betjent som togfølgestation. 

Nøglen til centralapparatet ved sidesporet (togførernøglen) udleveres af Ølgod station til togføreren. Efter ankomsten til sidesporet indsættes og omdrejes tog-førernøglen i nøglelåsen i svingbukken, signalerne stilles på »stop« og aflåsningshåndtaget omlægges, hvorefter sporskifterne er oplåst. 
Efter endt rangering skal togføreren sikre sig (jf i øvrigt SR § 59, pkt. 6), 
I) at sporskifterne er rigtig stillet og aflåset, 2) at henstående vogne er rigtig anbragt og sikret mod at komme i bevægelse ud mod hovedsporet, samt 3) at der i øvrigt intet er til hinder for togs passage. 
Derefter omlægges aflåsningshåndtaget, og signalerne stilles på »kør«, hvorpå togforernoglen omdrejes og udtages af sving-bukken. 
Togføreren er personlig ansvarlig for, at ovennævnte bestem-melser iagttages, samt at nøglen medtages og afleveres til Ølgod station. 
Forinden nøglen er afleveret til Ølgod station, må der ikke indlades tog på pågældende banestykke . 

Såfremt sporarbejder eller troljekørsel nødvendiggør benyttelse af sidesporet, må arbejdslederen evt. foranledige togførernøglen afhentet og tilbageleveret, evt. pr. landevej. 
Der må ikke indlades tog på pågældende banestykke, for I) togførernøglen er tilbageleveret til Ølgod eller Tarm sta-tion, og 
2) arbejdslederen har afgivet melding til den station, til hvilken nøglen afleveres, om, at banestykket er frit. I øvrigt gælder for arbejdslederen de foran under »Rangering ved sidesporet« anførte bestemmelser. 
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Opmærksomheden henledes på, at togførernøglen ikke kan ud-

tages af svingbukken, medmindre signalerne står på »kør«. 

Ølgod station underretter Tarm station, når togførernøglen til 

sidesporet udleveres. Den station, til hvilken nøglen tilbage-

leveres, underretter snarest nabostationen (Tarm eller Ølgod) 

herom. Såfremt nøglen afleveres til Tarm station, tilbagesendes 

den snarest til Ølgod station. 

Eftersyn af sporskifter (SR § I J) samt rensning og smøring af 

disse skal foretages af banetjenesten. 
Evt. mangler ved sikringsanlægget eller ved de dertil hørende 

signaler anmeldes til Ølgod station, der foretager det videre 

fornødne, jf SR § 59, pkt. 8. 

• 
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Instruks nr. 22. 

Benyttelse m.v. af Spangsbjerg sidespor. 

Togplan 8 

Sidesporet, der er anlagt til brug for Ford Motor Co. A/S m.fl., er beliggende i km 57,6 Esbjerg (km 55,5) og Guldager (km 63,3) 
Sidesporet er ubevogtet og har kun udmunding mod syd . 

Beskrivelse: Sidesporet er forsynet med sporskiftesignaler, og er i øvrigt ud-formet som vist i nedenstående skitse: 

Esbjerg----------------------- Guldager 

Rangering ved sidesporet. 

Gyldig fra 19/ • 1967 

s 1. Skab 
S 2. 

Afløb-------------------

Sidesporet er centralsikret og dækket af hovedsignaler (SR § 59, punkt I) således: 
For tog fra Guldager af et dækningssignal (daglyssignal med 2 lanterner) opstillet til højre for sporet i køreretningen Struer-Esbjerg ca. 300 m nord for sporskifte nr. 1. Der er på sædvanlig måde opstillet fremskudt signal (daglys• signal 800 m foran dækningssignalet) samt afstandsmærker. 
For tog fra Esbjerg af Esbjerg stations udkørselssignal mod Guldager, idet der er tilvejebragt en sådan afhængighed, at ud-kørselssignalet kun kan stilles på »kør«, såfremt det på fri bane liggende sporskifte er aflåst i stillingen til hovedsporet, og fri· givningsnøglen til sporskiftet anbragt i nøj!)elåsen ved perron 2 på Esbjerg station. 
Ved sporskifte S 2 findes på siden af det viste skab en betje-ningskasse, som indeholder diverse tableauer og trykknapper for betjening af signalerne, sporskifte S I/S 2 samt 2 elektromagne-tiske nøglelåse mrk. I, hhv. 2. 
Der er ca. 30 m foran dækningssignalet samt under betje-ningskassen anbragt en telefon med forbindelse til kommando-posten på Esbjerg station. Sporskiftelygterne er forsynet med re• flekterende belægning. 

Al rangering ved sidesporet skal ske med særlige i den anledning tillyste arbejdstog, der kun kører til sidesporet og påbegynder og afslutter arbejdet i Esbjerg. 
Ved benyttelse af sidesporet udtages frigivningsnøglen af en elektromagnetisk nøglelås mrk. »Frigivning af sidespor« anbragt øst for enden af perron 2 på Esbjerg station og udleveres til tog-føreren (rangerlederen). Til frigivningsnøglen er sammenkædet en yalenøgle til betjeningskassen ved sidesporet. Efter ankomsten til sidesporet sættes dækningssignalet på »stop« ved indtrykning af den røde trykknap i betjeningskassen anbragt ud for signalsignaturen, derefter omdrejes og udrykkes den blå knap med lodret hvid streg anbragt ved sporskiftesigna-turen. Herved slukker den hvide kontrollampe (hvid streg i spor• 
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signaturen), og en gul kontrollampe i signaturen for skråsporet 

tænder og angiver, at de elektromagnetiske nøglelåse er frigivet 

til oplåsning. 
Derefter indsættes og omdrejes den fra Esbjerg station med-

bragte frigivningsnøgle i den elektromagnetiske nøglelås mrk. 

I. Herved frigives i den elektromagnetiske nøglelås mrk. 2, ho-

vednøglen til sporforbindelsen S I/S 2. 
Efter endt rangering skal togføreren (rangerlederen) sikre sig 

(jf. i øvrigt SR § 59, punkt 6) 

I) at sporskifterne er rigtig stillet og aflåset, 

2) at henstående vogne er rigtigt anbragt og sikret mod 

at komme i bevægelse ud mod hovedsporet, 

3) at der i øvrigt intet er til hinder for togs passage. 

Derefter indsættes og omdrejes hovednøglen mrk »Spsk S 2« 

i den elektromagnetiske nøglelås mrk. 2 og i betjeningskassen 

indtrykkes og omdrejes den blå knap for frigivning af de elektro-

magnetiske noglelåse. Herved slukker den gule kontrollampe, og 

den hvide kontrollampe i sporsignaturen tænder og angiver, at 

hovednøglen for sporskifterne S I/S 2 er indlåst i den elektro-

magnetiske nøglelås mrk. 2. 
Signalerne stilles herefter på »kør« ved betjening af den gule 

uykknap ud for signalsignaturen. 
Frigivningsnøglen i den elektromagnetiske nøglelås mrk. I 

omdrejes, udtages og indsættes i den elektromagnetiske nøglelås 

ved perron 2 på Esbjerg station. 
Togføreren (rangerlederen) er personlig ansvarlig for, at 

ovennævnte bestemmelser iagttages, samt for at betjeningskassen 

er aflåst, inden toget afgår fra sidesporet. 

Esbjerg station skal ved telegram underrette Guldager station 

(Varde station), når frigivningsnøglcn til sidesporet udleveres, og 

når den atter modtages tilbage. 

Bortset fra ekspeditionen af arbejdstog, der skal rangere ved 

sidesporet, må der ikke gives skriftlig udkørselstilladelse eller ud-

rangeres tog fra Esbjerg station mod Guldager, forinden stations-

bestyreren har sikret sig, at frigivningsnøglen er på plads i sta-

tionens centralapparat. 

Eftersyn af sporskifter (SR § li) samt rensning og smøring af 

disse skal foretages af banetjenesten. 
Alle mangler ved sikringsanlægget eller ved signalerne an-

meldes til Esbjerg station, der foretager det videre fornødne, 

jfr. SR § 59, punkt 8. 

• 
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Instruks nr. 22. 

Benyttelse m.v. af Spangsbjerg sidespor. 

Togplan 8 

Sidesporet, der er anlagt til brug for Ford Motor Co. A/S m.fl., er beliggende i km 57,6 Esbjerg 
(km 55,5) og Guldager (km 63,3) 
Sidesporet er ubevogtet og har kun udmunding mod syd. 
Beskrivelse: Sidesporet er forsynet med sporskiftesignaler, og er i øvrigt ud-formet som vist i nedenstående skitse: 

Esbjerg---:_:_:_:_:_:_:_:_--------.. --_:-_-_:-_:-_:-_;----- Guldager S 1. Skab 

Rangering ved sidesporet. 

Gyldig fra 1/ , I 969 

S 2. Afløb-------------------

Sidesporet er centralsikret og dækket af hovedsignaler (SR § 59, punkt I) således : 
For tog fra Guldager af et dækningssignal (daglyssignal med 2 lanterner) opstillet til højre for sporet i køreretningen Struer-Esbjerg ca. 300 m nord for sporskifte nr. I. Der er på sædvanlig måde opstillet fremskudt signal (daglys-signal 800 m foran dækningssignalet) samt afstandsmærker. 
For tog fra Esbjerg af Esbjerg stations udkørselssignal mod Guldager, idet der er tilvejebragt en sådan afhængighed, at ud-kørselssignalet kun kan stilles på »kør«, såfremt det på fri bane liggende sporskifte er aflåst i stillingen til hovedsporet, og fri-givningsnøglen til sporskiftet anbragt i nøglelåsen ved perron 2 på Esbjerg station. 

Ved sporskifte S 2 findes på siden af det viste skab en betje-ningskasse, som indeholder diverse tableauer og trykicnapper for betjening af signalerne, sporskifte S 1/S 2 samt 2 elektromagne-tiske nøglelåse mrk. 1, hhv. 2. Der er ca. 30 m foran dækningssignalet samt under betje-ningskassen anbragt en telefon med forbindelse til kommando-posten på Esbjerg station. Sporskiftelygterne er forsynet med re-flekterende belægning. 

Al rangering ved sidesporet skal ske med særlige i den anledning tillyste arbejdstog, der kun kører til sidesporet og påbegynder og afslutter arbejdet i Esbjerg . Ved benyttelse af sidesporet udtages frigivningsnøglen af en elektromagnetisk nøglelås mrk. »Frigivning af sidespor« anbragt øst for enden af perron 2 på Esbjerg station og udleveres til tog-føreren (rangerlederen). Til frigivningsnøglen er sammenkædet en yalenøgle til betjeningskassen ved sidesporet. Efter ankomsten til sidesporet sættes dækningssignalet på »stop« ved indtrykning af den røde trykknap i betjeningskassen anbragt ud for signalsignaturen, derefter omdrejes og udrykkes den blå knap med lodret hvid streg anbragt ved sporskiftesigna-turen. Herved slukker den hvide kontrollampe (hvid streg i spor-
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signaturen), og en gul kontrollampe i signaturen for skråsporet 

tænder og angiver, at de elektromagnetiske nøglelåse er frigivet 

til oplåsning. 
Derefter indsættes og omdrejes den fra Esbjerg station med• 

bragte frigivningsnøgle i den elektromagnetiske nøglelås mrk. 

1. Herved frigives i den elektromagnetiske nøglelås mrk. 2, ho• 

vednøglen til sporforbindelsen S I ;s 2. 

Efter endt rangering skal togføreren (rangerlederen) sikre sig 

(jf. i øvrigt SR § S9, punkt 6) 

1) at sporskifterne er rigtig stillet og aflåset, 

2) at henstående vogne er rigtigt anbragt og sikret mod 

at komme i bevægelse ud mod hovedsporet, 

3) at der i øvrigt intet er til hinder for togs passage. 

Derefter indsættes og omdrejes hovednøglen mrk »Spsk S 2« 

i den elektromagnetiske nøglelås mrk. 2 og i betjeningskassen 

indtrykkes og omdrejes den blå knap for frigivning af de elektro-

magnetiske nøglelåse. Herved slukker den gule kontrollampe, og 

den hvide kontrollampe i sporsignaturen tænder og angiver, at 

hovednøglen for sporskifterne S I/S 2 er indlåst i den elektro-

magnetiske nøglelås mrk. 2. 
Signalerne stilles herefter på »kør« ved betjening af den gule 

trykknap ud for signalsignaturen. 
Frigivningsnøglen i den elektromagnetiske nøglelås mrk. I 

omdrejes, udtages og indsættes i den elektromagnetiske nøglelås 

ved perron 2 på Esbjerg station. 
Togføreren (rangerlederen) er personlig ansvarlig for, at 

ovennævnte bestemmelser iagttages, samt for at betjeningskassen 

er aflåsl, inden toget afgår fra sidesporet. 

Esbjerg station skal ved telegram underrette Guldager station 

(Varde station), når frigivningsnøglen til sidesporet udleveres, og 

når den atter modtages tilbage. 

Bortset fra ekspeditionen af arbejdstog, der skal rangere ved 

sidesporet, må der ikke gives skriftlig udkørselstilladelse eller ud-

rangeres tog fra Esbjerg station mod Guldager, forinden stations-

bestyreren har sikret sig, al frigivningsnøglen er på plads i sta• 

tionens centralapparat. 

Eftersyn af sporskifter (SR § 11) samt rensning og smøring af 

disse skal foretages af banetjenesten. 

Alle mangler ved sikringsanlægget eller ved signalerne an-

meldes til Esbjerg station, der foretager det videre fornødne, 

jfr. SR § S9, punkt 8. 
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Instruks nr. 23. 
Togplan 8 

Benyttelse m.v. af sidesporet ved Tange T & S. 
Sidesporet, der er ubevogtet, er beliggende i km 21,2 ved Tange T. 

Beskrivelse. 

Rangering ved sidesporet. 

Sidesporet, der kun har tilslutning til strækningssporet i østenden, er centralsikret og dækket af hovedsignaler (SR § 59, pkt. I) . 
Centralapparatet, der er af typen »Siemens & Halske«, er anbragt i signalhuset i stationsbygningen. Centralapparatet har 2 signalhåndtag (gule), et for hvert af de 2 hovedsignaler med tilhørende fremskudte signaler samt 2 aflåsningshåndtag (grønne) for sporskifterne til ladesporet. Hovedsignalernes normalstilling er »kør«. Pågældende aflåsningshåndtag er fastholdt i låsestilling ved hjælp af en nøgle (togførernøglen), der opbevares på Rødkærsbro station. 

Telefon med forbindelse til nabostationerne er anbragt på stationsbygningen. 
Signalbelysningen er tændt hele døgnet. Sporskiftelygterne for sporskiftet i strækningssporet og det nærmest strækningssporet liggende forbindelsessporskifte er for-synet med reflekterende belægning. 

Rangering finder sted med tog i køreretningen Viborg-Langå. Der må kun rangeres ved sidesporet, når Rødkærsbro og Bjerringbro stationer er betjent som togfølgestationer. Nøglen til centralapparatet ved sidesporet (togførernøglen) udleveres sammen med nøglen til signalhuset af Rødkærsbro station til togføreren. 

Efter ankomsten til sidesporet betjenes centralapparatet så-ledes: 
a) Døren til signalhuset låses op. 
b) Signalerne stilles på »stop« (begge gule håndtag skråt nedad). c) Togførernøglen indsættes i nøglelåsen oven på centralappa-ratet og omdrejes. 
d) Den under nøglelåsen anbragte hvirvel omlægges (skråt opad til højre). 
e) Aflåsningshåndtagene omlægges (begge grønne håndtag skråt nedad), hvorefter sporskifterne er oplåst. 

Efter endt rangering skal togføreren sikre sig (jf i øvrigt SR § 59, pkt. 6) 
I) at sporskifterne er rigtig stillet. 
2) at henstående vogne er rigtig anbragt og sikret mod at komme i bevægelse ud mod strækningssporet Der må ikke henstå vogne på sporstykket mellem sporskiftet i læssesporet og sporskiftet i strækningssporet 
3) at der i øvrigt intet er til hinder for togs passage. 
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Herefter betjenes centralapparatet således: 

f) Aflåsningshåndtagene omlægges (begge grønne håndtag skråt 

opad). 
g) Den under nøglelåsen anbragte hvirvel omlægges (skråt opad 

til venstre). 
h) Togførernøglen omdrejes og udtages af nøglelåsen. 

i) Signalerne stilles på »kør« (begge gule håndtag skråt opad). 

j) Døren til signalhuset aflåses. 

Togføreren har personligt ansvaret for, at samtlige ovennævnte 

bestemmelser iagttages, samt at nøglen medtages og afleveres til 

Bjerringbro hhv. Rødkærsbro station. 
Forinden nøglen er afleveret til en af de ovennævnte statio-

ner, må der ikke indlades tog på pågældende banestykke. 

Såfremt sporarbejder eller troljekørsel nødvendiggør benyttelse 

af sidesporet, må arbejdslederen evt. foranledige togførernøglen 

afhentet og tilbageleveret, evt. pr. landevej. 

Der må ikke indlades tog på pågældende banestykke, før 

I) togførernøglen er tilbageleveret til Rødkærsbro eller Bjerring-

bro station, og 
2) arbejdslederen har afgivet melding til den station, til hvilken 

nøglen afleveres, om, at banestykket er frit. 

I øvrigt gælder for arbejdslederen de foran under »rangering 

ved sidesporet« anførte bestemmelser. 

Rødkærsbro station underretter Bjerringbro station, når tog-

førernøglen til sidesporet udleveres. Den station, til hvilken 

nøglen tilbageleveres, underretter snarest nabostationen (Bjer-

ringbro eller Rødkærsbro) herom. Såfremt nøglen afleveres til 

Bjerringbro station tilbagesendes den snarest til Rødkærsbro 

station. 

Eftersyn af sporskifter (SR § 11) samt rensning og smøring af 

disse skal foretages af banetjenesten. 
Evt. mangler ved sikringsanlægget eller ved de dertil hørende 

signaler anmeldes til Rødkærsbro station, der foretager det vi-

dere fornødne, jf SR § 59, pkt. 8. 
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Instruks nr. 24. 
Togplan 8 

Benyttelse af og rangering ved Brdr. Jakobsens sidespor. 
Sidesporet, der er ubetjent, er beliggende i km 14,865 mellem Hjortshøj og Skodstrup. 
Beskrivelse. 

Hjortshøj 

/Nord 

Sikring. 

Telefon. 

Pasning og eftersyn. 

Benyttelse af sidesporet. 

Betjening ar rangerkontakt. 

Rangering med tog ved 
sidesporet. 

Sidesporet er ikke udstyret med mastesignaler, men syd for side-sporet er anbragt et »Kendingsmærke for holdesteder med side-spor, men uden hovedsignaler« (signal nr. 104). Et tilsvarende kendingsmærke for sidesporet er ikke opstillet for den modsatte køreretning. 
l sporanlægget indgår, som vist på nedenstående skitse, 2 sporskifter, hvoraf det ene (spsk S 2) er dækningssporskifte. Sporskifterne er forsynet med sporskiftesignaler. Spsk S I har reflekterende belægning. 

Skødsirup 

Sidesporet er sikret ved nøgleaflåsningsanlæg som anført i SR § 59, Ib. 
Nøgle til sidesporet er anbragt på Århus H og Ryomgård stationer. 

Ved dækningssporskiftet (spsk S 2) er på en mast anbragt telefon med forbindelse til nabotogfølgestationerne Lystrup og Løgten. Sporskifteeftersyn, smøring og rensning af sporskifte S 1 og S 2 udføres af banetjenestens personale. 

Sidesporet må kun benyttes til forsendelser i vognladninger til og fra firmaet Brdr. Jakobsen. 

Tændekontakten for advarselssignalanlægget ved overkorset nr. 194 ved Skødstrup B & Ser for køreretningen Århus-Ryomgård anbragt 108 m nord for spsk S 1. 
For at forhindre utidig tænding af advarselssignalanlægget er der ved spsk S I anbragt en rangerkontakt, der ved betjening med kupenøgle kan sætte anlægget ud af funktion. Rangerkontakten er forsynet med et tableau, der viser sort for normalstillingen og hvidt for den omlagte stilling. 

Togforeren for de tog, der skal rangere ved sidesporet, har ansvaret for, at rangerkontakten betjenes, forinden rangeringen påbegyndes samt for at kontakten sættes tilbage i normalstillin-gen, når rangeringe,n er tilendebragt, jf i øvrigt efterfølgende afsnit . 

Ankommende vogne indgar med tog 261 I. Afgående vogne afsendes med tog 2640 (9640). 



Togplan 8 

Underretning om rangering ved 
sidesporet samt underretning 
til firmaet om ank. vogne. 

Forsendelse af ekspeditions-
papirer. 

94- 1 

Rangeringen foregår således: 

Ankommende vogne. 

Vognene skal indgå bagest i tog 261 I. 
Toget skal standse foran spsk S I, og rangerkontakten skal 

betjenes inden rangeringen påbegyndes. Herefter kører toget frem 

således, at vognene til sidesporet holder umiddelbart syd for 

spsk S I. 
Efter afkobling af de nævnte vogne rangeres toget frem over 

sporskiftet, og togpersonalet oplåser spsk S I og S 2. 

Firmaets motortrolje skal før ankomst være ved afløbs-

sporskiftet (spsk S 2), og efter oplåsning og omskiftning af 

spsk S I og S 2 kører motortroljen ind på hovedsporet og afhen-

ter vognene til firmaet. Når motortroljen (med vognene) atter 

er indenfor spsk S 2, foretager togpersonalet skiftning og aflås-

ning af spsk S I og S 2. 

Efter at rangeringen er endt, og forinden viderekørsel finder 

sted, skal rangerkontakten sættes I normalstilfing. 

Afgående rngne. 

Vognene optages af tog 2640 (9640) uden firmaets medvirken. 

Vognene skal af firmaet være anbragt mellem leddet og af-

løbssporskifte S 2 og skal være sammenkoblede og afbremsede. 

Rangeringen må først påbegyndes, når rangerkontakten er 

betjent. 
Efter endt rangering, og når hele toget har forladt tændekon-

takten, sættes rangerkontakten i normalstilling. 

Med hensyn til udlevering og tilbagelevering af hovednøglen 

til sporskifterne forholdes som anført i SR § 59, pkt. 3. 

Når tog 2611 skal rangere ved sidesporet, underretter Århus H 

station tog- og lokofører herom. 

Århus H station underretter endvidere Skødstrup B & S om, 

at tog 2611 bringer vogne til sidesporet. 
Firmaet har forpligtet sig til på hverdage kl. ca. 6.10 ved 

henvendelse til Skødstrup B & S at søge oplyst, hvorvidt toget 

bringer vogne. I bekræftende fald sørger firmaet for, at motor-

troljen er klar til rangering ved spsk S 2 kl. ca. 6.35. 

Såfremt der haves vogne til afsendelse fra sidesporet, under-

retter Skodstrup B & S snarest Ryomgård station herom. 

Ryomgård station under.retter herefter tog• og lokofører tog 

2640 (9640) herom. 

Ekspeditionspapirer på ankommende vogne sendes til Skødsirup 

med tog 61S. 
Ekspeditionspapirer på afgående vogne sendes fra Skødstrup 

med tog 636 i kuvert til »Fungerende, Århus H«. 
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Instruks nr. 24. 
Togplan 8 

Benyttelse af og rangering ved Brdr. Jakobsens sidespor. 
Sidesporet, der er ubetjent, er beliggende i km 14,86S mellem Lystrup og Hornslet. 
Beskrivelse. 

Lystrup 

/Nord 

Sikring. 

Telefon. 

Pasning og eftersyn. 

Benyttelse af sidesporet. 

Betjening af rangerkontakt. 

Rangering med tog ved 
sidesporet. 

Gyldig fra 1/ 6 1969 

Sidesporet er ikke udstyret med mastesignaler, men der er an-bragt et »Kendingsmærke for holdesteder med sidespor, men uden hovedsignaler« (signal nr. 104). I sporanlægget indgår, som vist på nedenstående skitse, 2 sporskifter, hvoraf det ene (spsk S 2) er dækningssporskifte Sporskifterne er forsynet med sporskiftesignaler. Spsk S 1 har reflekterende belægning. 

Hornslet 

Sidesporet er sikret ved nøgleaflåsningsanlæg som anført i SR § S9, 1 b. 
Nøgle til sidesporet er anbragt på Århus H og Ryomgård stationer. 

Ved dækningssporskiftet (spsk S 2) er på en mast anbragt telefon med forbindelse til nabotogsfølgestationerne Lystrup og Horn-slet. 
Sporskifteeftersyn, smøring og rensning af sporskifte S 1 og S 2 udføres af banetjenestens personale. 

Sidesporet mit kun benyttes til forsendelser i vognladninger til og fra firmaet Brdr. Jakobsen. 

Tændekontakten for advarselssignalanlægget ved overkørsel nr. 194 mellem Lystrup og Hornslet er for køreretningen Århus-Ryomgård anbragt 108 m nord for spsk S 1. For at forhindre utidig tænding af advarselssignalanlægget er der ved spsk S 2 anbragt en rangerkontakt, der ved betjening med kupenøgle kan sætte anlægget ud af funktion. Rangerkontakten er forsynet med et tableau, der viser sort for normalstillingen og hvidt for den omlagte stilling. Endvidere er der ved siden af rangerkontakten i en betje-ningskasse anbragt en tændeknap, som togføreren for østgående tog, der har rangeret ved sidesporet, skal betjene umiddelbart før afgang. 
Togføreren for de tog, der skal rangere ved sidesporet, har ansvaret for, at rangerkontakten betjenes, forinden rangeringen påbegyndes samt for at kontakten sættes tilbage i normalstillin• gen, nltr rangeringen, er tilendebragt, jf i øvrigt efterfølgende afsnit. 

Ankommende vogne indgltr med tog 2613. Afgående vogne afsendes med tog 2640 (9640). 
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Togplan 8 

Underretning om rangering ved 
sidesporet samt underretning 
til firmaet om ank. vogne. 

Forsendelse af ekspeditions-
paplrer. 

94-IV 

Rangeringen foregår således: 

Ankommende vogne. 
Vognene skal indgå bagest i tog 2613. 

Toget skal standse foran spsk S I, og rangerkontakten skal 

betjenes inden rangeringen påbegyndes. Herefter kører toget frem 

således, at vognene til sidesporet holder umiddelbart syd for 

spsk S I. 
Efter afkobling af de nævnte vogne rangeres toget frem over 

sporskiftet, og togpersonalet oplåser spsk S I og S 2. • 

Firmaets motortrolje skal før ankomst være ved afløbs-

sporskiftet (spsk S 2), og efter oplåsning og omskiftning af 

spsk S I og S 2 kører motortroljen ind på hovedsporet og afhen-

ter vognene til firmaet. Når motortroljen (med vognene) atter 

er indenfor spsk S 2, foretager togpersonalet skiftning og aflås-

ning af spsk S I og S 2. 

Efter at rangeringen er endt, og forinden viderekørsel finder 

sted, skal rangerkontakten sættes i normalstilling, og tændeknap-

pen betjenes. 

Afgående vogne. 
Vognene optages af tog 2640 (9640) uden firmaets medvirken. 

Vognene skal af firmaet være anbragt mellem leddet og af-

løbssporskifte S 2 og skal være sammenkoblede og afbremsede. 

For at sikre, at hensatte vogne ikke utilsigtet løber ind på 

firmaets område, er der mellem leddet og spsk S 2 anbragt en 

spærrebom, som betjenes af firmaets personale. Det må ved 

rangering på sidesporet påses, at omhandlede bom ikke påkøres. 

Rangeringen må først påbegyndes, når rangerkontakten er 

betjent. 
Efter endt rangering, og når hele toget har forladt tændekon-

takten, sættes rangerkontakten i normalstilling. 

Med hensyn til udlevering og tilbagelevering af hovednøglen 

til sporskifterne forholdes som anført i SR § 59, pkt. 3. 

Når tog 2613 skal rangere ved sidesporet, underretter Århus H 

station tog- og lokofører herom. 

»Århus H station underretter kl. 7,10 på de dage, hvor der ikke 

er vogne i tog 2613 til udsættelse på sidesporet, Brdr. Jakobsen 

(tlf. 193111) herom. I modsat fald sørger firmaet for, at motor-

troljen er klar til rangering ved spsk S. 2 kl. ca. 7,25. 

Ryomgård station forespørger kl. 16,00 Ma-Fr Brdr. Jakobsen 

(tlf. 193111-400, lagerchef Sørensen) hvor mange vogne, der er 

til afsendelse med tog 2640 og underretter herefter tog- og loko-

fører tog 2640 herom. 
Såfremt der på Lø forekommer vogne til befordring underretter 

Brdr. Jakobsen Ryomgård station, der underretter tog- og loko-

fører tog 9640 herom. 

Århus H station sender ekspeditionspapirer på ankomne vogne 

til Århus H frg så betids, at papirerne kan blive ekspederet og 

nå lastbilen med ilgods af kl. 9,00. 
Ekspeditionspapirer på afgående vogne afhentes hos Brdr. 

Jakobsen af lastbilen, der afhenter ilgods om eftermiddagen. 
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Instruks nr. 25. 

Benyttelse m.v. af Grove sidespor. 

Togplan 8 

Sidesporet, der er ubetjent, er beliggende i km 21,5 mellem Kølvrå og Gedhus. 

Beskrivelse. Sidesporet er ikke udstyret med mastesignaler, men med »Ken-dingsmærke for holdesteder med sidespor, men uden hovedsig-naler« (signal nr. I 04). 
Sporanlægget består, som vist på nedenstående skitse, at 2 sporskifter, hvoraf den ene (sporskifte nr. I) er dækningsspor-skifte. 

Kølvrå llskov---------------------+---+----- Karup 

Sikring. 

Telefon. 

Pasning og eftersyn • 

Benyttelse af sidesporet. 

Grove sidespor -------N 

Sidesporet er sikret ved et nøgleaflåsningsanlæg som anført i SR § 59, Ib. 
Nøglen til sporskifte nr. I (hovednøglen) er anbragt på Ilskov station. 
Sidesporet skærer landevejen Herning-Viborg i niveau ca. 260 m vest for sporskifte nr. I. 
Til sikring afvejskæringen er der anbragt spærrebomme (A og B) over sidesporet. Nøglerne til spærrebommene opbevares af militæret. 

Ved sidesporet er i en hytte anbragt telefon, der har forbindelse til llskov og Karup stationer. 

Sporskifteeftersyn, smøring og rensning af sporskifterne, tæn-ding og slukning af sporskiftelygterne samt disse lygters pasning og renholdelse udføres af banetjenestens personale. 

Der er givet militæret tilladelse til, at jernbanevogne med gods til militæret anbringes på sidesporet til aflæsning således: Vognene anbringes og afhentes ved Statsbanernes foranstalt-ning på sporstykket mellem spærrebom A og sporskifte nr. 1 (her-efter benævnt overleveringssporet). 
Vognene skalafbremsesmed skrue- eller håndbremse, såfremt 



Togplan 8 

Rangering med tog ved 
sidesporet. 

Automatisk advarsels-
signalanlæg. 

Betjening af rangerkontakt. 

Militærets rangering med vogne 
fra og til overleveringssporet. 

96 - I 

de er forsynet med sådan. Hensættes der mere end en vogn ad 

gangen på overleveringssporet, skal vognene endvidere være 

sammenkoblet. 
Vognenes transport mellem overleveringssporet og det på-

gældende aflæsningssted på sidesporet besørges af militæret ved 

hjælp af en rangertraktor, der tilhører militæret. 

Kun nordgående plan- og særtog rangerer ved sidesporet. 

Vogne fra nord til sidesporet må derfor medtages til llskov 

station, (evt. udkores med arbejdstog fra Karup). 
llskov station underretter Karup station, hver gang der ind-

sættes vogne på overleveringssporet, hvorefter Karup station 

underretter militæret. 
Når vogne er hensat på overleveringssporet, underretter mili-

tæret Karup station, der foranlediger, at vognene snarest optages 

af et tog, der må rangere ved sidesporet. 
Med hensyn til udlevering og tilbagelevering af hovednøglen 

til sporskifterne forholdes som anført i SR § 59, pkt. 3. 
Forinden tog, der har rangeret ved sidesporet, afgår mod 

Karup, påhviler det togføreren, at give afgangsmelding til denne 

station. 

Ved overkørsel nr. 59 der er beliggende nord for Grove sidespor 

umiddelbart ved Kølvrå station, er indrettet automatisk ad-

varselssignalanlæg. 
Tændekontakten for kørsel i retning mod Karup er anbragt 

umiddelbart nord for sporskiftet til sidesporet. 

For at forhindre utidig tænding af advarselssignalanlægget under 

rangering ved sidesporet er der i telefonhytten anbragt en ranger-

kontakt, der ved betjening med kupenøgle kan sætte tændekon-

takten ud af funktion. 
Når tableauet viser sort, er kontakten afbrudt . Når det viser 

hvidt, er kontakten sluttet. 
Togføreren for de tog, der skal rangere ved sidesporet, har 

ansvaret for, at kontakten afbrydes, forinden rangeringen på-

begyndes samt for, at den sluttes, nilr rangeringen er tilendebragt. 

Nøglen til spærrebommene A og B skal altid medbringes. Efter 

hver afhentning eller hensætning af vogne pil overleveringssporet 

skal spærrebommene A og B lægges over sporet og aflåses. 

Der må ikke hensættes vogne mellem spærrebommene. 

Kørslen til og fra overleveringssporet finder sted på mili-

tærets ansvar. 
Mandskabet skal, forinden kørslen pfl begyndes, gøre sig be-

kendt med, hvorledes den pa vognene værende skrue- eller hånd-

bremse betjenes, ligesom det ved prove skal konstateres, om 

bremsen er i orden. 
Pil vogne, der skal afhentes pa overleveringssporet, skal brem-

sen løsnes, forinden kørslen påbegyndes. 
På vogne, der skal hensættes pii overleveringssporet, skal 

bremsen, såfremt vognene er forsynet med en sådan, spændes 

efter vognenes hensætning. 
Såfremt der hensættes mere en en vogn ad gangen på over-

leveringssporet, skal vognene sammenkobles. 
Kørslen fra og til overleveringssporet må ikke foregå med 
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97-1 Togplan 8 
større hastighed, end at der kan standses i tide, safremt der måtte opstå hindringer. 

For passage af den ubevogtede overkørsel over Viborg-Her-ning vejen (ca. 25 m øst for spærrebom B) foreskriver militæret, hvilke regler der i overensstemmelse med Færdselslovens og politiets forskrifter skal iagttages for standsning af vejfærdslen m.v. 
Såfremt der sker afsporing eller beskadigelse af jernbane-vogne, sporanlæg m.v., skal underretning straks gives til Karup station. 
Blandt det mandskab, der skal foretage rangeringen, ud-peges en rangerleder, der har ansvaret for, at foranstående be-stemmelser nøje overholdes. 
Rangerlederen skal være i besiddelse af et eksemplar af nær-værende instruks. 
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Instruks nr. 2s. 
Benyttelse m.v. af Grove sidespor. 

Togplan 8 

Sidesporet, der er ubetjent, er beliggende i km 21,5 mellem Kølvrå og Gedhus. 

Beskrivelse . Sidesporet er ikke udstyret med mastesignaler, men med »Ken-dingsmærke for holdesteder med sidespor, men uden hovedsig-naler« (signal nr. 104). 

Sporanlægget består, som vist på nedenstående skitse, at 2 sporskifter, hvoraf den ene (sporskifte nr. I) er dækningsspor-skifte . 

1. 
tænde ~.., 

kontakt T "2:.._ Kølvrå llskov~--------------------1----+-----'~ Karup ---• 

Sikring. 

Telefon. 

Pasning og eftersyn • 

Benyttelse af sidesporet. 

Gyldig fra 11/ 8 1969. 

o.:;; 
"' ~g 

C:-" 0:;; - "' Æc .. "' .... 

Grove sidespor ------N 

Sidesporet er sikret ved et nøgleafiåsningsanlæg som anført i SR § 59, Ib. 
Nøglen til sporskifte nr. I (hovednøglen) er anbragt på Ilskov station. 
Sidesporet skærer landevejen Herning-Viborg i niveau ca. 260 m vest for sporskifte nr. I. 
Til sikring afvejskæringen er der anbragt spærrebomme (A og B) over sidesporet. Nøglerne til spærrebommene opbevares af militæret. 

Ved sidesporet er anbragt telefon, der har forbindelse til Ilskov og Karup stationer. 

Sporskifteeftersyn, smøring og rensning af sporskifterne, tæn-ding og slukning af sporskiftelygterne samt disse lygters pasning og renholdelse udføres af banetjenestens personale. 

Der er givet militæret tilladelse til, at jernbanevogne med gods til militæret anbringes på sidesporet til aflæsning således: Vognene anbringes og afhentes ved Statsbanernes foranstalt-ning på sporstykket mellem spærrebom A og sporskifte nr. I (her-efter benævnt overleveringssporet). 
Vognene ~kat afbremses med skrue-eller håndbremse, såfremt 
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Togplan 8 

Rangering med tog ved 
sidesporet. 

Automatisk ad,arsels-
slgnalanlæg. 

Betjening af rangerkontakt. 

Militærets rangering med vogne 
fra og til overleveringssporet. 

96-II 

de er forsynet med sådan. Hensættes der mere end en vogn ad 
gangen på overleveringssporet, skal vognene endvidere være 
sammenkoblet. 

Vognenes transport mellem overleveringssporet og det på-
gældende aflæsningssted på sidesporet besørges af militæret ved 
hjælp af en rangertraktor, der tilhører militæret. 

Kun nordgående plan- og særtog rangerer ved sidesporet. 
Vogne fra nord til sidesporet må derfor medtages til Ilskov 

station, (evt. udkøres med arbejdstog fra Karup). 
Ilskov station underretter Karup station, hver gang der ind-

sættes vogne på overleveringssporet, hvorefter Karup station 
underretter militæret. 

Når vogne er hensat på overleveringssporet, underretter mili-
tæret Karup station, der foranlediger, at vognene snarest optages 
af et tog, der må rangere ved sidesporet. 

Med hensyn til udlevering og tilbagelevering af hovednøglen 
til sporskifterne forholdes som anført i SR § 59, pkt. 3. 

Forinden tog, der har rangeret ved sidesporet, afgår mod 
Karup, påhviler det togføreren, at give afgangsmelding til denne 

station. 
Tog, der har rangeret ved sidesporet, må ikke afgå før toget 

er samlet bagved »signal nr I 14« i stamsporet og ikke før ranger-
kontakten herefter er bragt i normalstilling. 

Ved overkørsel nr. 59 der er beliggende nord for Grove sidespor 
umiddelbart ved Kølvrå station, er indrettet automatisk ad-
varselssignalanlæg. 

Tændekontakten for kørsel i retning mod Karup er anbragt 
umiddelbart nord for sporskiftet til sidesporet. 

For at forhindre utidig tænding af advarselssignalanlægget under 
rangering ved sidesporet er der i telefonhytten anbragt en ranger-
kontakt, der ved betjening med kupenøgle kan sætte tændekon-
takten ud af funktion. 

Når tableauet viser sort, er kontakten afbrudt. Når det viser 
hvidt, er kontakten sluttet. 

Togføreren for de tog, der skal rangere ved sidesporet, bar 

ansvaret for, at kontakten afbrydes, forinden rangeringen på-
begyndes samt for, at den sluttes, når rangeringen er tilendebragt. 

Nøglen til spærrebommene A og B skal altid medbringes. Efter 
hver afhentning eller hensætning af vogne på overleveringssporet 
skal spærrebommene A og B lægges over sporet og aflåses. 

Der må Ikke hensætt~s vogne mellem spærrebommene. 
Kørslen til og fra overleveringssporet finder sted på mili-

tærets ansvar. 
Mandskabet skal, forinden kørslen påbegyndes, gøre sig be-

kendt med, hvorledes den på vognene værende skrue- eller hånd-
bremse betjenes, ligesom det ved prøve skal konstateres, om 
bremsen er i orden. 

På vogne, der skal afhentes på overleveringssporet, skal brem-
sen løsnes, forinden kørslen påbegyndes. 

På vogne, der skal hensættes på overleveringssporet, skal 
bremsen, såfremt vognene er forsynet med en sådan, spændes 
efter vognenes hensætning. 

Såfremt der hensættes mere en en vogn ad gangen på over-
leveringssporet, skal vognene sammenkobles. 

Kørslen fra og til overleveringssporet må ikke foregå med 

• 



99-1 

Instruks nr. 26 

Togplan 8 

Kørslen mellem Kliplev station og Fladbjerg stengrav. 

Beskrivelse. 

Kliplev station 
S 2 

Ubevogtede overkorsler. 

Almindelige bestemmelser for 
kørslen på forbindelsessporet. 

Særlige bestemmelser for 
kørslen Kliplev-Fladbjerg. · 

Sidesporet til Fladbjerg stengrav udgår fra Kliplev station og er 
udformet som vist på nedenstående skitse. 

Sporstykket mellem sporskifte nr. S I og depotsporene i Flad-
bjerg benævnes forbindelsessporet. 

Forbindelsessporet er uindhegnet. 
Øst for sporskifte nr. S I er anbragt en telefon med forbindelse 

til Kliplev station samt en tavle med påskrift »Stop for ballast-
tog«. 

Afstanden mellem Lundtoft-Vilsbækvejen og afløbsskoen 
(spærrebommen) er ca. 20 m. 

Afstanden mellem afløbsskoen (spærrebommen) og sporskifte 
nr. I er ca. 5 m. 

På forbindelsessporet findes en del ubevogtede overkørsler. 
Foran disse overkørsler er anbragt mærket »Giv agt« (signal 

nr. IOla). 

Kørslen på forbindelsessporet betragtes som togkørsel. Opmærk-
somheden henledes på, at der evt. kan henstå vogne på forbin-
delsessporet, jf. nedenfor. 

Der må ikke gives mere end et tog ad gangen tilladelse til at 
befare forbindelsessporet og depotsporene i Fladbjerg, medmin-
dre der skal bringes hjælp. 

Kørslen skal så vidt muligt ske i dagslys. 
Maskinen skal være forrest i køreretningen, og største til-

ladte hastighed er 15 km/t. Dog kan vogne, der er læsset på for-
bindelsesbanen, skydes af toget fra læssestedet til Fladbjerg 
stengrav. 

Faldtal 8. 
Togene skal føre slutsignal. 

Togføreren skal på Kliplev station have udleveret nøglerne til 
afløbssko og spærrebom foran depotsporene. 

Toget skal standse, når sporskifte nr. S I er passeret, og kørs-
len må ikke fortsættes før togføreren har stillet sporskifterne S I 
og S 2 til lige spor. 

Toget skal standse foran evt. vogne på forbindelsessporet. 
Sådanne vogne tilkobles toget og skydes til Fladbjerg stengrav. 

Toget skal altid standse foran overkørslen ved Lundtoft-
Vilsbækvejen. Viderekørsel må først ske, når afløbssko og spærre-
bom er oplåst, og sporet er frit. 



Togplan 8 

Særlige bestemmelser for 
korslen Fladbjerg-Kliplev. 

Rangering og ,·ognenes place• 
ring på depotsporene i Fladbjerg. 

Hensætning af vogne på 
forbindelsessporet. 

100-1 

Toget skal standse, niir overkørslen ved Lundtoft-Vilsbækvejen 
er passeret. 

Derefter foretages aflåsning af afløbssko og spærrebom. 
Togføreren er personlig ansvarlig for, at afløbsskoen er stillet 

til afløb og aflåst, og at spærrebommen er lagt over sporet og af-
låst, samt at nøglerne er i hans besiddelse, før kørslen genoptages. 
Toget skal standse foran tavlen »Stop for ballasttog« ved Kliplev 
station. 

Kørsel ind pa Kliplev station må ikke finde sted, før tilladelse 
er indhentet hos stationsbestyreren. 

Efter ankomsten til Kliplev station skal togføreren afgive 
melding om, at toget er ankommet med slutsignal. 

Endvidere skal nøglerne til afløbssko og spærrebom afleveres. 

Straks efter et togs ankomst til depotsporene i Fladbjerg skal af• 
løbsskoen stilles til afløb, og spærrebommen lægges over sporet, 
før rangeringen påbegyndes. 

Nødvendiggør rangeringen, at sporet ved afløbssko og spærre• 
bom passeres, skal maskinen være forrest i køreretningen Flad-
bjerg-Kliplev. 

Rangering med stød må ikke finde sted. 
Vognene udveksles normalt pii depotsporene (a, bog c), idet 

skærvefabrikken sørger for vognenes flytning mellem læssespor 
og depotspor. 

De læssede vogne anbringes på spor a. 

På forbindelsessporet kan der læsses godsvogne. Vognene skal 
sikres mod at komme i bevægelse. 

Såfremt der henstår vogne på forbindelsessporet, når tog• 
kørsel til sidesporet skal finde sted, underretter Kliplev station 
tog- og lokoføreren. Tilsvarende underretter togføreren Kliplev 
station, såfremt der af toget er hensat vogne til pålæsning på 
forbindelsessporet, samt bekræfter, at vognene er sikret mod at 
komme i bevægelse. 

• 



Signaler. 

Telefoner. 

Meldinger om toggangen, 

Toggangens afvikling. 

101 - 1 

Instruks nr. 31 

Afvikling af toggangen over Oddesundbroen. 

Togplan 8 

Til dækning af Oddesundbroen er anbragt følgende signaler : 

For tog fra Humlum: 
Et dækningssignal - udformet som daglyssignal - opstillet 

300 m foran broens sydende. 
Signalet er suppleret med et fremskudt signal udformet som 

daglyssignal (to-begrebs) anbragt 800 m foran dækningssignalet . 

For tog fra Oddesund: 
2 udkørselssignaler (armsignuler) pil Oddesund station gæl-
dende for tog fra spor 1 hhv. spor 2. 
Endvidere er der foran hver ende af Oddesundbroen op-

stillet et dværgsignal, der kan vise signal : 
»Forbikørsel tilladt«, når broens sportunger er aflåset og 
»Forbikørsel forbudt«, når broens sportunger ikke er aflåset. 
Dværgsignalerne tændes ved betjening af bropostens bro-

aflåsningsfelter eller ved særlig kontakt. 
Dækningssignalet og udkørselssignalerne på Oddesund sta-

tion er i afhængighed af broaflåsningen således, at signalerne 
kun kan stilles på »kør«, såfremt sportungerne på broen er 
aflåset. 

Ved bropostens blokering af broaflåsningsfeltet for tog fra 
Humlum stilles dækningssignalet automatisk på »kør«. 

Ved bropostens blokering af et af broaflåsningsfelterne stilles 
dværgsignalerne automatisk på »forbikørsel tilladt«. 

Broposten er indskudt på S-telefonledningen Struer-Thisted. 
Desuden er der etableret en særlig ledning til en telefon ved 

dækningssignalet og på denne ledning er endvidere Oddesund 
station samt broposten indskudt. 

I broposten er endelig installeret bytelefon, (078) 7 5055 . 

Det påhviler Oddesund station at give broposten meddelelse om 
alle særtog, der skal passere broen og om tidspunktet for disse 
togs passage. 

Endvidere påhviler det Struer og Oddesund stationer for 
hhv. nord- og sydgående tog at underrette broposten om tog-
forsinkelser på 10 minutter og derover så nø_iagtigt som muligt . 

Tog fra Humlum til Oddesund: 
10 minutter før tog forventes at kunne passere broen, giver Odde-
sund station følgende melding til broposten : »Tog .. . kan ventes 
til broen om IO minutter.« 

Såfremt betingelserne er til stede, blokerer broposten her-
efter det pågældende broaflåsningsfelt. 

Når toget er passeret en isoleret skinne, anbragt ved broens 
nordlige ende, udløses trykknapspærren ved broafl· sningsfeltet 
på Oddesund station, men forst når toget med slutsignal er an-
kommet til Oddesund station, må stationen blokere broaflåsnings-
feltet. 
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Viser dækningssignalet syd for broen »stop« (eller intet lys), 
henvender togføreren sig gennem telefonen ved signalet til bro-
posten. 

Kan broposten herefter bekræfte, at broens sportunger er af-
låst, og at det sydlige dværgsignal er stillet på »forbikørsel til-
ladt«, rangerer togføreren toget forbi dækningssignalet. 

Såfremt dværgsignalet ikke kan tændes - f.eks. på grund af 
svigtende strømtilførsel - skal toget rangeres over broen af bro-
vagten. 

Tog fra Oddesund til Humlum: 
5 minutter før tog kan afgå fra (passere) Oddesund station, 

giver stationen følgende melding til broposten: »Tog . .. kan 
afgå (passere) om 5 minutter.« 

Såfremt betingelserne er til stede, blokerer broposten derefter 
det pågældende broaflåsningsfelt, hvorved broaflåsningsfeltet på 
Oddesund station deblokeres. Stationen kan herefter af blokappa-
ratet udtage en særlig nøgle, der indsættes og omdrejes i sving-
bukken, hvorved udkørselssignalerne frigives og kan betjenes. 

Når toget er passeret en isoleret skinne; anbragt ved broens 
sydlige ende, udløses trykknapspærren ved broaflåsningsfeltet 
på Oddesund station . Samtidig giver broposten følgende mel-
ding: »Tog . .. passeret med slutsignal«. 

Først når denne melding er modtaget, blokerer Oddesund 
station broaflåsningsfeltet. 

Såfremt udkørselssignalet på Oddesund station ikke kan 
stilles, skal stationen ved melding fra broposten sikre sig, at bro-
klappen er aflåset. 

Endvidere skal tog- og lokomotivføreren mod kvittering 
skriftligt underrettes om, at toget kun må køre ind på broen, 
hvis dværgsignalet viser »Forbikørsel tilladt«, eller brovagten 
rangerer toget over. 

Først herefter må stationen udrangere toget, evt. afgive 
skriftlig udkørselstilladelse. 

• 
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Instruks nr. 32 

Afvikling af toggang pA strækningen Odense-Svendborg når Svendborg station er lukket 
Anvendelse af SR § 5, 
pkt. 3, sidste stk. 

Ledelse af toggangen. 

Stationernes betjening m.v. 

Meldinger. 

Uregelmæssigheder. 

Særtogskørsel m.v. 

Gyldig fra 1/ 1 1966 

For at muliggøre afsendelse af tog fra Odense mod Svendborg i tidsrum, i hvilke Svendborg station er lukket, har generaldirek-toratet tiltrådt bestemmelserne i SR § S, pkt. 3, sidste stk., bragt i anvendelse således, at der i det neden for anførte omfang kan afsendes tog mod Svendborg, selv om afmelding til denne station ikke er mulig. 

I tidsrummet fra toggangens ophør om aftenen og indtil tog 2200's (3200's) ankomst til Svendborg den påfølgende morgen ledes toggangen på strækningen Odense-Svendborg af Odense station, der alene er ansvarlig for, at der i omhandlede tidsrum ikke indlades andre tog på strækningen end tog 2200 (3200), med mindre der skal afsendes hjælpetog. 

Odense station er togfølgestation. Fruens Bøge station er betjent holdested på hv og togfølge-station på S. 
Stationerne Hjallese--Stenstrup er ubetjent holdested. Svendbog station er lukket station (SR § 13), men bemandes med stationsbestyrer inden tog 2200's (3200's) ankomst og be-tragtes som togfølgestation fra stationsbestyrerens mødetids-punkt. 
Stationens indkørselssignal skal være tændt hele natten. Ved tog 2200 (3200) betjenes signalet på grundlag af togets passage af en formeldekontakt. 

Svendborg station afgiver - foruden den foreskrevne tilbagemel-ding for tog 238 (normalt til Ringe station) - tilbagemelding til Odense for tog 238. 
Odense station må ikke afsende tog 2200 hhv. tog 3200, hvis forannævnte melding ikke er modtaget. Odense station afsender tog 2200 uden afmelding. Tog 3200 afmeldes af Odense station til Fruens Bøge station, der videre-sender toget uden afmelding. 
Svendborg station tilbagemelder tog 2200 til Odense station hhv. tog 3200 til Fruens Bøge station på normal måde. Fruens Bøge station melder straks til Odense station, når tilbagemelding for tog 3200 er indgået. Forinden pågældende melding er indgået til Odense station, må der ikke indlades andre tog på strækningen. 

E; t. hjælpetog (hjælpemaskine) til tog 2200 (3200) tilkaldes gen-nem Odense station. 
Ved evt. uregelmæssigheder i pågældende togs løb (nedbrud el. lign.) underretter Odense station snarest 4. trafiksektion. Endvidere underrettes Svendborg station senest ved tidspunk-tet for togets planmæssige ankomst til Svendborg. 

I tilfælde af særtogskørsel, sporspærring eller andre ekstraordi-nære forhold på strækningen i det i stk. 2 anførte tidsrum må ordningen ikke bringes i anvendelse. 

16 
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102c - III 

Instruks nr. 41 
Efterbetaling for rejsende til eller fra udlandet 

Togplan 8 

For rejsende, der mangler rejsehjemmel mellem danske og vesttyske grænsestationer eller mellem 
tarifgrænsen og en dansk eller vesttysk grænsestation, og som ikke har ordnet efterbetalingsspørgs-
målet på en station, udsteder togpersonalet togbilletter efter følgende bestemmelser: Togbilletterne udstedes til enkeltrejse mellem den danske og den vesttyske grænsestation hhv. 
mellem tarifgrænsen og den pågældende grænsestation. Billetter, der omfatter såvel en dansk som en udenlandsk strækning, forsynes med tegnet »cf« 
oven over datoangivelsen. Billetter, der omfatter en vesttysk grænsestrækning, påtegnes »DB Personenzug«. For voksne opkræves følgende beløb: 

Tilkobfra 
2. til J. 

Strækning 
2. klasse J. klasse klasse kr. kr. kr. Padborg- Flensburg ....... ......... . . .. . . . . ..... . . ... . .. . . 2,90 4,60 1,70 

Padborg-Flensburg gr .... . .. . . . .... . .. . ... . . ............ . 1,00 1,50 0,50 
Flensburg gr-Flensburg .. .. .. . ... .. .. .. . . .. .. .. ... . . . . ... . 1,90 3,10 1,20 
Tønder H-Siiderliigum . . .. . .... . ... .. .. .... . . . . .. ...... . . . 2,20 3,40 1,20 
Tønder H- Tønder gr . . . . .. ... . . . . . . ... ... . .. . . . . . . ...... . 1,00 1,50 0,50 
Tønder gr- Siiderliigum .. . . .. . .. ... . . . . .. . ... .. ....... . .. . . 1,20 1,90 0,70 
Tønder H- Niebilll . . . ... ....... . . . .. . . . ....... .. . . ... ... . . 3,30 5,00 1,70 
Tønder gr- Niebiill ... .. .. ... . . ........ . . . .. ... . ... . .. . .. . . 2,30 3,50 1,20 

Mellem danske og vesttyske grænsestationer befordres børn mellem 4 og JO år for halvdelen 
af de anførte priser, medens der for børn mellem 10 og 12 år for den vesttyske delstrækning op-
kræves de anførte og for den danske delstrækning halvdelen af de anførte priser. Samtlige billetpriser afrundes evt. opad til mangefold af JO øre, og der opkræves ikke tillæg til 
billetpriserne. 

Togbilletter til de omhandlede strækninger må ikke omfatte tilsluttende danske strækninger, 
men for sådanne skal der udstedes særskilt togbillet uden tillæg. Togbilletter til heromhandlede grænsestrækninger må kun afregnes med de pågældende grænse-
stationer samt stationerne Esbjerg og Fredericia . 

Gyldig fra 1/ 1 1968. 
77 
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102c-V 
Togplan 8 

Instruks nr. 41 
Efterbetaling for rejsende til eller fra udlandet 

Til rejsende, der mangler rejsehjemmel mellem danske og vesttyske grænsestationer eller mellem 
tarifgrænsen og en dansk eller vesttysk grænsestation, og som ikke har ordnet efterbetalingsspørgs-
målet på en station, udsteder togpersonalet togbilletter efter følgende bestemmelser: Togbilletterne udstedes til enkeltrejse mellem den danske og den vesttyske grænsestation hhv . 
mellem tarifgrænsen og den pågældende grænsestation. Billetter, der omfatter såvel en dansk som en udenlandsk strækning, forsynes med tegnet »«I:« 
oven over datoangivelsen. Billetter, der omfatter en vesttysk grænsestrækning, påtegnes »DB Personenzug«. For voksne opkræves følgende beløb: 

Tilkobfra 
2. til J. 

Strækning 
2. klasse /. klasse klasse kr. kr. kr. Padborg-Flensburg .. . .... . ... . .. ......... . . . . . . . • ... . .. .. 3,10 4,90 1,80 

Padborg-Flensburg gr .... .. . . . . . .. . ... . .... . .. .. . .. . ... . . 1,20 1,80 0,60 
Flensburg gr-Flensburg ....... . . .... . ... . ..... .. . ... . . . .. . 1,90 3,10 1,20 
Tønder H-Siiderliigum . . .. .. .. ...... .. ..... . . . ...... . ... . . 2,40 3,70 1,30 
Tønder H-Tønder gr ... . . ...... . .. .. . . . .. . . . . . ... ... ... . . 1,20 1,80 0,60 
Tønder gr-Siiderliigum ... ....... ... . . .. ......... . . .. . .. . . . 1,20 1,90 0,70 
Tønder H-Niebilll .... . ... . .... . . ... . ... . . . .... . . ..... ... . 3,50 5,30 1,80 
Tønder gr-Niebilll . .. . . ..... . .. . ......... . . .. .. ....... . .. . 2,30 3,50 1,20 

Børn mellem 4 og 12 år befordres for halvdelen af de anførte priser, medens børn under 4 
år befordres uden betaling. Samtlige billetpriser afrundes evt. opad til mangefold af IO øre, og der opkræves ikke tillæg til 
billetpriserne. 

Togbilletter til de omhandlede strækninger må - bortset fra strækningen Rødby Færge-Putt• 
garten hhv. Rødby Færge-Puttgarten Mitte See - ikke omfatte tilsluttende danske strækninger, 
men der skal for sådanne udstedes særskilt togbillet uden tillæg. Togbilletter til heromhandlede grænsestrækninger må kun afregnes med de pågældende grænse• 
stationer samt stationerne Esbjerg og Fredericia . 

Gyldig fra H/8 1969. 
213 
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103 - 1 Togplan 8 

Benyttelse af jernbane- og rutebilrejsebjemler i togene og i statsbanernes 
rutebiler på visse fynske strækninger. 

På nedennævnte fynske jernbanestrækninger og omnibusruter er rejsehjemlerne tillige gyldige til 
rutebil- hhv. jernbanebefording i følgende omfang : 

I) Rutebilbilletter udstedt på ruten : 
Odense-Ringe-Svendborg (»togbiler«) 
er gyldige til tog over samme strækning, ligesom jernbanerejsehjemler er gyldige til rutebil 
over samme strækning. 

2) Rutebildobbeltbilletter til ruten Svendborg-Stenstrup-Korinth kan på tilbagerejsen benyttes i 
tog over strækningen Svendborg-Stenstrup eller omvendt. 

Herudover gælder følgende: 
Rutebilbilletter udstedes i almindelighed som maskinbilletter, jf nedenstående. 

Rutebilbilletter er i tog kun gyldige til 2. klasse. Rutebilkort (10 turs kort og 50 turs kort) er i 
intet tilfælde gyldige til tog. 

Frirejsehjemlcr for ansatte ved statsbanerne og deres pårørende, samt for ansatte ved privat-
banerne er i intet tilfælde gyldige til rutebil. 

Rutebildobbeltbilletter er, når de ønskes benyttet til tilbagerejse med tog eller »togbil«, gyldige 
i 3 dage. 

Jernbanerejsehjemler bevarer deres almindelig gældende gyldighedstid ved benyttelse i rutebil . 
Særlige bestemmelser om rutebilbilletter udstedt som masklnbilletter. 
Billetternes udseende fremgår af nedenstående skitse, der også viser betydningen af de påtrykte 
angivelser: 

Bestemmelsessted i Pris ,i-Art•} 

FR TIL ICR ØRE NR 

Afrejsested ), 22 21 00.00 ID 240 ~Billet-0 
nummer 

Udstedelsesdag 01 V 65 4611 ~i Ilet-
maskinens 
nummer D.S.B.'s RUTEBILER 

Svg III 

H T 

L Rutebilområde 
Billetterne trykkes i størrel~e 4 x 4 ½ cm på gult papir. 

•) 
E - Enkeltbillet 

voksen 
D = Dobbeltbillet 

voksen 
EB = Enkeltbillet 

barn 
DB = Dobbeltbillet 

barn 
G = Enkeltbillet 

gods m.v. 

I tilfælde af, at en billetmaskine svigter, udstedes rutebilbilletterne på en særlig lyserød »universal-
billet«. På disse billetter er med klip angivet tilsvarende angivelser som på maskinbilletter. 

På de strækninger, hvor masklnbilletter kan benyttes i togene, har takststationerne følgende 
numre (den tilsvarende jernbanestation er evt. anført i parentes) : 
Odense-Ringe-Svendborg Svendborg-Stenstrup 
(»togbiler«) (område »Svg II I«) (område »Svg II«) 
Odense....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I Svendborg.... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Ringe.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Sørup gl. skole (Svendborg)...... .. . . . . 39 
Kværndrup ... .. . . . .. .. .. . ... .. .... . . 21 Heldagervej (Svendborg) .. . .. .. ....... 38 
Svendborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Slæbæk (Kirkeby). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

Kirkeby (Stenstrup Syd) . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Stenstrup.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

Opmærksomheden henledes på, at der for adskillige stationer anvendes flere takststationsnumre, 
men kun billetter med de ovenanførte numre er gyldige I tog. 
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Benyttelse af jernbane- og rutebilrejsehjemler i togene og i statsbanernes 
rutebiler mellem Odense og Tommemp. 

Alle jernbanerejsehjemler kan benyttes i rutebil fra hhv. til det rutebilholdested, der ligger nærmest 
den jernbanestation, som billetten lyder på. 

(Frirejsehjemler for ansatte ved statsbanerne og deres pårørende, samt for ansatte ved privat-
baner er ikke gyldige til rutebilerne). 

Rutebildobbeltbilletter løst til rejse mellem 2 af følgende takststationer Odense (I), Holmstrup 
(58), Render (60) og Tommerup (82) kan på tilbagerejsen benyttes i tog på 2. klasse. 

Rutebildobbeltbilletter er uanset afstanden gyldige I måned. 
Rutebilbilletter udstedes som maskinbilletter, jf nedenstående skitse, der også viser betydningen 

af de påtrykte angivelser: 

Bestemmelsessted-----,-!, Pris 

FR Til KR ØRE NR 

Afrejsested ---:::~, 58 

Udstedelsesdag 15 

H 

60 00.00 m 240 Billet-
o nummer 

IV 66 

D.S.B.' s RUTEBILER 

Od I 

4611 ~Billet-
maskinens 
nummer 

T 

L Rutebilområde 

•) 
E = Enkeltbillet 

voksen 
D = Dobbeltbillet 

voksen 
EB = Enkeltbillet 

barn 
DB = Dobbeltbillet 

barn 
G - Enkeltbillet 

gods m.v. 

Billetterne trykkes i størrelse 4 x 4 ½ cm på gult papir og er på bagsiden forsynet med stats-
banernes bomærke (vingehjul med krone) i rødt tryk. 

I tilfælde af, at en billetmaskine svigter, udstedes rutebilbilletterne på en særlig lyserød »univer-
salbillet«. På disse billetter er med klip angivet tilsvarende angivelser som på maskinbilletter. 
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Benyttelse af jernbane- og rutebilrejsebjemler i togene og i statsbanernes 
rutebiler mellem Vojens og Haderslev og mellem Rødekro og Åbenrå. 

Alle jernbanerejsehjemler kan benyttes i rutebilerne. Frirejsehjemler for ansatte ved statsbanerne 
og deres pårørende samt for ansatte ved privatbanerne er dog Ikke gyldige til rutebilerne. 

RutebildobbeltblUetter kan benyttes i tog på tilbagerejsen, og er gyldige i 3 dage. 
Rutebilbilletterne udstedes som maskinbilletter, jf nedenstående skitse, der også viser betyd-

ningen af de påtrykte angivelser. 
Der anvendes følgende takststationsnumre (billetterne udstedes i intet tilfælde udover Vojens 

hhv. Rødekro): . 

Vojens-Haderslev 
Vojens... . ... . ... . .. 45 
Styding..... .. .. . ... 43 
Hammelev.. . . . . . . . . . 42 
Haderslev H og By .. . 18 

Bestemmelsessted i 
FR TIL 

Pris 

KR ØRE 

Rødekro-Åbenrå 
Rødekro.... . . ...... 35 
Rise ..... .. .. ....... 36 
Åbenrå .... .. ....... . 34 

rArt*) 

NR •) 

Afrejsested > 45 18 00.00 
.., 

240 C ~Billet• 
E Enkeltbillet 

voksen 

Udstede Ises dag~ 04 I 66 

D.S.B.'s 

H 

nummer 

4611 ~Bille!· 
maskinens 
nummer 

RUTEBILER 

T 

L Rulebilområde (Her er anført 
enten Sbb li eller Vj li ). 

D = Dobbeltbillet 
voksen 

EB - Enkeltbillet 
barn 

DB = Dobbeltbillet 
barn 

G = Enkeltbillet 
gods m.v. 

Billetterne trykkes i størrelse 4 x 4 ½ cm på gult papir, der på bagsiden er påtrykt krone og 
vingehjul med rød farve. 

l tilfælde af, at en billetmaskine svigter, udstedes rutebilbilletterne på en særlig lyserød »univer-
salbillet«. På disse billetter er med klip angivet tilsvarende angivelser som på maskinbiUetter. 
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Benyttelse af jernbane- og rutebilrejsebjemler i togene og i statsbanernes 
rutebiler mellem Ålborg og Hjørring. 

Alle jernbanerejsehjemler kan benyttes til rutebilturene, Ålborg ruteblist. af 21.00 og 23.35, og turen 
Hjørring af 23.10, fra hhv. til det rutebilholdested, der ligger nærmest den jernbanestation, som 
rejsehjemlen gælder fra hhv. til. 

Jernbanedobbeltbilletter, herunder 65-billetter, kan på tilbagerejsen benyttes til de øvrige rutebil-
ture fra hhv. til det rutebilholdested, der ligger nærmest den jernbanestation, billetten gælder ti l 
hhv. fra. 

Frirejsehjemler for ansatte ved statsbanerne og deres pårørende, samt for ansatte ved privat-
baner er i intet tilfælde gyldige til rutebilerne. 

Rutebildobbeltbilletter kan på tilbagerejsen benyttes i tog på 2. klasse fra hhv. til den jernbane-
station, der ligger nærmest det rutebilholdested, som billetten lyder på. 

(Rutebilernes 10- og SO-turs kort er ikke gyldige til tog). 
Rutebildobbeltbilletter er uanset afstanden gyldige I måned. 

T il jernbanestationerne svarer følgende rutebilholdesteder (takststationsnr.) : 

Ålborg (I), 
Nørresundby (2), 
Bout (3), Vestbjerg (4), 
Hostrup (5), Sulsted (6), Ajstrupvej (7), 
Tylstrup Kro (8), Nejst (Kraghedevej) (9), 

Ålborg 
Nørresundby 
Hvorupgård 
Sulsted 
Tylstrup 
Brønderslev 
Emb 

Ø. Brønderslev (10), Brønderslev (11), Sindssygehospitalet (20), 
Serritslev (12), 

Vrå 
Hæstrup 
Hjørring 

Årup (13), Vrejlcv Kro (14), 
Harkcn (15), Hæstrup (16), 
Hjørring (1 7) 

Rutebilbilletterne udstedes som maskinbilletter, jf nedenstående skitse, der også viser betyd-
ningen af de påtrykte angivelser: 

Bestemmelsessted -----.i Pris ,r-Art•) 

FR Til KR ØRE NR 

Afre jsested __ .....,;,~ Ol 17 00.00 D 240 Billet· 
nummer 

Udstedelsesdag 04 V 64 

D.S.B.' s RUTEBILER 

Ab I 

4611 Billet· 
maskinens 
nummer 

H T 

L Rutebilområde 

*) 
E Enkeltbillet 

voksen 
D = Dobbeltbillet 

voksen 
EB = Enkeltbillet 

barn 
DB Dobbeltbillet 

barn 
G - Enkeltbillet 

gods m.v. 

Billetterne trykkes i størrelse 4 x 4 ½ cm på gult papir, og er på bagsiden forsynet med stats-
banernes bomærke (vingehjul med krone) i rødt tryk. 

I tilfælde af, at en billetmaskine svigter, udstedes rutebilbilletterne på en særlig lyserød »univer-
salbillet«. På disse billetter er med klip angivet tilsvarende angivelse som på maskinbilletter. 

Opmærksomheden henledes på, at også jernbanedobbeltbilletter, herunder 65-billetter, mellem 
Ålborg og Nørresundby herefter på tilbagerejsen kan benyttes i rutebilerne. 

• 



107- I Togplan 8 

Benyttelse af jernbane- og rutebilrejsehjemler i togene og i statsbanernes 
rutebiler mellem Ringkøbing og Holstebro. 

Alle jernbanerejsehjemler kan benyttes i rutebil fra hhv. til det rutebilholdested, der ligger nærmest 
den jernbanestation, som rejsehjemlen gælder fra hhv. til. 

Frirejsehjemler for ansatte ved statsbanerne og deres pårørende, samt for ansatte ved privat-
baner er dog ikke gyldige til rutebilerne. 

Rutebildobbeltb111etter kan på tilbagerejsen benyttes i tog på 2. klasse fra hhv. til den jernbane-
station, der ligger nærmest det rutebilholdested, som billetten lyder på. 

(Rutebilernes IO- og SO-turs kort er ikke gyldige til tog). 
Rutebildobbeltbilletter er uanset afstanden gyldige I måned. 
Til jernbanestationerne svarer følgende rutebilholdesteder (takststntionsnr.) : 

Ringkøbing 
Hee 
Tim 
Ulfborg 
Vemb 
Bur 
Navr 
Holstebro 

Ringkøbing (57) 
Heager (60), Hee (61), Eistrup (62) 
Tim (63), 15 km-stenen (64) 
Madumvej (65), Ulfborg (66), Ulfborg Kirke (67) 
Vemb (68) 
Bur (69) 
Navr (70) 
Frøjk (71), Holstebro (17) 

Rutebilbilletterne udstedes som maskinbilletter, jf nedenstående skitse, der også viser betyd-
ningen af de påtrykte angivelser : 

Bestemmelsessted---~-!, Pris [°"Art•) 

FR Til KR ØRE NR 

Afrejsested ----,)•168 17 00.00 :3 240 Billet-

Udstedelsesdag~ 04 I 66 

H 

D.S.B.' s RUTEBILER 

Hr I 

nummer 

4611 ~Billet-
maskinens 
n~mmer 

T 

L Rutebilområde 

•) 
E = Enkeltbillet 

voksen 
D Dobbeltbillet 

voksen 
EB - Enkeltbillet 

barn 
DB = Dobbeltbillet 

barn 
G - Enkeltbillet 

gods m.v. 

Billetterne trykkes i størrelse 4 x 4 ½ cm på gult papir, der dog, indtil nuværende beholdning er 
opbrugt, vil være forsynet med 2 røde længdestriber. 

I tilfælde af, at en billetmaskine svigter, udstedes rutebilbilletterne på en særlig lyserød »univer-
salbillet«. På disse billetter er med klip angivet tilsvarende angivelser som på maskinbilletter. 
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Benyttelse af jernbane- og rutebilbilletter i togene og i rutebilerne 
mellem Holstebro og Struer. 

Der er mellem selskabet »De forenede rutebiler«'s rutebiler og statsbanernes tog og rutebiler lokalt 
i forbindelserne: 

Holstebro-Struer, Hjerm-Struer og Hjerm-Holstebro 

etableret fælles billetbenyttelse i følgende omfang: 

A. 
1 tog kan 
på 2. klasse 
benyttes 

8. 
i statsbanernes 
rutebiler kan benyttes 

C. 
i rutebilselskabets 
rutebiler kan benyttes 

I) Statsbanernes rutebildobbeltbilletter på tilbagerejsen indenfor gyldig-
bedstiden 3 dage. 

Billetterne, der normalt udstedes som maskinbilletter, jf omstående 
skitse 1, skal ikke indsamles, men omhyggelig klipning indskærpes. 

Rutebilkort er Ikke gyldig til tog. 
2) Rutebilselskabets dobbeltbilletter på tilbagerejsen indenfor gyldigbeds-

tiden 3 dage. 
Billetterne, der normalt udstedes som maskinbilletter, jf omstående 

skitse 2, skal i afregningsøjemed indsamles af togpersonalet og hen-
lægges enten i de på Struer station opstillede kasser, der er anbragt i for-
gangen ved indgangen til billetkontoret og stationsbestyrerens kontor 
samt i gangen ved togpersonalets opholdsværelser, eller i en af de på 
hver af perronerne på Holstebro station anbragte hvide kasser. 

Af hensyn til afregningen med rutebilselskabet er det af økonomisk 
betydning for DSB, at billetterne indsamles og afleveres som foreskrevet 

Billetter, der er klippet, gennemrevet eller på anden måde annulleret, 
må ikke godtages, men der skal til sådanne rejsende udstedes en togbillet 
til ordinær betaling (uden tillæg) for den strækning, hvorover rejsen 
finder sted. Togbilletten påtegnes »Ugyldig rutebilbillet«, og i tograp-
portens rubrik 19 anføres en bemærkning om forholdet. 

Andre af rutebilselskabet udstedte rejsehjemler f.eks. rabatbilletter 
eller kort, er ikke gyldige til tog. 

I) Alle jernbanerejsehjemler, herunder dobbeltbilletter på tilbagerejsen in-
denfor gyldigbedstiden 3 dage. 

Frirejsehjemler for ansatte ved statsbanerne og deres pårørende samt 
for ansatte ved privatbaner er dog ikke gyldige til rutebilerne. 

2) Rutebilselskabets dobbeltbilletter på tilbagerejsen indenfor gyldigheds-
tiden 3 dage udstedt i ovennævnte forbindelser samt i øvrige forbindelser 
på den direkte rute mellem Holstebro og Struer. 

Andre af rutebilselskabet udstedte rejsehjemler, f.eks. rabatbilletter 
eller kort, er ikke gyldige i statsbanernes rutebiler. 

I) Jernbanedobbeltbilletter på tilbagerejsen indenfor gyldigbedstiden 3 dage. 
2) Statsbanernes rutebildobbeltbilletter på tilbagerejsen indenfor gyldigheds-

tiden 3 dage udstedt i ovennævnte forbindelser samt i øvrige forbindelser 
på statsbanernes rutebilruter mellem Holstebro og Struer. 

Statsbanernes rutebilkort er Ikke gyldige til selskabets rutebiler. 

Særlige bestemmelser om rutebilbilletter udstedt som masklnbilletter. 
Billetternes udseende fremgår af nedenstående skitser. 

De påtrykte angivelser har følgende betydning : 

Takststatlonsnumre: 
Holstebro . . . . . . . . . . . 17 
Hjerm.. .. . .. .. . .. .. 20 
Struer.. . ... . . . ... . .. 23 
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I) Billetter udstedt i statsbanernes rutebiler: 

Bestemmelsessted-----,t Pris 

fR 

A !rejsesled ----,•t 20 

Udstedelsesdag--;• 01 

H 

Til KR ØRE 

17 00.00 

IV 65 

D.S.B.' s RUTEBILER 

Vg li 

NR 

D 240 ~Billet• 
nummer 

4611 ~Billet· 
maskinens 
nummer 

T 

LRutebilomrade 

Togplan 8 

*) 
E = Enkeltbillet 

voksen 
D = Dobbeltbillet 

voksen 
EB = Enkeltbillet 

barn 
DB = Dobbeltbillet 

barn 
G = Enkeltbillet 

gods m.v. 

Billetterne trykkes i størrelsen 4 x 4 ½ cm på gult papir og er på bagsiden forsynet med stats-
banernes bomærke (vingehjul med krone) i rødt tryk. 

I tilfælde af, at en billetmaskine svigter, udstedes rutebilbilletterne på en særlig lyserød »univer-
salbillet«. På disse billetter er med klip angivet tilsvarende angivelser som p;i maskinbilletter. 

2) Billetter udstedt i rutebilselskabets biler: 

Art --------------.-!, -!,~------ Billetnummer 

Til PRIS NR FRA 

Bestemmelsessted---';> 17 00.00 D 240 20 Afrejsested 

Udstedelsesdag---::• 01 apr 65 0001 Billet• 
maskinens 
nummer 

De forenede Rutebiler 
Holstebro-Struer 

Billetterne trykkes i 4 x 4 cm på bleggult papir. 
Opmærksomheden henledes på den forskellige placering af numrene for hhv. afrejse- og bestem-

melsessted på den i statsbanernes rutebiler anvendte billettype og på den af rutebilselskabet anvendte 
type. 

Gyldig fra"/, 1968. 106 
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Benyttelse af jernbane- og rutebilrejsehjemler i togene og i statsbanernes 
rutebiler på strækningen Randers-Viborg. 

For rejsehjemler, udstedt lokalt i følgende forbindelser (begge retninger) : 
Randers-Ulstrup eller Sønder-Vinge 
Randers-Bjerringbro 
Viborg-Rindsholm 
Viborg-Rødkærsbro 
Viborg- Bjerringbro 
Viborg- Ulstrup eller Sonder Vinge 
Rindsholm- Rødkærsbro 
Rindsholm-Bjerringbro 
Rødkærsbro- Bjerringbro 
Ulstrup-Bjerringbro 

gælder følgende: 
Jernbanedobbeltbilletter, herunder 65-billetter, kan på tilbagerejsen benyttes i rutebil. Frirejsc-

hjemler for ansatte ved statsbanerne og deres pårørende, samt for ansatte ved privatbaner er ikke 
gyldige til rutebilerne. 

Rutebildobbeltbilletter kan på tilbagerejsen benyttes i tog på 2. klasse. (Rutebilkort er ikke 
gyldige til tog). 

Rutebildobbeltbilletter er uanset afstanden gyldige I måned. 
Jernbaneabonnementskort udstedt lokalt i forbindelserne 

Randers-Ulstrup 
Randers-Bjerringbro 
Ulstrup-Bjerringbro 

er gyldige til rutebilturen Randers rtb. af 17 .30, Ulstrup af 18. 10, Bjerringbro an 18.35. 
Til jernbanestationerne svarer følgende rutebilholdesteder (takststationsnr.): 

Randers .. ...... . 
Ulstrup ........ . 
Bjerringbro . ... . . 
Rødkærsbro . ... . 
Rindsholm . . . .. . 
Viborg .. . ..... . . 

Randers (41) 
Sønder-Vinge (50) eller Ulstrup (51) 
Bjerringbro (55) 
Rødkærsbro (59) eller (60) 
Rindsholm (62) 
Viborg (65) 

Rutebilbilletterne udstedes som maskinbilletter, jf nedenstående skitse, der også viser betydnin-
gen af de påtryk te angivelser: 

Bestemmelsessted-----i his rAr1•) 
r----"--------,.._ _ _, 

FR Til KR ØRE NR 

Afrejsesled ------,;::.• 1 41 51 00.00 

Uåsledelsesdag 04 I 65 

D.S.B.' s RUTEBILER 

H 

240 ~Bille!· 
nummer 

4611 ~Bille!· 
maskinens 
ni;mmer 

T 

*} 
E = Enkeltbillet 

voksen 
D = Dobbeltbillet 

voksen 
EB = Enkeltbillet 

barn 
DB = Dobbeltbillet 

barn 
G = Enkeltbillet 

gods m.v. 

LRulebilområde (Her er anført enten Ar I, Vg li ellerVg III) 

Billetterne trykkes i størrelsen 4 x 4 ½ cm på gult papir og er på bagsiden forsynet med stats-
banernes bomærke (vingehjul med krone) i rødt tryk. 

I tilfælde af, at en billetmaskine svigter, udstedes rutebilbilletterne på en særlig lyserød »univer-
salbillet«. På disse billetter er med klip angivet tilsvarende angivelser som på maskinbilletter. 
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Benyttelse af jernbane- og rutebilrejsehjemler i togene og i statsbanernes 
rutebiler på strækningen Århus-Hadsten-Randers. 

Jernbaneenkelt- og dobbeltbilletter, herunder 65-billetter mellem Hadsten og Århus hhv. Randers 
eller stationer derudover kan benyttes i rutebil. 

Alle jernbanerejsehjemler kan benyttes til rutebilturen, Arhus rutebilst. af 23,20 til hhv. fra sta-
tionsbyerne på ruten. 

Frirejsehjemler for ansatte ved statsbanerne og deres pårørende, samt for ansatte ved privat-
baner er ikke gyldige til rutebilerne. 

Rutebildobbeltbilletter kan på tilbagerejsen benyttes i tog på 2. klasse mellem Hadsten og Århus 
hhv. Hadsten og Randers. 

(Rutebilkort er ikke gyldige til tog). 
Rutebildobbeltbilletter er uanset afstanden gyldige I måned. 
Til jernbanestationerne svarer følgende rutebilholdesteder (takststationsnr.): 

Århus H. . . . . . . . Århus 25 
Hadsten......... Hadsten 38 
Randers... . . . . . . Randers 21 

Rutebilbilletterne udstedes som maskinbilletter, jf. nedenstående skitse, der også viser betydnin-
gen af de påtrykte angivelser: 

Bestemmelsessted -----i Pris 

FR TIL KR ØRE 

Afrejsested --.....:)•1 41 51 00.00 

Udstedelsesdag 04 I 65 

D.S.B.' s RUTEBILER 

Ar I 

H 

rArt•) 

NR 

240 ~Billet-
nummer 

8 4611 ~Billet• 
maskinens 
nummer 

T 

L Rutebilområde 

*) 
E = Enkeltbillet 

voksen 
D ""' Dobbeltbillet 

voksen 
EB = Enkeltbillet 

barn 
DB = Dobbeltbillet 

barn 
G = Enkeltbillet 

gods m.v. 

Billetterne trykkes i størrelse 4 x 4 ½ cm på gult papir, og er på bagsiden påtrykt krone og 
vingehjul med rød farve. 

I tilfælde af, at en billetmaskine svigter, udstedes rutebilbilletterne på en særlig lyserød »universal-
billet«. På disse billetter er med klip angivet tilsvarende angivelser som på maskinbilletter. 

Gyldig fra .. , . 1968 107 
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Benyttelse af jernbane- og rutebilrejsehjemler i togene og i statsbanernes 
rutebiler på strækningen Esbjerg-Bramming-Ribe. 

Jernbanerejsehjemler kan i det omfang, der er anført i publikumskøreplanens gule blade under pla-
nerne 876 og 877, benyttes i rutebiler fra hhv. til det rutebilholdested, der ligger nærmest den jern-
banestation, billetten lyder på. 

Frirejsehjemler for ansatte ved statsbanerne og deres pårørende, samt for ansatte ved privat-
banerne er ikke gyldige til rutebilerne. 

Rutebilbilletter (såvel enkelt- som dobbeltbilletter) udstedt mellem en af takststationerne Bram-
ming (16), Sejstrup (23), Gredstedbro (15) og Farup (56) og en af takststationerne Arnum Nykro 
(13), Toftlund (12), Bevtoft (10), Åbenrå (34), Søgård (37), Kværs (38), Gråsten (81), Nybøl (78), 
Sønderborg (I), Lundtoft (51), Holbølvej (52), Holdbi kro (53), Kiskelund (54), Kruså korsvej (89), 
Kruså (90), Wassersleben (91), Flensborg ZOB (92), Smedeby (93), Bov (94), Padborg (95), Frøslev 
(96) og Lejren (97) kan Hv.f.S. benyttes i tog 477 over strækningen Ribe- Bramming. 

Rutebildobbeltbilletter løst til rejse mellem 2 af følgende takststationer: Ribe (14), Gredstcdbro 
(15), Farup (56) og Bramming (16) kan pa tilbagerejsen benyttes i tog på 2. klasse. 

(Rutebilkort er ikke gyldige til tog) 
Rutebildobbeltbilletter er uanset afstanden gyldige I måned. 
Rutebilbilletter udstedes som maskinbilletter, jf. nedenstående skitse, der også viser betydningen 

af de påtrykte angivelser: 

Beslemmelsessted -----,i 
fil TIL 

Afrejsested ---::');,159 23 

Udstedelsesdag~ 04 li 66 

Pris 

KR ØRE NR 

00.00 8 240 Billet• 
nummer 

D.S.B.' s RUTEBILER 

Sbb li 

4611 ~Billet• 
maskinens 
nummer 

H T 

L Rutebilområde 

• i 
E = Enkeltbillet 

voksen 
D = Dobbeltbillet 

voksen 
EB = Enkeltbillet 

barn 
DB = Dobbeltbillet 

barn 
G = Enkeltbillet 

gods m.v. 

Billetterne trykkes i størrelse 4 4 ½ cm pa gult papir, og er på bagsiden påtrykt krone og 
vingehjul med rød farve. 

I tilfælde af, at en billetmaskine svigter, udstedes rutebilbilletterne på en særlig lyserød »uni-
salbillet«. På disse billetter er med klip angivet tilsvarende angivelser som på maskinbilletter. 
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Benyttelse af jernbane- og rutebilrejsehjemler i togene og i statsbanernes 
rutebiler mellem Grindsted og Esbjerg. 

Jernbanedobbeltbilletter, herunder 65-billetter, kan på tilbagerejsen benyttes i rutebil fra hhv. til 
det rutebilholdested, der ligger nærmest den jernbanestation, billetten lyder på. 

Frirejsehjemler for ansatte ved statsbanerne og deres pårørende, samt for ansatte ved privat-
banerne er ikke gyldige til rutebilerne. 

Rutebildobbeltbilletter kan på tilbagerejsen benyttes i tog på 2. klasse fra hhv. til den jernbane-
station, der ligger nærmest det rutebilholdested, som billetten lyder på. 

(Rutebilernes I 0- og 50-turs kort er ikke gyldige til tog). 
Rutebildobbeltbilletter er uanset afstanden gyldige I måned. 

Til jernbanestationerne svarer følgende rutebilholdesteder (takststationsnr.): 

Esbjerg 
Agerbæk 
Tofterup 
Krogager 
Grindsted 

Esbjerg (57J 
Vardevej (65) 
Tofterup (66) 
Krogager (67) 
Grindsted (99) 

Rutebilbilletterne udstedes som maskinbilletter, jf nedenstående skitse, der også viser betydnin-
gen af de påtrykte angivelser : 

Bestemmelsessted i Pris _f"Art*) 

FR TIL KR ØRE NR *) 
E = Enkeltbillet 

Afrejsested 57 99 00.00 240 ~Billet• voksen 
ca nummer D - Dobbeltbillet Q 

Udstedelsesdag 04 I 66 4611 ~Billet• voksen 
maskinens EB = Enkeltbillet 
nummer barn 

O.S.B.'s RUTEBILER DB " Dobbeltbillet 
barn 

G Enkeltbillet 
H T 

gods m.v. 

L Rulebilområde 
(Her er anført enten Rb I eller Vj III) 

Billetterne trykkes i størrelse 4 x 4 ½ cm på gult papir. 
I tilfælde af, at en billetmaskine svigter, udstedes rutebilbilletterne på en særlig lyserød »univer-salbillet«. På disse billetter er med klip angivet tilsvarende angivelser som på maskinbilletter. 

Gyldig fra ''I. 1967 55 
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Benyttelse af jernbane- og rutebilrejsebjemler i togene og i statsbanernes 
rutebiler mellem Herning og Brande. 

Alle jernbanerejsehjemler kan benyttes i rutebil fra hhv. til det rutebilholdested, der ligger nærmest 
den jernbanestation, som rejsehjemlen gælder fra hhv. til. 

På turen Herning af 17.00 er abonnentskort dog kun gyldige i forbindelse med særlig rutebil-
abonnementsbillet, jf. ordreserie D, side 92 IX. 

Frirejsehjemler for ansatte ved statsbanerne og deres pårørende, samt for ansatte ved privat-
banerne er i intet tilfælde gyldige til rutebilerne. 

Ruteblldobbeltbllletter (dog ikke mellem Herning og Hammerum), kan på tilbagerejsen benyttes 
i tog på 2. klasse fra hhv. til den jernbanestation, der ligger nærmest det rutebilholdested, som bil-
letten lyder på. 

(Rutebilernes 10- og 50-turs kort er ikke gyldige til tog). 
Rutebildobbeltbilletter er uansat afstanden gyldige I måned. 

Til jernbanestationerne svarer følgende rutebilholdesteder (takststationsnr.) 

Herning 
Nørre-Kollund 
Kølkær 
Søbylund 
Fasterholt 
Brande 

Herning (56) 
Nørre-Kollund (63), Hauge (53), Langelund (52) 
Kølkær (51), Slumstrup (62) 
Søbylund (50) 
Fasterholt (49) 
Dørslund (48), Brande (47) 

Rutebilbilletter udstedes som maskinbilletter, jf nedenstående skitse, der også viser betydningen 
af de påtrykte angivelser: 

Bestemmelsessted----~i 

FR TIL 

Afrejsested ----,,•I 56 

Udstedelsesdag--;• 04 

47 

I 65 

Pris 

KR ØRE 

00.00 

D.S.B.' s RUTEBILER 

Hr III 

H 

NR 

240 Billet-
"" nummer 
0 

4611 ~Billet-
maskinens 
nummer 

T 

L Rutebilområde 

*) 
E = Enkeltbillet 

voksen 
D = Dobbeltbillet 

voksen 
EB = Enkeltbillet 

barn 
DB= Dobbeltbillet 

barn 
G = Enkeltbillet 

gods m.v. 

Billetterne trykkes i størrelse 4 x 4 ½ cm på gult papir og er på bagsiden forsynet med statsba-
nernes bomærke (vingehjul med krone) i rødt tryk. 

I tilfælde af, at en billetmaskine svigter, udstedes rutebilbilletterne på en særlig lyserød »univer- • 

versalbillet«. På disse billetter er med klip angivet tilsvarende angivelser som på maskinbilletter. 
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Benyttelse af jernbane- og rutebilrejsehjemler i togene og i statsbanernes 
rutebiler i Thy. 

Jernbaneenkelt- og dobbeltbilletter, herunder 65-billetter, mellem Thybanens stationer på den ene 
side og stationer ud over Struer på den anden side kan benyttes i rutebil fra hhv. til det rutebilholde-
sted, der ligger nærmest den jernbanestation, billetten lyder på. 

Jernbanedobbeltbilletter, herunder 65-billetter, mellem Thybanens stationer (herunder Struer) 
indbyrdes kan på tilbagerejsen benyttes i rutebil fra hhv. til det rutebilholdested, der ligger nærmest 
den jernbanestation, billetten lyder på. 

Frirejsehjemler for ansatte ved statsbanerne og deres pårørende, samt for ansatte ved privat-
baner er i intet tilfælde gyldige til rutebilerne. 

Rutebildobbeltbilletter kan på tilbagerejsen benyttes i tog på 2. klasse fra hhv. til den jernbane• 
station, der ligger nærmest det rutebilholdested, som billetten lyder på. 

(Rutebilkort er ikke gyldig til tog). 
Rutebildobbeltbilletter er uanset afstanden gyldige 1 måned. 

Til jernbanestationerne svarer følgende rutebilholdesteder (takststationsnr.): 
Struer Struer (I) 
Humlum Humlum Kirke (3), Humlum (4) 
Oddesund Oddesund (45) 
Uglev Odby (46), Uglev (81), Søndbjerg (82), Hellerød (83) 
Hvidbjerg Flovlev (48), Jegindø (49), Egebjerg (50), Hvidbjerg (51), Smerup (52), 

Lyngs 
Ydby 
Hurup Thy 

Bedsted Thy 
Hassing 
Hørdum 
Snedsted 
Todbøl 
Sjørring 
Thisted 

Tambohus (84) 
Lyngs (53), Jestrup (54) 
Holmgård (55), Ydby (56), Gjettrup (57) 
Randrup (58), Vestervig (59), Thygstrup (60), Grurup (65), Hurup Thy (66), 
Heltborg (67), Ullerup (68) 
Villerup (61), Bedsted Thy (62), Visbyå (69), Visby (70) 
Hassing (63), Villerslev (71) 
Hørdum (64), Koldby (72) 
Harring (73), Stagstrup (74), Sundby (75) 
Skjoldborg (76) 
Nordentoft (77), Silstrup (78) 
Thisted (80) 

Rutebilbilletterne udstedes som maskinbilletter, jf nedenstående skitse, der også viser betydningen 
af de påtrykte angivelser. 
Bestemmelsessted----~ i Pris Art•) 

FR Til KR ØRE NR 

66 80 00.00 240 ~Billet· 
"" nummer 
Q 

Udstedelsesdag 04 I 65 6611 ~Billet• 
maskinens 

D.S.B.'s nummer 
RUTEBILER 

LMV I 

H T 

L Rutebilområde 

•) 
E = Enkeltbillet 

voksen 
D = Dobbeltbillet 

voksen 
EB = Enkeltbillet 

barn 
DB = Dobbeltbillet 

barn 
G = Enkeltbillet 

gods m.v. 

Billetterne trykkes i størrelsen 4 x 4 ½ cm på gult papir, og er på bagsiden forsynet med stats-
banernes bomærke (vingehjul med krone) i rødt tryk. 

I tilfælde af, at en billetmaskine svigter, udstedes rutebilbilletterne på en særlige lyserød (univer-
salbillet«. På disse billetter er med klip angivet tilsvarende angivelser som på maskinbilletter. 
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Benyttelse af jernbane- og rutebilrejsehjemler i togene og i statsbanernes 
rutebiler mellem Skive og Glyngøre (Nykøbing Mors). 

Alle rejschjcmlcr kan benyttes i rutebil fra hhv. til det rutebilholdested, der ligger nærmest den 
jernbanestation, som billetten lyder på. 

Frirejsehjemler for ansatte ved statsbanerne og deres pårørende, samt for ansatte ved privat-
baner er dog ikke gyldige til rutebilerne. 

Rutebildobbeltbilletter kan på tilbagerejsen benyttes i tog på 2. klasse fra hhv. til den jernbane-
station, der ligger nærmest det rutebilholdested, som billetten lyder på. (Rutebilkort er ikke gyldige • 
til tog). 

Rutebildobbeltbilletter er gyldige 3 dage. 
Rutebilbilletterne udstedes som maskinbilletter,jf nedenstående skitse, ser også viser betydningen 

af de påtrykte angivelser. 

Der anvendes følgende tatststationsnumre: 
Skive ....... .. .... . . 36 
Dølbyvad. . . . . . . . . . . 37 
Lybyvej ... .. .. . ..... 38 
Jebjerg ... .. . ...... . . 39 
Roslev.. .. . . . . . . .. .. 40 
Tinghoj ............. 45 

Beslemmelsessted---------,J, 

FR TIL 

Afrejsested---'• 36 41 

Udstedelsesdag~ 01 V 65 

Pris 

Durup ...... . ....... 41 
Bysted.......... . . .. 42 
Glyngøre.... . . . . . . . . 43 
Pinen.. . ........ .... 44 
Plagen... . .. . . . .. ... 65 
Nykøbing M.. . . . . . . . 46 

,.i-Art•) 

KR ØRE NR •) 
ao 

00.00 o 240 <E-- Billet-
nummer 

E = Enkeltbillet 
voksen 

D - Dobbeltbillet 
voksen 

EB = Enkeltbillet 
barn 

D.S.B.' s RUTEBILER 

Hr III 

4611 ~Billet-
maskinens 
nummer 

DB = Dobbeltbillet 
barn 

G = Enkeltbillet 
gods m.v. 

H T 

L Rulebilområde 

Billetterne trykkes i størrelse 4 x 4 ½ cm på gult papir og er på bagsiden forsynet med statsba- • 
nemes bomærke (vingehjul med krone) i rødt tryk. 

I tilfælde af, at en billetmaskine svigter, udstedes rutebilbilletterne på en særlig lyserød »univer-
billet«. På disse billetter er med klip angivet tilsvarende angivelser som på maskinbilletter. 



115 - V Togplan 8 

Benyttelse af jernbane- og rutebilrejsehjemler i togene og statsbanernes 
rutebiler mellem Herning og Viborg. 

Alle jernbanerejsehjemler kan benyttes i rutebil fra hhv. til det rutebilholdested, der ligger nærmest 
den jernbanestation, som rejsehjemlen gælder fra hhv. til. 

Frirejsehjemler for ansatte ved statsbanerne og deres pårørende, samt for ansatte ved privat-
banerne er dog ikke gyldige til rutebilerne. 

Rutebildobbeltbilletter kan på tilbagerejsen benyttes i tog fra hhv. til den jernbanestation, der 
ligger nærmest det rutebilholdested som billetten lyder på. 

Rutebildobbeltbilletter er gyldige 3 dage. 
Endvidere er rutebilernes ugekort og månedskort gyldige til togene mellem de stationer, der lige-

ger nærmest ved de på billetterne angivne takststationer. Prøver af rutebilernes ugekort og måneds-
kort samt instruks for klipning af disse er oplagt på togpersonalets opholdsværelse i Herning og Vi-
borg. 

Uanset bestemmelserne i ordreserie D, side 42 IX, henholdsvis ordreserie M, side 118 Il, er 
rejseafbrydelse - mod fornøden påtegning på billetten - forsøgsvis tilladt såvel på rutebilbilletter, 
der benyttes i tog, som på jernbanebilletter, der benyttes i rutebil. 

Til jernbanestationerne svarer folgende rutebilholdesteder (takststationsnr.): 

Viborg 
Hald Ege 
Skelhøje 
Frederiks 
Karup 
Kølvrå 
Gedhus 
llskov 
Sunds 
Herning 

Viborg (15) 
Hald Ege (13) 
Fallesgårde (Skelhøje) ( 11) 
Frederiks (I 0) 
Karup (9) 
Kølvrå (8) 
Gedhus (7) 
llskov (6) 
Nørremark (5), Sunds (4) 
Herning (I) 

Rutebilbillelierne udstedes som maskinbilletter, jf nedenstående skitse, der også viser betydnin-
gen af de påtrykte angivelser: 

Bestemmelsessted--------~i Pris rArt*) 

FR TIL KR ØRE NR 

Afrejsested-----'-~01 08 00.00 240 ~Billet-

Udstedelsesdag 01 

H 

V 65 

D.S.B.' s RUTEBILER 

Vg I 

nummer 
4611 -E.'--Billet-

maskinens 
nummer 

T 

LRutebilområde 

*) 
E - Enkeltbillet 

voksen 
D - Dobbeltbillet 

voksen 
EB = Enkeltbillet 

barn 
DB = Dobbeltbillet 

barn 
G = Enkeltbillet 

gods m.v. 

Billetterne trykkes i størrelse 4 x 4 ½ cm på gult papir, og er på bagsiden forsynet med stats-
banernes bomærke (vingehjul med krone) i rødt tryk. 

I tilfælde af, at en billetmaskine svigter, udstedes rutebilbilletterne på en særlig lyserød »univer-
salbillet«. På disse billetter er med klip angivet tilsvarende angivelser som på maskinbilletter. 

Gyldig fra ' "/, 1968 113 
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Tog nr. strækning 

li Es- Va 
Es- Sj 

15 Ar- Fh 

Ab- Fh 

315 Sk- Str 

35 Od- Fa 

63 Bm- Es 

65 Ar- Rd 

365 Sk- Str 

69 Ng- Od 
Fa- Bb 
Hr- Str 

I 16- V 

E. Passagerrejser med lyntog. 

personale 

Es tbtj. tur 41 Hv. f. S. 
I lkf. Hv.f.S. 

Ar tbtj. tur 72 Hv.undt. 
d.f.s. (ej Ma 21 /6- 11 /8 
Ar- Ab). 
Ab tbtj. tur 26 Hv.e.S. 
Ab tbtj. tur 32 Lø 
Ab tbtj. tur 52 S 

I lkf. dgl 
Str tgf. tur 13 S 
Str. tgf. tur 14 Hv. f. hv. 
Str. tbtj. tur 54 Hv.f. hv. 

Od tgf. tur 8 Hv. e. S. 
undt. 24/6- 5/8 

Es tgf. tur 67 S 

Rd tgf. tur 7 S 
Rd tgf. tur 18 S 
Rd tgf. tur 17 Hv 
Rd tbtj tur 44 S 

Str tgf tur 11 Lø 
Str tgf tur 16 S 
Str tgf tur 74 Fr 

Ng tgf. tur 9 S 
Hr. tgf. tur 3 Hv.f. H\' . 
Str tgf. tur 12 Hv.f.Hv. 
Str. tbtj. tur 46 S 

---,----,---------
Tog nr. I strækning I personale 

30 Od- Ng Fa tgf. tur 35 Hv. 
Fa tgf. tur 20 Hv. e. hv . 

38 Str- Sj Strtgf. tur71 Hv. 
Es- Fa Fa tbtj. tur 55 Ti- Fr 

Fa tbtj. tur 109 Fr 
Od- Ng Od tgf. tur 32 Hv.c.S. 

24/6- 5/8 

340 Str- Sk Str tbJj. tur 53 Hv.undt. 
d. e. s. 

Str- Vg Str. tgf. tur 27 S 

44 Hr- Fa Fa tbtj. tur 75 Hv ej 
21 /6- 10/8 

80 Ar- Ng Fa tgf. tur 44 Hv.f.S. 
Ar tgf. tur 42 Lo 

380 Sk- Vg Vg tbtj. tur 11 S 

88 Ar- Fa 1 lkf. dgl. 
Fa- Ng Fa tgf. tur 41 Hv. undt. 

Fr og d.f.S. 

492 Sdb- Tc Sdb lkf. 118 Hv.f.S. 

92 Fa- Ng Fa tgf. tur 48 Hv. undt. 
d.f.s. 

Ved passagerrejser med MA-lyntog Ng Sdb- Ng 
og Ar- Str-Ar benyttes kupe »Bil« i Søndcr-
borg-hhv Struer-delen . 
Kupeen er forsynet med kupclås. 

• 

• 
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F. Tjenesterejser med statsbanernes rutebiler. 
Til brug for tog- og lok.opersonale. der i henhold til turlister og korselsfordeling eller efter særlig ordre, samt for bane- og signaltjenestens personale, der efter skriftlig rekvisition i hvert enkelt tilfælde skal foretage tjenesterejser (passagerrejser) med statsbanernes rutebiler, er der p11 neden-st11ende stationer (mdt) oplagt særlige rutebilfripas, der udstedes i det anførte omfang. De p11gældende, der skal foretage rejserne, må selv sørge for afhentning af fripasset. Stationer (mdt), der har oplagt omhandlede rejsehjemler, opfører ved hver måneds udgang de i månedens løb udstedte fripas på fortegnelsen over fripas (blanket A 227) og indsender fortegnelsen vedlagt stammerne til de udstedte rejsehjemler til personafregningen. 

Station 
Nyborg H 
Odense 
Tommerup 
Ringe 
Svendborg 
Fåborg 
Assens 
Padborg 

Sønderborg H 

Haderslev H 
Åbenrå 

Vojens 

Rødekro 

Århus H 
Viborg 

Holstebro 
Bur 
Vemb 
Ulfborg 
Tim 
Ringkøbing 

Herning 

Karup 
Glyngøre 
Ålestrup 

Udsteder rutebilfripas for 

Tog- og lokopersonale efter særlig ordre, samt bane- og signaltjenestens personale. 

Lokopersonale efter særlig ordre ved rejse Pa- Åa eller omvendt (rute 796). Endvidere tog- og lokopersonale efter særlig ordre ved rejse Pa- Sdb. 
I tbtj. Sdb-Pa (Pa tur 15) Hv undt. dug før S. til bilen Sdb af 10.50. Endvidere togpersonale efter særlig ordre ved rejse Sdb- Pa, samt signaltjenestens personale ved rejse Sdb Fyv- Sdb. 
Tog- og lokopersonale efter særlig ordre. 
I tgf. Åa- Rq (Fa tur 29) Hv til bilen, Åa af 6.40. I lkf. Åa- Rq S.f.Hv. til bilen, Åa uf I 3.38, l lkf. Rq- Åa Hv.f.S. 1/6- 28/9 til bilen, Rq af 18.17 og Hv. f. S. 5/10--31 /5 til bilen Rq uf 17.48. Endvidere tog- og lokopersonale efter særlig ordre. 
Lokopersonale efter særlig ordre samt signaltjenestens personale og kun for rejser på strækningen Oj- Had. 
I traktorfører Ma- Fr til bilen, Åa af21.l7, I traktorfører Lo til bilen Åa af 13.38, traktorpersonale (2 mand) Hv.e.S. til bilen Rq af 7.25. Endvidere lokopersonale efter særlig ordre samt signaltjenestens personale og kun for rejser på strækningen Rq- Åa. 
Signaltjenestens personale og kun for rejser til Hc, Hx , li og Ll. 
Bane- og signaltjenestens personale for rejser til strækningen Vg-Hr, Vg- Aat og Vg- Rk. Endvidere tog- og lokopersonale efter særlig ordre. 

Banetjenestens personale for rejser på strækningen Ho- Rj. 

Lokopersonale efter særlig ordre, signaltjenestens personale for rejser til stræk-ningen Hr- Vg og Hr- Ho samt banetjenestens personale for rejser til strækningen Hr- Vg. 
I tgf. Hr-Vg (Hr tur 2) Stil bil 1216, Hr af 14.40. Endvidere togpersonale efter særlig ordre. 
Banetjenestens personale for r.:Jser på strækningen Hr- Vg. 
Tog- og lokopersonale efter særlig ordre. 
Banetjenestens personale for rejser til strækningen Aat- Vg. Signaltjenestens per-sonale for rejser til stræknin i,?en Aat- Mp. 

Gyldig fra '"lo 1968 114 
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G. Førelse af rapporter samt rapportering af rejsende. 

A. Førelse af tograpporter. 
Udover de i ordreserie M, side 15-16, anførte bestemmelser gælder følgende: 

I) Følgende tog føres på samme rapport: 
(inden for hvert afsnit er togene opført i nummerorden efter det første tog, der skal føres på 
rapporten). 

Tog nr. 

Vojens-Haderslev 
807- 808-809-810-811-812 
813(7813)-814-7815-7816-1815- 1816 
817-818-819-820-821(7821)-822(7822) 
1823(7823)-1824(7824)-825(1825)- 826(1826) 
827-828 
I 829-1830-83 l-832-833-834- 835(Hv)- 836(Hv) 
835(S)-(1836)-1837-1838- 1839- 1840 

Rødekro-Åbenrå 
2853-2854-2863- 2864- 2875- 2876 
1880-1881-1882- 1883- 1884-1885- 1886 
1887-1888- 1889- 1890-1891-1892-1893-1894-3895 

Strækning 

Hab-Oj- Hab- Oj-Hab- Oj- Hab 
)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

Åa- Rq- Åa- Rq- Åa- Rq- Åa 
Rq- Åa- Rq - Åa- Rq- Åa- Rq- Åa 
Åa- Rq- Åa- Rq- Åa- Rq- Åa- Rq- Åa- Rq 

Endvidere føres lokalgodstog (d.v.s godstog mellem by- og knudestationer og nærliggende 
landstationer) parvis på samme rapport. 

Særtog, der erstatter et plantog over en delstrækning, føres på samme rapport som plantoget 
over de(t) tilstødende strækningsafsnit, således at rapporten ialt omfatter kørslen over samme 
strækning som det tilsvarende plantog. 

2) Rapporten for følgende tog deles - foruden eventuelt trariksektionsvls - således: 

Tog nr. Rapporten deles i Tog nr. I Rapporten deles i 

917 Århus H 319 Struer 
937 )) 321 )) 

934 )) 339 )) 

952 Randers 1387 )) 

962 )) 330 )) 

1962 )) 384 )) 

976 )) 711 )) 

980 Ålborg 721 )) 

2045 Århus Rbg 735 )) 

2065 )) 1761 » 

2020 )) 720 )) 

290S )) 

2995 Århus H 730 (1730) )) 

2940 Århus Rbg 740 Herning 
3940 )) 1744 Struer 

Udover foranstående tilfælde kan tograpporten deles, såfremt togets stamme udveksles på en 
station, hvor der finder togførerskifte sted. 

Om førelse og deling ar tograpporter for lyntogene henvises til hæftet »Lyntogskørsel«. 



119 - III Togplan 8 
3) Rapporten indsendes Ikke trafiksektionsvis i følgende tilfælde: 

Jyske 11ordvestba11es tog, der gennemføres fra og til Randers, føres på en rapport omfattende hele strækningen Randers- Struer (Viborg). Blåskriften indsendes til 8. trafiksektio11. 
Vej/e-Ho/stebro-ba11e11s tog, der gennemføres fra og til Fredericia og til og fra Struer, føres på en rapport omfattende hele strækningen Fredericia-Struer. Blåskriften indsendes til 8. trafiksektio11. 
La11gå-Brammi11ge-ba11e11s tog, der gennemføres fra og til Esbjerg, føres, for så vidt angår strækningen syd for Brande, på en rapport, der også omfatter strækningen Bramminge- Esbjerg. BU1skriften af denne rapport indsendes til 8. trafiksektio11. 

8. Vognrapport (blanket A 622) må fortsat omfatte flere tog. 

C. Rapportering af antal rejsende i indenlandske sovevogne og siddevogne, der overføres over Store• bælt: 
Antal rejsende i ovennævnte vogne ved passage af Storebælt anføres i tograpportens rubrik 12 specificeret for hver vogn og vognklasse. 

Rapporteringen foretages af togføreren på strækningen Ng-Fa hhv. Fa- Ng. 
Antal rejsende i siddevogne medregnes endvidere i det i tograpportens rubrik 8 anførte tal, medens antal rejsende i sovevogne ikke medregnes. 

D. Rapportering af rejsende i Internationale tog (tog med kursvogne). 
Uanset det i tegnforklaringen til tograpportformularen anførte skal rapportering af antal rej-sende i internationale log (tog med kursvogne) ske på følgende måde: 
I) Tograpportens rubrikker 8 og 9 udfyldes på samme måde som foreskrevet for tog i inden• landsk trafik og indeholdende det samlede antal rejsende i alle togets siddevogne (lokale såvel som kursvogne). 
2) Antal rejsende i hver enkelt kursvogn, herunder sovevogne og liggevogne ved grænsepassagen anføres på en særlig duplikeret formular, der udfyldes efter sit udvisende. 

Formularen, der er oplagt på stationerne Pa, Tdr, Es, Fa, Od, Rd og Fh, medføres af togføreren og udfyldes af denne (for log i såvel retningen nord- syd som syd- nord). 
Den indsendes sammen med tograpporten til 2. distrikt. 

Gyldig fra 11/ 6 1968 11 5 
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Benyttelse af jernbane- og rutebilrejsehjemler i togene og i statsbanernes 
rutebiler på visse fynske strækninger. 

På nedennævnte fynske jernbanestrækninger og omnibusruter er rejsehjemlerne tillige gyldige til 
rutebil- hhv. jernbanebefording i følgende omfang: 

I) Rutebilbilletter udstedt på ruten: 
Odense-Ringe-Svendborg (»togbiler«) 
er gyldige til tog over samme strækning, ligesom jernbanerejsehjemler er gyldige til rutebil 
over samme strækning. 

2) Rutebildobbeltbilletter til ruten Svendborg-Stenstrup-Korinth kan på tilbagerejsen benyttes i 
tog over strækningen Svendborg-Stenstrup eller omvendt. 

Herudover gælder følgende: 
Rutebilbilletter udstedes i almindelighed som maskinbilletter, jf nedenstående. 

Rutebilbilletter er i tog kun gyldige til 2. klasse. Rutebilkort (IO turs kort og 50 turs kort) er i 
intet tilfælde gyldige til tog. 

Frirejsehjemler for ansatte ved statsbanerne og deres pårørende, samt for ansatte ved privat-
banerne er i intet tilfælde gyldige til rutebil. 

Rutebildobbeltbilletter er, når de ønskes benyttet til tilbagerejse med tog eller »togbil«, gyldige 
i 3 dage. 

Jernbanerejsehjemler bevarer deres almindelig gældende gyldighedstid ved benyttelse i rutebil. 
Særlige bestemmelser om rutebilbilletter udstedt som maskinbilletter. 
Billetternes udseende fremgår af nedenstående skitse, der også viser betydningen af de påtrykte 
angivelser: 

Bestemmelsessted i Pris 

FR TIL KR ØRE 

Afrejsested ), 22 21 00.00 

Udstedelsesdag 01 V 65 

D.S.B.'s RUTEBILER 

Svg III 

H 

f""Art•) 

NR 

a:, 
240 ~Billet• 0 

nummer 
4611 ~illel· 

maskinens 
nummer 

T 

*) 
E = Enkeltbillet 

voksen 
D = Dobbeltbillet 

voksen 
EB = Enkeltbillet 

barn 
DB = Dobbeltbillet 

barn 
G = Enkeltbillet 

gods m.v. 

L Rutebilområde 
Billetterne trykkes i størrelse 4 x 4 ½ cm på gult papir. 
I tilfælde af, at en billetmaskine svigter, udstedes rutebilbilletterne på en særlig lyserød »universal-

billet«. På disse billetter er med klip angivet tilsvarende angivelser som på maskinbilletter. 
På de strækninger, hvor maskinbllletter kan benyttes i togene, har takststationerne følgende 

numre (den tilsvarende jernbanestation er evt. anført i parentes): 
Odense-Ringe-Svendborg 
(»togbiler«) (område »Svg III«) 
Odense.............................. I 
Ringe............................ . .. 22 
Kværndrup....... . .......... . ... . ... 21 
Svendborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Svendborg-Stenstrup 
(område »Svg II«) 
Svendborg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Sørup gl. skole (Svendborg)..... . . . .... 39 
Heldagervej (Svendborg). . . . . . . . . . . . . . 38 
Slæbæk (Kirkeby). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Kirkeby (Stenstrup Syd).. . ............ 36 
Stenstrup...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

Opmærksomheden henledes på, at der for adskillige stationer anvendes flere takststationsnumre, 
men kun billetter med de ovenanførte numre er gyldige i tog. 

Gyldig fra 1/ 1 1969 197 



Togplan 8 104- Il 

Benyttelse af jernbane- og rutebilrejsehjemler i togene og i statsbanernes 
rutebiler mellem Odense og Tommemp. 

Alle jernbanerejsehjemler kan benyttes i de i publikumskøreplanernes hvide blade anførte rutebil-
ture fra hhv. til det rutebilholdested, der ligger nærmest den jernbanestation, som billetten lyder på. 

(Frirejsehjemler for ansatte ved statsbanerne og deres pårørende, samt for ansatte ved privat-
baner er ikke gyldige til rutebilerne). 

Rutebildobbeltbilletter løst til rejse mellem 2 af følgende takststationer Odense (I), Holmstrup 
(58), Render (60) og Tommerup (82) kan på tilbagerejsen benyttes i tog på 2. klasse. 

Rutebildobbeltbilletter er uanset afstanden gyldige I måned. 
Rutebilbilletter udstedes som maskinbilletter, jf nedenstående skitse, der også viser betydningen 

af de påtrykte angivelser: 

Bestemmelsessted-----,.!, Pris rArt*) 

FR Til KR ØRE NR 

Afrejsested--->•• 58 

Udstedelsesdag --;!I 15 

H 

60 00.00 .., 240 Billet• 
Q nummer 

IV 66 

D.S.B.' s RUTEBILER 

Od I 

4611~8illet· 
maskinens 
nummer 

T 

L Rutebilområde 

*) 
E = Enkeltbillet 

voksen 
D Dobbeltbillet 

voksen 
EB = Enkeltbillet 

barn 
DB = Dobbeltbillet 

barn 
G = Enkeltbillet 

gods m.v. 

Billetterne trykkes i størrelse 4 x 4 ½ cm på gult papir og er på bagsiden forsynet med stats-
banernes bomærke (vingehjul med krone) i rødt tryk. 

I tilfælde af, at en billetmaskine svigter, udstedes rutebilbilletterne på en særlig lyserød »univer-
salbillet«. På disse billetter er med klip angivet tilsvarende angivelser som på maskinbilletter. 



105 - Il Togplan 8 

Benyttelse af jernbane- og rutebilrejsehjemler i togene og i statsbanernes 
rutebiler mellem Vojens og Haderslev og mellem Rødekro og Åbenrå. 

Alle jernbanerejsehjemler kan benyttes i rutebilerne. Frirejsehjemler for ansatte ved statsbanerne 
og deres plrørende samt for ansatte ved privatbanerne er dog Ikke gyldige til rutebilerne. 

Rutebildobbeltbilletter kan benyttes i tog på tilbagerejsen, og er gyldige i 3 dage. 
Rutebilbilletterne udstedes som maskinbilletter, jf nedenstående skitse, der også viser betyd-

ningen af de påtrykte angivelser. 
Der anvendes følgende takststationsnumre (billetterne udstedes i intet tilfælde udover Vojens 

hhv. Rødekro) : 

Vojens-Haderslev 
Vojens....... ....... 45 
Styding............. 43 
Hammelev... . . . . . . . . 42 
Haderslev H og By . . . 18 

Bestemmelsessted i 
FR TIL 

Pris 

KR ØRE 

Rødekro-Åbemi 
Rødekro.... .. ... . .. 35 
Rise........ . . . . .... 36 
Åbenrå ........ .. .... 34 

,r-Art•) 

NR *) 

Afrejsested ) 45 18 00.00 ... 240 0 ~Billet• 
E = Enkeltbillet 

voksen 

Udstedelsesdag 04 I 66 

D.S.B.'s 

H 

nummer 
4611 ~Billet· 

maskinens 
nummer 

RUTEBILER 

T 

L Rutebilområde (Her er anført 
enten Sbb li eller Vj li ). 

D = Dobbeltbillet 
voksen 

EB = Enkeltbillet 
barn 

DB = Dobbeltbillet 
barn 

G - Enkeltbillet 
gods m.v. 

Billetterne trykkes i størrelse 4 x 4 ½ cm på gult papir, der på bagsiden er påtrykt krone og 
vingehjul med rød farve. 

I tilfælde af, at en billetmaskine svigter, udstedes rutebilbilletterne på en særlig lyserød »univer-
salbillet«. På disse billetter er med klip angivet tilsvarende angivelser som på maskinbilletter. 
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Togplan 8 106-11 

Benyttelse af jernbane- og rutebilrejsehjemler i togene og i statsbanernes 
rutebiler mellem Ålborg og Hjørring. 

Alle jernbanerejsehjemler kan benyttes til rutebilturene, Ålborg rutehilst. ar 21.00 og 23.20, og turen 
Hjørring ar 23.00, fra hhv. til det rutebilholdested, der ligger nærmest den jernbanestation, som 
rejsehjemlen gælder fra hhv. til. 

Jembanedobbeltbllletter, herunder 65-billetter, kan på tilbagerejsen benyttes til de øvrige rutebil-
ture fra hhv. til det rutebilholdested, der ligger nærmest den jernbanestation, billetten gælder til 
hhv. fra. 

Frirejsehjemler for ansatte ved statsbanerne og deres pårørende, samt for ansatte ved privat-
baner er i intet tilfælde gyldige til rutebilerne. 

Rutebildobbeltbilletter kan på tilbagerejsen benyttes i tog på 2. klasse fra hhv. til den jernbane-
station, der ligger nærmest det rutebilholdested, som billetten lyder på. 

(Rutebilernes I 0- og SO-turs kort er ikke gyldige til tog). 
Rutebildobbeltbilletter er uanset afstanden gyldige I måned. 

Til jernbanestationerne svarer følgende rutebilholdesteder (takststationsnr.): 

Ålborg 
Nørresundby 
Hvorupgård 
Sulsted 
Tylstrup 
Brønderslev 
Emb 
Vrå 
Hæstrup 
Hjørring 

Ålborg (1), 
Nørresundby (2), 
Bout (3), Vestbjerg ( 4), 
Hostrup (5), Sulsted (6), Ajstrupvej (7), 
Tylstrup Kro (8), Nejst (Kraghedevej) (9), 
Ø. Brønderslev (10), Brønderslev (11), Sindssygehospitalet (20), 
Serritslev (12), 
Årup (13), Vrejlev Kro (14), 
Harken (15), Hæstrup (16), 
Hjørring (17) 

Rutebilbilletterne udstedes som maskinbilletter, jf nedenstående skitse, der også viser betyd-
ningen af de påtrykte angivelser: 

Bestemmelsessted----l Pris Art•J 

FR TIL KR ØRE NR *) 
E = Enkeltbillet 

01 17 00.00 D 240 ~Billet- voksen 
nummer D = Dobbeltbillet 

Udstedelsesdag 4611 ~Billet-
voksen 

04 V 64 EB = Enkeltbillet maskinens barn nummer 
D.S.B.'s RUTEBILER DB = Dobbeltbillet 

Ab I 
barn 

G = Enkeltbillet 
gods m.v. 

H T 

L Rutebilområde 

Billetterne trykkes i størrelse 4 x 4 ½ cm på gult papir, og er på bagsiden forsynet med stats-
banernes bomærke (vingehjul med krone) i rødt tryk. 

I tilfælde af, at en billetmaskine svigter, udstedes rutebilbilletterne på en særlig lyserød »univer-
salbillet«. På disse billetter er med klip angivet tilsvarende angivelse som på maskinbilletter. 

Opmærksomheden henledes på, at også jernbanedobbeltbilletter, herunder 65-billetter, mellem 
Ålborg og Nørresundby herefter på tilbagerejsen kan benyttes i rutebilerne. 



109-IV 

I) Billetter udstedt i statsbanernes rutebiler: 

Beslemmelsessled----~i Pris 

FR 

Afrejsesled - 20 

Udstedelsesdag 01 

H 

TIL KR ØRE 

17 00.00 

IV 65 

D.S.B.' s RUTEBILER 

Vg li 

r-Art•) 

NR 

D 240 ~Billet· 
nummer 

4611 ~Billet• 
maskinens 
nummer 

T 

LRutebilomrl de 

Togplan 8 

•) 
E = Enkeltbillet 

voksen 
D = Dobbeltbillet 

voksen 
EB = Enkeltbillet 

barn 
DB = Dobbeltbillet 

barn 
G = Enkeltbillet 

gods m.v. 

Billetterne trykkes i størrelsen 4 x 4 ½ cm på gult papir og er på bagsiden forsynet med stats-
banernes bomærke (vingehjul med krone) i rødt tryk. 

I tilfælde af, at en billetmaskine svigter, udstedes rutebilbilletterne på en særlig lyserød »univer-
salbillet«. På disse billetter er med klip angivet tilsvarende angivelser som på maskinbilletter. 

2) Billetter udstedt i rutebilselskabets biler: 

Art -------------,i ir------- Billetnummer 

TIL PRIS NR FRA 

Bestemmelsessted.....;. 17 00.00 D 240 20 Afrejsested 

Udstedelsesdag 01 apr 65 0001 Billet• 
maskinens 
nummer 

De forenede Rutebiler 
Holstebro-Struer 

Billetterne trykkes i 4 x 4 cm på bleggult papir. 
Opmærksomheden henledes på den forskellige placering af numrene for hhv. afrejse- og bestem-

melsessted på den i statsbanernes rutebiler anvendte billettype og på den af rutebilselskabet anvendte 
type. 
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Togplan 8 110-IV 

Benyttelse af jernbane- og rutebilrejsebjemler i togene og i statsbanernes 
rutebiler på strækningen Randers-Viborg. 

For rejsehjemler, udstedt lokalt i følgende forbindelser (begge retninger): 
Randers-Ulstrup 
Randers-Bjerringbro 
Viborg-Rindsholm 
Viborg-Rødkærsbro 
Rindsholm-Rødkærsbro 
Ulstrup-Bjerringbro 

gælder følgende: 

Jernbanedobbeltbilletter, herunder 65-billetter, kan på tilbagerejsen benyttes i rutebil. Frirejse-
hjemler for ansatte ved statsbanerne og deres pårørende, samt for ansatte ved privatbaner er ikke gyldige til rutebilerne. 

Rutebildobbeltbilletter kan på tilbagerejsen benyttes i tog på 2. klasse. (Rutebilernes 10 turs og 50 turs kort er ikke gyldige til tog). 
Rutebildobbeltbilletter er uanset afstanden gyldige I måned. 
Jernbaneabonnementskort udstedt lokalt i forbindelserne 

Randers-Ulstrup 
Randers-Bjerringbro 
Ulstrup-Bjerringbro 

er gyldige til rutebilturen Randers rtb. af 17 .30, Ulstrup af I 8. I 0, Bjerringbro an 18.35. 
På rutebilbilletterne anvendes numre til angivelse af de takstområder, mellem hvilke billetterne er gyldige. Nedenstående er i parentes anført takststationsnumrene for de takstområder, der sva-

rer til de i betragtning kommende jernbanestationer. 

Randers ( 41) 
Ulstrup (SI) 
Bjerringbro (55) 
Rødkærsbro (60) 
Rindsholm (62) 
Viborg (65) 

Rutebilbilletterne udstedes som maskinbilletter, jf nedenstående skitse, der også viser betydnin-gen af de påtrykte angivelser: 

Bestemmelsessted 
(= takstområde) 

FR 

Afrejsested • 41 
(= takstområde) 

Udstedelsesdag 04 

H 

i Pris 

TIL KR ØRE 

51 00.00 

I 65 

D.S.B.'s RUTEBILER 

,}Art•) 

NR 

240 Billet• 
nummer 

4611 Billet• 
maskinens 
nummer 

T 

•) 
E = Enkeltbillet 

voksen 
D = Dobbeltbillet 

voksen 
EB = Enkeltbillet 

barn 
DB = Dobbeltbillet 

barn 
G = Enkeltbillet 

gods m.v. 

LRutebilområde (Her er anført enten Ar I, Vg Il ellerVg 111) 

Billetterne trykkes i størrelsen 4 x 4 ½ cm på gult papir og er på bagsiden forsynet med stats-banernes bomærke (vingehjul med krone) i rødt tryk. 
I tilfælde af, at en billetmaskine svigter, udstedes rutebilbilletterne på en særlig lyserød »univer-

salbillet«. På disse billetter er med klip angivet tilsvarende angivelser som på maskinbilletter. 

• 



110a - IV Togplan 8 

Benyttelse af jernbane- og rutebilrejsehjemler i togene og i statsbanernes 
rutebiler på strækningen Århus-Hadsten-Randers. 

Jernbaneenkelt- og dobbeltbilletter, herunder 65-billetter mellem Hadsten og Århus hhv. Randers 
eller stationer derudover kan benyttes i rutebil. 

Frirejsehjemler for ansatte ved statsbanerne og deres pårørende, samt for ansatte ved privat-
baner er ikke gyldige til rutebilerne. 

Rutebildobbeltbilletter kan på tilbagerejsen benyttes i tog på 2. klasse mellem Hadsten og Århus 
hhv. Hadsten og Randers. 

(Rutebilkort er ikke gyldige til tog). 
Rutebildobbeltbilletter er uanset afstanden gyldige 1 måned. 
Til jernbanestationerne svarer følgende rutebilholdesteder (takststationsnr.): 

Århus H . . . . . . . . Århus 25 
Hadsten... . . . . . . Hadsten 38 
Randers...... . . . Randers 21 

Rutebilbilletterne udstedes som maskinbilletter, jf. nedenstående skitse, der også viser betydnin-
gen af de påtrykte angivelser: 

Bestemmelsessted -----,i Pris 

FR TIL KR ØRE 

Afrejsested ---,)•1 41 51 00.00 

Udstedelsesdag -;• 04 I 65 

D.S.B.' s RUTEBILER 

Ari 

H 

,r-Art•) 

NR 

240 Billet-
nummer 

4611 Billet-
maskinens 
nummer 

T 

L Rutebilområde 

•) 
E = Enkeltbillet 

voksen 
D = Dobbeltbillet 

voksen 
ED - Enkeltbillet 

barn 
DB = Dobbeltbillet 

barn 
G .., Enkeltbillet 

gods m.v. 

Billetterne trykkes i størrelse 4 x 4 ½ cm på gult papir, og er på bagsiden påtrykt krone og 
vingehjul med rød farve. 

I tilfælde af, at en billetmaskine svigter, udstedes rutebilbilletterne på en særlig lyserød »universal-
billet«. På disse billetter er med klip angivet tilsvarende angivelser som på maskinbilletter. 

Gyldig fra 1/ , 1969. 199 



fogplao 8 ll0b- IV 

Benyttelse af jernbane- og rutebilrejsehjemler i togene og i statsbanernes 
rutebiler pA strækningen Esbjerg-Bramming-Ribe. 

Alle jembanerejsehjemler kan benyttes i rutebil over strækningen Bramming- Ribe fra hhv. til det 
rutebilholdested, der ligger nærmest den jernbanestation, som rejsehjemlen gælder fra hhv. til. 

Jernbanebilletter, der er gyldige til rejse mellem stationer på strækningen Esbjerg- Bramming-
Ribe på den ene side og stationer uden for denne strækning på den anden side, kan benyttes i • 
rutebilerne Esbjerg-Ribe. 

Jernbanebilletter, der udelukkende eller som led i en længere rejse er gyldige mellem stationerne 
Esbjerg/Tjæreborg/Gredstedbro/Ribe/Åbenrå/Gråsten/Sønderborg kan benyttes i rutebilerne på 
Esbjerg-Sønderborgruten. 

Bestemmelsen omfatter dog ikke jernbanebilletter udstedt til rejse lokalt mellem Esbjerg og 
Bramming, Esbjerg og Gredstedbro, Esbjerg og Ribe eller Gråsten og Sønderborg. 

Ferierejsehjemler for ansatte ved statsbanerne og deres pårørende, samt for ansatte ved privat-
banerne er ikke gyldige til rutebilerne. 

Rutebilbilletter (såvel enkelt- som dobbeltbilletter) udstedt mellem en af takststationerne Bram-
ming (16), Gredstedbro (15) og Farup (56) og en af takststationerne Arnum Nykro (13), Toftlund 
(12), Bevtoft (10), Åbenrå (34), Søgård (37), Kværs (38), Gråsten (81), Nybøl (78), Sønderborg (I), 
Lundtoft (51), Holbølvej (52), Holbi kro (53), Kiskelund (54), Kruså korsvej (89), Kruså (90), 
Wassersleben (91), Flensborg 208 (92), Smedeby (93), Bov (94), Padborg (95), Frøslev (96) og 
Lejren (97) kan benyttes i tog over strækningen Ribe-Bramming. 

Rutebildobbeltbilletter løst til rejse mellem 2 af følgende takststationer : Ribe (14), Gredstedbro 
(I 5), Farup (56} og Bramming (16) kan på tilbagerejsen benyttes i tog på 2. klasse. 

(Rutebilkort er ikke gyldige til tog) 
Rutebildobbeltbilletter er uanset afstanden gyldige 1 måned. 

Rutebilbilletter udstedes som maskinbilletter, jf. nedenstående skitse, der også viser betydningen 
af de påtrykte angivelser: 

Bestemmelsessted i Pris r-Ar1•) 

FR TIL KR ØRE HR 

Afrejsested ) 59 23 00.00 III 240 +-Billet• 0 
nummer 

Udstedelsesdag 04 li 66 4611 ~Billet• 
maskinens 

D.S.B.' s RUTEBILER 
nummer 

Sbb Il 

H T 

L Rutebilområde 

*) 
E Enkeltbillet 

voksen 
D = Dobbeltbillet 

voksen 
EB = Enkeltbillet 

barn 
DB = Dobbeltbillet 

barn 
G = Enkeltbillet 

gods m.v. 

Billetterne trykkes i størrelse 4 x 4 ½ cm på gult papir, og er på bagsiden påtrykt krone og 
vingehjul med rød farve. 

I tilfælde af, at en billetmaskine svigter, udstedes rutebilbilletterne på en særlig lyserød »uni-
salbillet«. På disse billetter er med klip angivet tilsvarende angivelser som på maskinbilletter. 



111-lll Togplan 8 

Benyttelse af jernbane- og mtebilrejsehjemler i togene og i statsbanernes 
rutebiler mellem Grindsted og Esbjerg. 

Jernbanedobbeltbilletter, herunder 65-billetter, kan på tilbagerejsen benyttes i rutebil fra hhv. til 
det rutebilholdested, der ligger nærmest den jernbanestation, billetten lyder på. 

Frirejsehjemler for ansatte ved statsbanerne og deres pårørende, samt for ansatte ved privat-
banerne er ikke gyldige til rutebilerne. 

Rutebildobbeltbilletter kan på tilbagerejsen benyttes i tog på 2. klasse fra hhv. til den jernbane-
station, der Jigger nærmest det rutebilholdested, som billetten lyder på. 

(Rutebilernes I 0- og SO-turs kort er ikke gyldige til tog). 
Rutebildobbeltbilletter er uanset afstanden gyldige I måned. 

Til jernbanestationerne svarer følgende rutebilholdesteder (takststationsnr.): 

Esbjerg 
Agerbæk 
Tofterup 
Krogager 
Grindsted 

Esbjerg (57J 
Vardevej (65) 
Tofterup (66) 
Krogager (67) 
Grindsted (99) 

Rutebilbilletterne udstedes som maskinbilletter, jf nedenstående skitse, der også viser betydnin-
gen af de påtrykte angivelser: 

Bestemmelsessted----i Pris Art•) 

FR TIL KR ØRE NR •) 
E = Enkeltbillet 

57 99 00.00 240 ~Billet- voksen 
CD nummer D = Dobbeltbillet Q 

Udstedelsesdag 04 I 66 4611 ~Billet- voksen 
maskinens ED = Enkeltbillet 
nummer barn 

D.S.B.' s RUTEBILER DB = Dobbeltbillet 
G = Enkeltbillet 

gods m.v. 

H T 

L JtutebilomrAde 
(Her er anført enten Rb I eller Vi III) 

Billetterne trykkes i størrelse 4 x 4 ½ cm på gult papir. 
I tilfælde af, at en billetmaskine svigter, udstedes rutebilbilletterne på en særlig lyserød »univer-

salbillet«. På disse billetter er med klip angivet tilsvarende angivelser som på maskinbilletter. 

Gyldig fra 1/, 1969 200 



Togplan 8 112-III 

Benyttelse af jernbane- og rutebikejsehjemler i togene og i statsbanernes 
rutebiler mellem Herning og Brande. 

Alle jernbanerejsebjemler kan benyttes i rutebil fra hhv. til det rutebilholdested, der ligger nærmest 
den jernbanestation, som rejsehjemlen gælder fra hhv. til. 

På turen Herning af 16.SS er abonnentskort dog kun gyldige i forbindelse med særlig rutebil-
abonnementsbillet, jf. ordreserie D, side 92 XI. 

Frirejsehjemler for ansatte ved statsbanerne og deres pårørende, samt for ansatte ved privat-
banerne er i intet tilfælde gyldige til rutebilerne. -

Rutebildobbeltbilletter (dog ikke mellem Heming og Hammerum}, kan på tilbagerejsen benyttes 
i tog på 2. klasse fra hhv. til den jernbanestation, der ligger nærmest det rutebilholdested, som bil-
letten lyder på. 

(Rutebilernes 10- og SO-turs kort er ikke gyldige til tog}. 
Rutebildobbeltbilletter er uansat afstanden gyldige 1 måned. 

Til jernbanestationerne svarer følgende rutebilholdesteder (takststationsnr.} 

Herning 
Nørre-Kollund 
Kølkær 
Søbylund 
Fasterholt 
Brande 

Herning (S6) 
Nørre-Kollund (63), Hauge (S3}, Langelund (S2} 
Kølkær (SI), Slumstrup (62} 
Søbylund (SO} 
Fasterbolt ( 49} 
Dørslund (48), Brande (47} 

Rutebilbilletter udstedes som maskinbilletter, jf nedenstående skitse, der også viser betydningen 
af de påtrykte angivelser: 

Bestemmelsessted----i Pris 

FR TIL KR ØRE 

Afrejsested ----iH 56 

Udstedelsesdag 04 

H 

47 00.00 

I 65 

D.S.B.' s RUTEBILER 

Hr III 

,r-Art*) 

NR 

240 Billet· 
oo nummer 
0 

4611 ~Billet· 
maskinens 
nummer 

T 

L Rutebilområde 

*} 
E = Enkelt billet 

voksen 
D = Dobbeltbillet 

voksen 
ED - Enkeltbillet 

barn 
DB = Dobbeltbillet 

barn 
G = Enkeltbillet 

gods m.v. 

Billetterne trykkes i størrelse 4 x 4 ½ cm på gult papir og er på bagsiden forsynet med statsba-
nernes bomærke (vingehjul med krone} i rødt tryk. 

I tilfælde af, at en billetmaskine svigter, udstedes rutebilbilletterne på en særlig lyserød »univer-
versalbillet«. På disse billetter er med klip angivet tilsvarende angivelser som på maskinbilletter. 
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Benyttelse af jernbane- og rutebilrejsehjemler i togene og i statsbanernes 
rutebiler mellem Herning og Viborg. 

Alle jernbanerejsebjemler kan benyttes i rutebil fra hhv. til det rutebilholdested, der ligger nærmest 
den jernbanestation, som rejsehjemlen gælder fra hhv. til. 

Frirejsehjemler for ansatte ved statsbanerne og deres pårørende, samt for ansatte ved privat-
banerne er dog ikke gyldige til rutebilerne. 

Rutebildobbeltbilletter kan på tilbagerejsen benyttes i tog fra hhv. til den jernbanestation, der 
ligger nærmest det rutebilholdested som billetten lyder på. 

Rutebildobbeltbilletter er gyldige 3 dage. 
Endvidere er rutebilernes ugekort og månedskort gyldige til togene mellem de stationer, der lige-

ger nærmest ved de på billetterne angivne takststationer. Prøver af rutebilernes ugekort og måneds-
kort samt instruks for klipning af disse er oplagt på togpersonalets opholdsværelse i Herning og Vi-
borg . 

Uanset bestemmelserne i ordreserie D, side 42 XI, henholdsvis ordreserie M, side 118 II, er 
rejseafbrydelse - mod fornøden påtegning på billetten - forsøgsvis tilladt såvel på rutebilbilletter, 
der benyttes i tog, som på jernbanebilletter, der benyttes i rutebil. 

Til jernbanestationerne svarer følgende rutebilholdesteder (takststationsnr .) : 

Viborg 
Hald Ege 
Skelhøje 
Frederiks 
Karup 
Kølvrå 
Gedhus 
Ilskov 
Sunds 
Herning 

Viborg (15) 
Hald Ege (13) 
Fallesgårde (Skelhøje) (11) 
Frederiks (I 0) 
Karup (9) 
Kølvrå (8) 
Gedhus (7) 
Ilskov (6) 
Nørremark (5), Sunds (4) 
Herning (I) 

Rutebilbilletterne udstedes som maskinbilletter, jf nedenstående skitse, der også viser betydnin• 
gen af de påtrykte angivelser: 

Bestemmelsessted----i Pris Art*) 

FR TIL KR ØRE NR 

01 08 00.00 240 +-Billet-
nummer 

Udstedelsesdag 01 V 65 

D.S.8.'s RUTEBILER 

4611 ~Biller-
maskinens 
nummer 

Vg I 

H T 

LRutebilområde 

•) 
E = Enkeltbillet 

voksen 
D = Dobbeltbillet 

voksen 
EB = Enkeltbillet 

barn 
DB - Dobbeltbillet 

barn 
G = Enkeltbillet 

gods m.v. 

Billetterne trykkes i størrelse 4 x 4 ½ cm på gult papir, og er på bagsiden forsynet med stats-
banernes bomærke (vingehjul med krone) i rødt tryk. 

I tilfælde af, at en billetmaskine svigter, udstedes rutebilbilletterne på en særlig lyserød »univer• 
salbillet«. På disse billetter er med klip angivet tilsvarende angivelser som på maskinbilletter. 

Gyldig fra 0 / 1 1969 214 
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Tog nr. , strækning I 
li Es-Va 

Es- Sj 

15 Ar-Fh 

Ab- Fh 

315 Lg-Str 

Sk- Str 

35 Od- Fa 

45 Ng- Od 

51 Ng- Od 

Od- Fa 

63 Ng- Od 

463 Te-Sdb 

65 Ar- Rd 

Ar- Ab 
Rd- Ab 

365 Sk- Str 

69 Fa-Bb 
Hr-Str 

30 Od-Ng 

116-Vlll 

E. Passagerrejser med lyntog. 

personale 

Fa tbtj. tur 109 Hv.f.S. 
I lkf. Hv.f.S. 

Ar tbtj. tur 73 Hv.undt. 
d.f.s. 
Ar tgf. tur 41 S 
Ab tbtj. tur 42 S 

Rd. tbtj. tur 31 Hv. undt. 
Fr. & Lø. 
1 lkf. dgl. 
Str. tgf. tur 26 Hv. undt. 
d.f.S. 

Od tgf. tur 8 Hv.e.S. 
undt. 20/6- 11 /8 

Ng tgf. tur 17 Hv. undt . 
Fr.&d.f.S. 

Ng tgf. tur IJ Hv. 
undt. Lø. 
Fa tbtj. tur 78 Hv. undt. 
Fr.&d.f.S. 

Od tbtj. tur 37 Lo. 

Sdb tgf. tur 1 Hv. undt. 
d.f.S. 

Rd tgf. tur 17 Hv. 
Rd tbtj . tur 31 S. 
1 lkf. Hv.undt.Fr. 
Rd tgf. tur 2 Hv.e.S. 

Str tgf. tu r 16 Hv.f.S. 
Str tgf. tur 74 S. 
Str tbtj. tur 83 sg.Fr. 

Hr tgf. tur6 Hv.undt.Lø. 
Ti tgf. tur I Hv. undt . 
d.f.S. 
Str tbtj. tur 42 S. 

Fa tgf. tur 20 Hv. undt . 
d .f.&d.e.S. 
Fa tgf. tur 45 Hv.e.S. 
Ng tgf. tur 5 Sg. Ti-Fr. 
Ng tgf. tur 9 Lø. 
Ng tgf. tur 50 Hv.f.S. 

Tog nr. strækning I personale 

38 Es-Fa Fa thtj . tur 109 sg.Fr. 
Fa tgf. tur 55 Hv. undt. 
d.f.&d.e.S. 

340 Str- Sk Str tgf. tur 15 S. 
Str tbj . tur 48 Hv. undt. 
d.e.S. 

Str- Vg Str tgf. tur 29 S. 

42 Ar- Fa Ar tgf. tur 12 So. 
Ar tgf. tur 13 S. 
Ar tgf. tur 15 Hv.e.S. 

44 Hr- Fa Fa tbtj. tur 75 Hv. undt. 
Lø. & d. e. S. dog ej 
21 /6-11 /8 
Fa tgf. tur 24 S. 

90 Sl- Sd Ar tbtj. tur 108 Hv.f.S. 

380 Str- Sk Str tbtj. tur 85 S. 
Sk- Vg Vg tbtj. tur 11 Hv. undt. 

Lø. 

88 Ar- Fa I lkf. dgl. 
Fa- Od Fa tgf. tur 31 Hv. undt. 

Fr. og Lo. 

92 Str- Es Fa tgf. tur 21 Hv.f.S. 
Fa- Ng Fa tgf. tur48 og Fa tbtj. 

tur 66 Hv. undt. Fr.& 
d.f.S . 
Fa tbtj . tur 201 Sg. Fr. 

Fa- Od Fa tgf. tur I sg. Fr.& 
hv.f.S. 

Ved passagerrejser med MA-lyntog Ng- Sdb-Ng 
og Ar- Str-Ar benyttes kupe »Bit« i Sønder-
borg-hhv Struer-delen. 
Kupeen er forsynet med kupelås. 
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F. Tjenesterejser med statsbanernes rutebiler. 
Til brug for tog- og lokopersonale, der i henhold til turlister og kørselsfordeling eller efter særlig 
ordre, samt for bane- og signaltjenestens personale, der efter skriftlig rekvisition i hvert enkelt 
tilfælde skal foretage tjenesterejser (passagerrejser) med statsbanernes rutebiler, er der på neden-
stående stationer (mdt) oplagt særlige rutebilfripas, der udstedes i det anførte omfang. 

De pågældende, der skal foretage rejserne, må selv sørge for afhentning af fripasset. 
Stationer (mdt), der har oplagt omhandlede rejsehjemler, opfører ved hver måneds udgang de 

i månedens løb udstedte fripas på fortegnelsen over fripas (blanket A 227) og indsender fortegnelsen 
vedlagt stammerne til de udstedte rejsehjemler til personafregningen. 

Station Udsteder rutebilfripas for 
Nyborg H 
Odense 
Tommerup 
Ringe 
Svendborg 
Fåborg 
Assens 
Padborg 

I Tog- og lokop,=••I• '"" =lig onlre, _, b•••- og ,lgoaltj<•es""' po=•••· 

Sønderborg H 

Haderslev H 
Åbenrå 

Vojens 

Rødekro 

Århus H 
Viborg 

Holstebro I Bur 
Vemb 
Ulfborg 
Tim 
Ringkøbing 
Herning 

Karup 
Glyngøre 
Aiestrup 

Års } Løgstør 

Lokopersonale efter særlig ordre ved rejse Pa- Åa eller omvendt (rute 796). 
Endvidere tog- og lokopersonale efter særlig ordre ved rejse Pa- Sdb. 
I tbtj. Sdb-Pa (Pa tur 15) Hv e. S. til bilen Sdb af 10.40. Endvidere togpersonale 
efter særlig ordre ved rejse Sdb- Pa, samt signaltjenestens personale ved rejse Sbd-
Fyv- Sdb. 
Tog- og lokopersonale efter særlig ordre. 
I tgf. Åa-Rq (Fa tur 29) Hv til bilen, Åa af 6.40. I lkf. Åa-Rq S.t.Hv. til bilen, Åa 
af 13.38, I lkf. Rq-Åa Hv.f.S. 1/6-28/9 til bilen, Rq af 18.17 og Hv. f. S. 5/10-31 /5 til 
bilen Rq af 17.48. Endvidere tog- og lokopersonale efter særlig ordre. 
Lokopersonale efter særlig ordre samt signaltjenestens personale og kun for rejser 
på strækningen Oj-Had. 
I tgf Rq-Åa (Pa tur 10) Lø til bilen Rq af 7.24. 
I traktorfører Ma-Fr til bilen, Åa af 21.17, I traktorfører Lø til bilen Åa af 13.38, 
traktorpersonale (2 mand) Hv.e.S. til bilen Rq af 7.25. Endvidere lokopersonale 
efter særlig ordre samt signaltjenestens personale og kun for rejser på strækningen 
Rq-Åa. 
Signaltjenestens personale og kun for rejser til Hc, Hx, li og Lt. 
Bane- og signaltjenestens personale for rejser til strækningen Vg-Hr, Vg-Aat og 
Vg-Rk. Endvidere tog- og lokopersonale efter særlig ordre. 

Banetjenestens personale for rejser på strækningen Ho- Rj. 

Lokopersonale efter særlig ordre, signaltjenestens personale for rejser til stræk-
ningen Hr-Vg og Hr-Ho samt banetjenestens personale for rejser til strækningen 
Hr-Vg. 
l tgf. Hr-V g (Hr tur 2) S til bil 1216, Hr af 14.40. Endvidere togpersonale efter 
særlig ordre. 
Banetjenestens personale for rejser på strækningen Hr-Vg. 
Tog- og lokopersonale efter særlig ordre. 
Banetjenestens personale for rejser til strækningen Aat-Vg. Signaltjenestens per• 
sonale for rejser til strækningen Aat-Mp. 
Banetjenestepersonale for rejser med ruterne Farsø-Aiestrup-Nørager, Hobro- Års 
-Løgstør, Viborg-Farsø-Løgstør og Viborg-Ålborg. 

Gyldig fra 16/ 1 1969 215 



Togplan 8 118- VIII 

G. Førelse af rapporter samt rapportering af rejsende. 
A. Førelse af tograpporter. 
Udover de i ordreserie M, side 15-16, anførte bestemmelser gælder følgende: 

I) Følgende tog føres på samme rapport: 
(inden for hvert afsnit er togene opført i nummerorden efter det første tog, der skal føres på 
rapporten). 

Tog nr. 

Vojeos-Haderslev 
807-808-809-810--811-812 
813(7813)-814-7815-7816 
817-818-819-820-821(7821)-822(7822) 
1823(7823)-1824(7824)- 825(1825)-826(1826) 
827-828(1828) 
l 829-1830-831-832-833-834-835(Hv)-836(Hv) 
835(S)-1837-1838-1839-1840 
Rødekro-Åbemå 
2853-2854-2863-2864-2875-2876 
1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886 
1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-3895 

Strækning 

Hab- Oj-Hab-Oj-Hab- Oj-Hab 
)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

Åa- Rq- Åa-Rq- Åa-Rq-Åa 
Rq-Åa-Rq-Åa-Rq-Åa-Rq-Åa 
Åa- Rq- Åa- Rq- Åa- Rq-Åa- Rq-Åa-Rq 

Endvidere føres lokalgodstog (d.v.s godstog mellem by- og knudestationer og nærliggende 
landstationer) parvis på samme rapport. 

2) 

Særtog, der erstatter et plantog over en delstrækning, føres på samme rapport som plantoget 
over de(t) tilstødende strækningsafsnit, således at rapporten ialt omfatter kørslen over samme 
strækning som det tilsvarende plantog. 

Rapporten for følgende tog deles - foruden eventuelt trafiksektionsvis - således : 

Tog nr. Rapporten deles i Tog nr. Rapporten deles i 

937 Århus H 319 Struer 
952 Randers 321 )) 

962 Ålborg 339 » 
1962 Randers 1387 )) 

916 )) 330 )) 

980 Ålborg 382 )) 

1980 )) 384 » 
2045 Århus Rbg 721 )) 

2065 )) 735 )) 

2020 )) 1761 » 
2905 )) 720 )) 

2995 Århus H 730 (1730) )) 

2940 Århus Rbg 740 Herning 
1744 Struer 
2701 )) 

Udover foranstående tilfælde kan tograpporten deles, såfremt togets stamme udveksles på en 
station, hvor der finder togførerskifte sted. 

Om førelse og deling af tograpporter for lyntogene henvises til hæftet »Lyntogskørsel«. 
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3) Rapporten indsendes ikke trafiksektionsvis i følgende tilfælde: 

Jyske nordvestbanes tog, der gennemføres fra og til Randers, føres på en rapport omfattende 
hele strækningen Randers-Struer (Viborg). Blåskriften indsendes til 8. trafiksektion. 

Vejle-Holstebro-banens tog, der gennemføres fra og til Fredericia og til og fra Struer, føres 
på en rapport omfattende hele strækningen Fredericia-Struer. Blåskriften indsendes til 8. 
trafiksektion. 

Langå-Bramminge-banens tog, der gennemføres fra og til Esbjerg, føres, for så vidt angår 
strækningen syd for Brande, på en rapport, der også omfatter strækningen Bramminge-Esbjerg. 
Blåskriften af denne rapport indsendes til 8. trafiksektion. 

8. Vognrapport (blanket A 622) mA fortsat omfatte flere tog. 

C. Rapportering af antal rejsende i indenlandske sovevogne og siddevogne, der overføres over Store-
bælt: 
Antal rejsende i ovennævnte vogne ved passage af Storebælt anføres i tograpportens rubrik 12 
specificeret for hver vogn og vognklasse. 

Rapporteringen foretages af togføreren på strækningen Ng-Fa hhv. Fa-Ng. 
Antal rejsende i siddevogne medregnes endvidere i det i tograpportens rubrik 8 anførte tal, 

medens antal rejsende i sovevogne ikke medregnes. 

D. Rapportering af rejsende i internationale tog (tog med kursvogne). 
Uanset det i tegnforklaringen til tograpportformularen anførte skal rapportering af antal rej• 
sende i internationale tog (tog med kursvogne) ske på følgende måde: 

I) Tograpportens rubrikker 8 og 9 udfyldes på samme måde som foreskrevet for tog i inden-
landsk trafik og indeholdende det samlede antal rejsende i alle togets siddevogne (lokale 
såvel som kursvogne). 

2) Antal rejsende i hver enkelt kursvogn, herunder sovevogne og liggevogne ved grænsepassagen 
anføres på en særlig duplikeret formular, der udfyldes efter sit udvisende. 

Formularen, der er oplagt på stationerne Pa, Tdr, Es, Fa, Od, Rd og Fh, medføres af 
togføreren og udfyldes af denne (for tog i såvel retningen nord-syd som syd-nord). 

Den indsendes sammen med tograpporten til 2. distrikt. 

Gyldig fra'/, 1969 203 
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