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Hvor intet særligt er anført, omfatter i nærværende regler 

betegnelsen lokomotiv også motorvogn. 

For elektriske tog og lyntog er udarbejdet regler i særlige 

instrukser. 

I. TRYKLUFTBREMSERNES INDDELING 

1) Betegnelsen for systemet af de på vognmateriellet an

bragte trykluftbremser er på danske vogne angivet ved 

påskrift på længdedragerne eller vogn iderne. 

Fig 1 viser persontogsbremse Hildebrand-Knorr (G 

& P ), og f i g 2 viser godstogsbremse Hildebrand-Knorr 

( G ) skematisk fremstillet. 

I omstående skema er opført de almindeligst fore

kommende trykluftsbremsesystemer. Desuden findes en

kelte andre systemer, der sjældent forekommer her i 

landet. 

2) Afvigelserne mellem de forskellige sy terner, består væ

sentlig i styreventilens konstruktion, og der skelnes sær

lig mellem trinvis løsbare og ikke-trinvis løsbare brem

ser. 
Med trinvis løsbare bremser kan virkningen af en 

foretaget bremsning formindskes gradvis. 

Ikke-trinvis løsbare brem er løser fuld tændig, så 

snart en løsning indledes. 
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F i g 3 G-P og G-P- R omstilling 
Betjeningshåndtaget fort ti d til vognsiden 

G-P omstilling 
Stilling »G« Stilling »P« 

~ 
~ 

Stilling »G« 

G-P- R omstilling 

Stilling »P« Still ing »R« 

7 

II. BETJENINGSHANDTAG M V 

A. Afspærringshane for styreventil 

3) Afspærringshanen kan være anbragt på forgrenings
ledningen til styreventilen og sidder da let tilgængelig 
fra vognens ene side, eller den kan være indbygget i 
selve styreventilen og kan da sidde helt inde under 
vognmidten. 

Afspærringshanen kan almindeligvis kun indtage stil
lingerne: 

a) Bremsevogn (hanen åben) eller 
b ) Ledningsvogn (hanen lukket ). 

4) På vogne med trykluftbremse Knorr er afspærrings-
hanen anbragt på selve styrevent ilen og har 3 stillinger: 

a) Bremsevogn med hurtigvirkning, 
b) Bremsevogn uden hurtigvirkning, 
c) Ledningsvogn. 

Stilling b ) benyttes kun i forbindelse med G-P om
stilling ( jf afsnit II B) . 

På vogne, der er udstyret med det i pkt 6 omhand
lede »fælles betjeningshåndtag«, bortfalder afspærring -
hanens funktion som sådan, og der er da anbragt af
spærringshane på forgreningsledningen til styreventilen. 

B. G-P og G-P- R omstilling 

Fig3 
5) Omstillingerne muliggør benyttel e af vognene i for

skelligartede tog. 
Ved alle nyere trykluftbremsesystemer er disse om til

linger indgået som en del af styreventilen og betjenes 
ved håndtag, anbragt på vognsiderne . 
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6) På de fleste vogne med trykluftbremse Knorr findes en 
G- P omstilling, der er sammenbygget med styreventi
len. Denne G-P omstilling betjenes ved en hane, hvis 
håndtag kan indtage stillingerne »G« eller »P«. 

På sådanne vogne findes således både afspærrings
hane (med 3 stillinger) og G- P omstillingshane (med 
2 stillinger ) . Hanernes samtidige stillinger skal være: 

G-P omstillingshane: Stilling »P« - afspærringshane : 
Stilling »Bremsevogn med hurtigvirkning«. 

G-P omstillingshane: Stilling »G« - afspærrings
hane: Stilling »Bremsevogn uden hurtigvirkning«. 

Omstilling skal på nogle af vognene foretages ved 
direkte betjening af hanerne, medens andre af vognene 
er udstyret med et for hanerne fælles betjeningshåndtag 
anbragt på vognsiderne. 

7) Det påhviler stationerne - herunder eventuelle omran
geringsstationer - forud at stille G- P og G-P- R om
stillingerne i den for pågældende togs bremseart be
stemte stilling. For vogne, der optages ved holdesteder, 
påhviler dette togpersonalet. 

C. Lastveksel og bremsevægtskilte 

Fig 4 & 5 
8 ) Godsvogne er almindelIgvis udstyret med »lastveksel«, 

der enten er håndbetjent eller automatisk. Betjenings
håndtaget for den håndbetjente lastveksel er anbragt på 
længdedragerne og kan indtage stillingerne »tom« eller 
»læsset«. 

~) ) På det ved betjeningshåndtaget for den håndbetjen te 

lastveksel anbragte skilt angives for de to stillinger vog
nens »bremsevægt«, dvs vognens værdi som bremse
,"ogn, udtrykt i tons. Til bestemmelse af lastvekslens 
stilling udregnes vognens bruttovægt, dvs summen af 

g 

F i g 4. Lastveksel og bremsevægtskilte 
GODSVOGNE 

G-bremse med lastveksel 

Æ ldre type Ny type 

® 
~ 
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(håndtag på vognsiderne) 

~~===:j 
Tom O Læ,s,et 

Omst. ~Vægt 

P-bremse med G-P omstilling 
(håndtag på styreventilen) 

PERSONVOGNE 
S-bremse med G-P-R omstilling P-bremse med G-P omstilling 

p~ 

G 00 8 r-O-O ......... 
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vognens påmalede tara og vægten af det i vognen læs
sede gods, hver for sig afrundet til hele tons (Y2 ton 
eller derover regnes = 1 ton, under Y2 ton = O ton ) . 

Når bruttovægten er lig med eller større end den på 
skiltet angivne »omstillingsvægt«, skallastvekslen sti l
les i stilling »læsset«. Når bruttovægten er mindre end 
om ti ll ingsvægten, skallastvekslen indtage still ing 
»tom«. På vogne uden bremsevægtskilt skal lastvekslen 
stå i stilling » læs~et« , når vognen er læsset med mind t 
7 t, og ellers i stilling »tom«. 

På godsvogne læsset med stykgod , postgods eller 
levende dyr skallastvekslen altid stå i stilling »tom« . 
Samme regel gælder for kompletteringsvogne, såfremt 
det ikke med bestem thed kan fas tslås, at vægten af det 
i vognen læssede gods, 'Over hele strækningen, tillader 

sti ll ing »læsset« . 
Ligesom bremsevægten fo r vogne med lastveksel er 

forskellig fo r stillingerne »tom« og »læsset«, er brem e
vægten for vogne med G-P eller G- P- R om tilling også 
for kellig under hensyn til omstillingernes stilling. For 
godsvogne med G- P omstilling er bremsevægtene for 
stilling G og stilling P dog ofte så lidt forskellige, at 
samme bremsevægt anvendes for begge sti llinger. 

IO) Det påhviler stationerne forud at indstille lastvekslen 
på vogne, der skal ind lemmes i tog. For vogne, der op
tage ved holde. teder og sidespor, der betjene. af 
station passer, påhviler dette togper onalet. 

Når vogne hensætte ti l aflæsn ing, skal stationerne 
stille lastvekslen i stilling »tom«. For vogne, der af
sættes ved holdesteder og sidespor, der betjenes af 
station passer, påhvi ler dette togpersonalet. 

lOa ) På godsv'Ogne med automatisk lastvek el fi ndes ikke 
noget betjeningshåndtag for lastveksel , idet omstill in
gen ker automatisk. Bremsevægtsk iltenes udseende 



fremgår af f i g 5 
længdedragere. 
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. Skiltene anbringes på vognens 

Den type bremsevægtskil te, der er vist på f i g 5 
forekommer kun undtagelsesvis. 

Tallene i øverste række angiver bremsevægtene, og 
under hver bremsevægt er angivet den mindste brutto
vægt, for hvilken denne bremsevægt gælder. 

For vogne med P-bremse med G-P omstilling findes 
, to tabeller, den venstre gælder for G-stilling og den 

højre for P-stilling. 

D. Omstilling for banestrækninger med stærke fald 

11 ) Omstill ingen forekommer kun på udenlandske vogne 
med Westinghouse godstogsbremse (Lu ) . 

Håndtaget er ringformet 00' kan skydes tilbage eller 
trækkes frem. 

12 ) Når håndtaget er skudt til bage, fremtræder på et gult 
skilt bogstavet »P« (Plaine=slette). 

Når håndtaget er trukket frem, fremtræder på et 
rød t skilt bogstavet »M « (M ontagne=bjerg ). 

På visse vogne kan bogstavet »P« være erstattet af 
»R« og bogstavet »M « af »G«. 

13) På danske strækninger skal håndtaget altid være skudt 
til bage, således a t bogstavet »P« (» R «) fremtræder på 
gul t skilt. 

13 

F i g 5 

Bremsevægtskilte for vogne med automatisk lastveksel 

DDf 'aOf 
DOf aOf 

For vogne med G-bremse. 

aOf aOf 
aOf aOf 

aOf aOf 
aOf f 

For vogne med P-bremse med G-P omstill ing 
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Fig 6 
Mærke for lås i skab til nødbremseventil 

Rød maling 
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E. Nødbremseventiler og nødbremsehaner 

14) Ved indtrædende faresituationer, eller når der fra 
strækningen eller stationer gives signaler til togpersona
let, der nødvendiggør en standsning af toget, skal tog
personalet betjene forhånd enværende nødbremseventiler 
og nødbremsehaner. 

15 ) Har nødbremsen været benyttet, skal ventilen lukkes, 
og håndtaget stilles tilbage. Ventilen kan enten være 
anbragt udvendig på vognen eller inde i vognen i et 
aflåset skab i sidegangen eller under sæderne ved nød
bremsetrækket. Når venti len er anbragt inde i vognen 
i et aflåset skab, vi l dette efterhånden blive forsynet 
med et mærke (en rød ring omkring nøglehullet), hvis 
udseende fremgår af f j g 6 Togføreren foranlediger 
ny plombe påsat af vognoflsynet snarest muligt og 
senest på togets endestation. 

III. BEHANDLING AF BREMSEKOBLINGER 
OG KOBLINGSHANER 

16) I tog ( togdele )) der fremføres trykluftbremset) skal 
bremsekoblingerne være samlet og koblingshanerne være 
åbne) således at der) udgående fra togets t række kraft) 
fremkommer en gennemgående forbindelse{bremseled
ningen). (SR§62) 

17) Koblingshaner for ubenyttede bremsekoblinger, her
under den koblingshane, der afslutter bremseledningen, 
skal være lukket. 

18) Mellem materiel med dobbelte bremsekoblinger skal 
bremsekoblingerne kun samles på den ene side af skrue
koblingen. 
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19 ) Ved samling af bremsekoblingen skal nøje påses, 
at koblingsmundstykkerne er rene, 
at gummiringene idder rigtigt, 
at de ikke er defekte i kanten, 
at de slutter tæt efter samlingen, 
at presenningstropper og besnøringer ikke hænger løse, 

således at de under kørslen kan tage fat i koblings
hanernes håndtag og eventuelt lukke hanerne, og 

at bremsekoblingerne efter samlingen hænger frit og 
ikke b rører skruekoblinger, varmekoblinger eller an
det. 

20) Efter at bremsekoblingerne er amlet, skal begge de til
svarende koblingshaner åbnes - så vidt muligt samtidig. 
Dette påhviler altid den, der har foretaget samlingen. 

21) Ved rensning af koblingsmundstykker må ikke benyttes 
olie eller petroleum, og det skal påses, at der under 
rensningen ikke kommer snavs eller andet ind i slangen, 
hvorfra det af trykluften kan føres ind i venti ler og 
haner og bringe bremsen i uorden. 

Bremsekoblinger på vogne, der er opladet med tryk
luft, kan renses ved at åbne koblingshanen. lidt, således 
at urenheder udblæses gennem koblingsmundstykket. 

22) Adskillel e af bremsekoblinger må først foretages, efter 
at de tilsvarende koblingshaner er lukket, hvorved brem
sekoblingerne tømmes for trykluft. Dette er i særdeles
hed nødvendigt af hensyn til den person, der foretager 
adskillelsen, idet bremse·koblinger, der er opladet med 
trykluft, ellers vil slynges fra hinanden med så stor 
kraft, at de kan tilføje vedkommende skade. 

23) Det påhviler altid den, der adskiller bremsekoblinger, at 
anbringe disse på deres ophængning. Det er af største 
betydning, at ubenyttede bremsekoblinger altid er ' an
bragt på deres ophængning, for at de ikke skal .lide 
overlast, og for at forhindre, at der kommer urenheder 
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ind ibremseledningen, hvilket kan besværliggøre bremse
prøverne og eventuelt gøre bremsen ubrugelig. 

Togføreren fører tilsyn med, at den nævnte anbrin
gelse finder sted for de vognes vedkommende, der be
fordres i toget. 

Stationerne fører tilsyn med forhold et for henstående 
vognes vedkommende. 

24) På en del udenlandske vog,le samt på enkelte spise- og 
sovevogne og på salonvogn S 1 forekommer foruden ho
veclledningen tillige en »direkte bremseledning«, der 
ikke kommer til anvendelse her i landet. D~n»direkte 

bremseledning«kendes fra bremse ledningen på, at den 
ikke er forsynet med koblingshaner men med kontra
ventiler i kobling mundstykkerne. 

25 ) Vognopsynet er forsynet med reservebeholdning af 
bremsekoblinger og gummiringe. Endvidere medfører 
lokomotiverne en mindre beholdning af d.isse ting. 

IV. BETJENING AF SKRUEBREMSEN PÅ VOGNE 
MED TRYKLUFTBREMSE 

26) På vogne med trykluftbremse, der fremføres i trykluft
bremsede tog, skal skruebremsen være helt løst, d v s 
at bremsesvinget skal være drejet så meget tilbage, at 
bremsemøtrikken er helt udskruet på bremseskruen. 

Ansvaret herfor påhviler den station, hvorfra vognen 
afsendes med et trykluftbremset tog. Optages vognen af . 
et trykluftbremset tog ved et holdested eller sidespor, 
der betjenes af en stationspasser, påhviler ansvaret dog 
togføreren. 

Skal en sådan skrue bremse benyttes, må Len, der skal 
betjene den, være opmærksom på i god tid at trække 
bremsesvinget så meget til, at bremsen med få omdrej
ninger kan trækkes helt an . Efter endt brug af skrue
bremsen skal den løses helt. 
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VI. UDLIGNING AF BREMSEN 

49 ) Udligning af bremsen på en vogn foretages ved at 
trække i det under vognen anbragte udligningstræk, 
indtil udblæsning ophører . H erved tømmes bremsecylin
der, beholdere og hovedledning for trykluft. 

50 ) Ved udligning af en togstamme tøm mesbremseledningen 
først for trykluft ved at tage en bremsekobling af sin 
ophængning og langsomt åbne kobling hanen, hvorefter 
de enkelte vognes bremse udlignes. 

5 1) På en del materiel er der anbragt udligningstræk, der 
kan fastgøres, således a t udblæsningen foregår uden 
yderligere betjening. N år udligningen er ful d ført, skal 
sådanne udligningstræk snarest frigøres igen. 

52) Under udligning skal de fornødne skruebremser eller 
håndbremser sættes fast. 

VII. EFTERSØGNING OG AFHJÆLPNING 
AF FOREKOMMENDE FEJL 

53) U nder eftersøgning af utætheder skal lokomotivføreren, 
for at lette dette arbejde, holde førerventilen i »kørestil
ling«. 

U nder eftersøgning af andre fejl skal løsning og 
bremsning gentages, så ofte det er nødvendigt. 

54) H vis der er optaget vogne i toget, må forekommende 
fejl ved bremsen først søges ved disse. 

I øvrigt kan eftersøgni ngen ske på den måde, at vog
nene, regnet fra lokomotivet, tilkobles gruppevis, ind
til man har fundet den vogn eller bremsekobling, hvor 
fejlen må ligge. 

55) K an en forekommende fejl ikke fi ndes eller ikke af
hj ælpes, må den pågældende vogn efter omstændighe
derne omdannes til ledningsvogn, eller udsættes. 
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56) Omdannelse til ledningsvogn foregår ved at lukke af
spærringshanen for styreventilen og derefter udligne 
bremsen. 

h 7) Omdannelse ti l ledningsvogn skal altid ske, når vognens 
bremse, trods gentagne prøver, ikke kan løses fra loko
motivet. 

Omdannelse til ledningsvogn behøver ikke at ske, 
hvis fejlen be tår i for svag bremsevirkning, eller i at 
bremsningen indtræder for sent, eller i a t bremsen løser 

. for tidligt, men vognen må da ikke medregnes som 
bremsevogn, og der skal drages omsorg for, at fejlen 
afhj ælpes snarest belej ligt. 

58) Bliver under kørslen en vogns bremseledning stærkt 
utæt, og skaden ikke kan udbedres, lukkes bageste kob
ling hane på den foranløbende vogn, og bremsen udlig
nes på den b skadigede vogn og de bag denne løbenc'e 
vogne. Se SR § 62 

59) Ved udligning af toget eller omdannelse af en bremse
vogn til ledningsvogn kaI såvel togføreren som lokomo
tivføreren være indforstået med, at dette foretages. 

60 ) H vi brem~eklodserne ligger an mod hjulene, uden at 
nogen fejl kan konsta teres, kan dette hidrøre fra, a t der 
tid ligere har været for højtbremseledningstryk. Bremsen 
kan da lø e , ved at lokomotivføreren midlertidigt for
ager bremselcdningstrykket. Bremsen kan også løse ved 
at trække et øjeblik i hver enkel t vogns udligningstræk. 
Dette må dog kun gøres undtagelsesvis, og der skal da 
afh oldes ny bremseprøve. 

61) Indtræder der under kørslen en bremsning af toget, 
uden at bremsen er sat i virksomhed fra lokomotivet , 
"ka i lokomotivføreren fremskynde denne ved efter om-

21 

stændighederne at stille førerventilen på »fuldbrem
ning« eller »farebremsning«. 

En sådan indtrædende bremsning kan være forårsaget 
af utætheder ved bremseanlægget, togsprængning eller 
betjening af nødbremse eller bremsehane. 

62) Beskadigede bremsekoblinger og gummiringe skal ud
veksles snarest belejligt. Må dette foregå på fri bane 
eller på tationer, hvor intet vognopsyn er til stede, skal 
lokomotivpersonalet medvirke i forn ødent omfang. De 
tilsvarende koblingshaner skal holdes åbne, medens ud
veksling af brem ekoblinger foregår. 

63 ) Lokomotivføreren underretter maskindepotet om fej l og 
mangler ved lokomotivets bremse. 

64) Togføreren giver, evt i samråd med lokomotivføreren, 
underretning på formul ar A 716 om fejl og mangler ved 
vognenes bremse. Underretningen gives under hensyn 
til forholdene til nærmeste vognopsynsstation, til den 
station, hvor vognen udsætte, eller til vogno psynet på 
togets ende tation . 

Togføreren gør endvidere bemærkning på tograppor
ten om fejl og mangler ved vognens brem e samt om 
ulemper, der hidrører fra fejl ved lokomotivets bremse. 

65) Udsættes en vogn med utjenstdygtig bremse på en sta
tion eller konstaterer en tation, at bremsen på en hen
stående vogn er i uorden, underrettes vognopsynet . na
rest . 

66 ) Vognopsynet indberetter fej I og mangler med angivcl c 
af årsag og afh jælpning. 

Maskindepoterne indberetter på samme måde for 
lokomotivernes vedkommende. 

67) MaskinområdernE' meddeler ti l generaldirektoratet de fejl og 
mangler, der er konstateret ved brem en, og som køn
nes at have principiel intere se. 
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67a) Når en bremse prøve er påbegyndt - d v s når loko
motivføreren enten mundtligt eJler yed håndsignaJ 

er underrettet om, at bremsekoblingerne er forskrifts
mæssigt samlet - må rangering med toget normalt 
ikke finde sted, før lokomotivføreren enten mundtligt 
eJler ved hå ndslgna l er underrettet om at brem
seprøven er afsluttet. 

Såfremt stationsbestyreren anser det for nødvendigt 
undtagelsesvis at afbryde en påbegyndt bremseprøve af 
hensyn li l uopsættelig rangering, kan dette gøres under 
iagttagelse af følgende: 

a) Stationen (ra ngerlederen ) underretter bremse
prøveren om fore tående nødvendige rangerbe
vægeiser. 

b ) Brem seprøveren begiver sig - efter at have under
rettet eventuelle hjælpere - til maskinen, under
retter mundtligt lokomotivføreren om, hvilke ran
gerbevægelser der skal fo re tages, og bekræfter 
ov rfor lokomotivføreren, at det ved brem eprø
ven beskæftigede personale er i sikkerhed. 

c) Lokomotivføreren må ikke påbegynde rangerin
gen, før forannævnte underretning af bremseprø
veren er modtaget, og 

d ) Rangerlederen må ikke give signal til rangering, 
før der haves vished for, at brem eprøveten har 
underrettet lokomotivføreren. 

e) Efter rangeringen skal bremseprøven begynde for
fra. (Tæthedsprøven behøver dog ikke at genta
ges. ) 

VIII. RANGERING M V 

68 ) Forinden ra ngering med togmaskine med elele af tryk
luftbremsede tog påbegyndes, og forinden lokomotiver 
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kobl s fra trykluftbremsede tog, ka I den tilbagcblivcnde 
del af tO<Tet sikrc~ ved bremsning. 

Dette foretages vcd langsomt at åbne kob lingshanen 
for en ad kill brel1lsckobling et ojcblik. 

Rangerlecleren skal , fo rinden kruekoblingen aflages, 
overbevise 'ig om, at bremseklod 'erne på den tilbage
blivende togdel ligger fast an mod hjulene. 

69) Når eler rangere med lrykluftbremsede vogne med 
lokomotiver eJl er a nden lrækkraft , der ikke ha r trykluft
udstyr, ska l trykluftbremsen være helt udlignet. 

70) f hen yn t il hurtig rangering kai stationerne så vidt 
muligt forud sam le bremsekoblingerne på de vogne, eler 
skal indrangere sammen. 

71) Bremsen på henståenele vogne skal være helt udlignet. 




