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Ordresamlingens serie L fordeles til: 

Administrationskontorer o l, 
samtlige stationer 

ranger- og pakhusmestre, 
ranger- og pakhus formænd, 
overportØrer , 
portører og I portører p.t prØve 

efter behov 

med 
) personligt 
) eksemplar 
) 

Serie L indeholder kun Instruktion vedrØrende det almindelige 
arbejde, som normalt udfØres af plads- og pakhuspersonalet. Der 
er således ikke medtaget Instruktion vedrØrende arbejder, som 
vel i nogle tilfælde udfØres af plads- og pakhuspersonalet, men 
som ikke i almindelighed hØrer til dette personales arbejde. In-
struktion vedrØrende sådanne forhold påhviler ekspeditionsstederne, 
men disse har I Øvrigt også for de i serien omhandlede forholds 
vedkommende pligt til at forvisse sig om, at personalet er til-
strækkeligt instrueret, og ti! at supplere den trykte instruktion 
mundtlig eller skriftlig i fornØdent omfang. 
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Ved befordring af kastningsfri eller tuberkulosefri dyr 

Læs seramper , redskaber m m, der skal benyttes ved befordring 
af kastningsfri kvæg og tuberkuloselri kvæg og svin, skal f o r-
i n d e n benyttelsen rengøres grundigt og desinficeres således: 
FØrst renses genstandene mekanisk for gØdning og andet smuds , 
og derelter skrubbes de grundigt under anvendelse af rigeligt 
vand, således at de pågældende flader e r fuldstændig rene. Straks 
efter afvaskningen udføres desinfektionen ved en grundig afvask-
ning eller sprøjtning med desinfektions væsken. Om tilberedning 
af nævnte desinfektionsvæske henvises til side 199. 

Under særlige forhold 

Ved kastning eller tuberkulose hos kvæg og svin 

Læsseramper , redskaber m m, som har været benyttet af 
eller kvier, der har kastet eller vist tegn til at ville kaste eller 
vist afgang af væsentlige mængder af urent under anbring-
elsen på de pågældende steder, samt af kvæg eller svin, der har 
eller er mistænkt for at have fremskreden tuberkulose, skal 
snarest efter benyttelsen og desinficeres på samme måde 
som nævnt foran ved befordring af kastningsfr i og tuberkulosefri 
dyr. 

Ved mund- og klovesyge 

Når der på grund af mund- og klovesyge foretages afspærr ing af 
et område, skal der på de inden for det afspærrede område liggen-
de stationer straks foretages desinfektion af faste og transportable 
ramper, af lØbebroer , af folde og andre opholdsrum for kvæg og 
svin, af bomme og jernrækværk, hvortil kreaturer bindes, samt af 
vægte. så længe afspærringen vedvarer, eller når der gives særlig 
ordre dertil, skal der på stationer, hvor ind- eller udlæsning af 
kvæg eller svin har fundet sted i dagens lØb , enten samme dag 
eller den følgende morgen foretages en grundig rensning af de 
forannævnte indretninger. Efter rensningen , hvorved al gØdning og 
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snavs må afskrabes , opfej es og fjernes, skal de pågældende gen-
stande og opholdsrum, herunde r også s tenbro og gulve, de s in-
ficeres . 

Gpdning og str$ilelse, der hidr$ilrer fra rensning af vognene, skal 
efter at være overs prøjtet eller overbruset med en rigelig mængde 
desinfektions væske enten nedlægges i gruber e ller tildækkes med 
jord på stationspladsen eller i dennes nærhed og må ikke udkøres 
og spredes på marken undtagen til pjeblikkelig nedplpjning. 

I tilfælde af , at de r måtte bli ve konstateret mund- og klovesyge 
blandt en sending kreaturer, der e r afsendt fr a eller ankommet 
til en station, e ll er der måtte foreligge grundet formodning om, 
at stationen kan have været udsat for smi tte , vil der af vete rinær-
politiet i hvert e nkelt tilfælde blive gi\"e t særlige for skrifter med 
hensyn til rensning og desinfektion på den pågældende s t ation . 

Al gødning. strpe lse og andre urenlighecier , de r stammer fra så-
danne forsendelser, skal ove rhældes med en rigelig mængde des in-
fek tionsvæske og derefter nedgraves . 

Der må, når der har fundet ind- e ller udlæsning s ted af dyr, som 
har vis t sig at lide af mund- og klovesyge , ikke påny ind- eller 
udlades klovbærende dyr på den pågæ ldende station uden dertil af 
veterinærpolitiet meddelt tilladelse. 

Ved andre ondartede smitsomme kvægsygdomme 

For så vidt der haves mistanke om, at der blandt levende dyr. som 
er ankommet til e ller afsendt fra en station, findes dyr, lidende af 
miltbrand, fårekopper , ondartet klovesyge (hos får), skab (hos 
heste og får), rygmarvstyfus , ondartet lungesyge (hos he s te), sni ve , 
smitsom svælglamhed (hos kvæg) , svinedifteri ti s (svinepest), 
epizootisk lymfangit is (hos heste), infektiils anæmi (hos heste), 
ondartet beskelersyge (hos heste), hpnsepest, fjerkrækolera og 
andre ondartede smitsomme sygdomme (undtagen mund- og klove-
syge), ska l de benyttede læsseindretninger m v (if foran unde r 

" ' \ 
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POLIT IBEST EMMELSER 

Statsbaneloven indeholder i sit kapitel 9 pOliti- og straffebestem-
melser, som af hensyn til sikkerheden og ordenen på banerne er 
fastsat for privatpersoner, særlig det publikum, som rejser med 

) eller benytter banernes tog, færger eller skibe eller benytter ar;.dre 
af banernes indretninger eller opholder sig på deres grund. Ved 
siden heraf indeholder loven bestemmelser om jernbanepersona-
lets forhold over for politiet samt om behandlingen af glemte eller 
tabte genstande. 

) 

SAMARBEJDET MED POLITIET 

Statsbanelovens § 61: 

Stk 2. For f æ rdsel Inden for stationernes område gæl-I 
der de bestemmelser, som statsbanestyreisen fast-
s æ tter . 

Statsbanelovens § 67: 

Stk 5. Politiet skal efter anmodning bistå statsbane-
personalet i håndhævelsen af de for banerne givne 
ordens- og sikkerhedsbestemmelser. 

FÆRDSEL OG OPHOLD PÅ STATSBANEOMRÅDET 

Statsbanelovens § 60, stk l: 

Til statsbaneområdet henregnes: 

1/ 4 1970 301 
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l) banelinien med tilhØrende skråninger, banketter, 
grøfter, broer og andre a nl æg, 

2) stationernes område, 
3) statsbane rn es tog og færger, 

de under statsbanernes bestyrelse hØrende for-
pladser og adgangsveje til stationer og færge-
steder. 

Statsbanelovens § 61: 
Stk 1. Ingen må uden tilladelse færdes e ll er lade dyr 
færdes på dele af statsbaneområdet, som ikke er 
åbne for offent lighed e n. 

I Stk 2. For færdsel Inden for stationernes område 
gælder de bestemmelser, som statsbanestyreIsen 
fastsætter . 

I Statsbanelovens § 67, stk l: 
Enhver, der søger adgang til eller opholder sig på 

I statsbaneområdet, skal rett e sig efter de forskrif-
ter, der af statsbanestyreisen gives til opr e tholdel-
se af orden og sikkerhed, og som er bekendtgjort 
ved opslag på statsbaneområdet eller på anden hen-

I slgtsm æ sslg måde. Ligeledes skal enhve r rette sig 
efter de særlige forskrifter med hensyn til opret-
holdelse af orden og Sikkerhed, der i tjenestens 

I m e dfør meddeles ham af statsbanernes personale. 

Tjenestemænd under bane- og stationstjenesten skal fra statsbane-

I området bortvise enhver, der ikke har ret til at færdes dih, og evt 
afkræve de pågældende den for forseelsen foreskrevne bØde, om 
hvis stØrrelse stationerne er underrettet. 
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Det pålægges personalet nøje at påse, at der ikke I strid hermed 
tages ophold I erhvervsØjemed på statsbaneområdet, når sådant op-
hold Ikke er tilladt ifØlge s ærlig sluttet overenskomst eller efter 
særlig given tilladelse. 

J Det er således bl a forbudt på statsbaneområdet at forhandle post-
kort o l eller mod betaling optræde for publikum. 

Overtrædelser skal meldes til politiet og kan ikke straks afgøres 
ved betaling af en bØde. 

Det er ligeledes forbudt chauffØrer på de ved stationerne holdende 
biJdrosker at forsØge at kapre kunder til bIlbefordring blandt rej-
sende, der på en station afventer tog. Bemærkes sådan kapring på 
banernes grund, skal stationen derfor gribe Ind og bortvise på-
gældende chauffør; I gentagelsestilfælde meldes sagen til politiet. 

Optagelse af spillefilm på statsbaneområdet må kun ske efter til-
ladelse fra generaldirektoratet (reklamekontoret). Under optagel-
sen skal der være en repræsentant for statshanerne til stede for 
at kontrollere, at optagelsen sker i overensstemmelse med den 
gi vne tilladelse . 

Publikum må ikke forulempes ved filmsoptagelsen, og der bØr 
sØrges for, at rejsende ikke mod deres vidende og vilje kommer 
med på billedet. Såfremt det Ønskes, at nogen af statsbanernes 
personale skal deltage i filmsoptagelsen, må de pågældendes sam-
tykke indhentes . 

FORSKRIFTER FOR PUBLIKUM 

Statsbanelovens § 65: 
) Stk 1. så l æ nge tog eller tog del er i bev æge ls e, må 

Ingen stige på eller af vognene eller hjælpe andre 
dertil eller åbne vognenes dØre og låger. 

1/4 1970 303 
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Stk 2. Al ind- og udstigning skal ske på den dertil 
bestemte side af toget og på de dertil best em te 
eller anviste steder på stationer og f æ rger . 

I Stk 3. Færdsel til e ller fra f æ rg e må kun ske ad l a nd-
gangsbro eller f æ rgeklap, og kun når disse er frigi- ) 
vet for passag e. 

Stk 4. Der må ikke fra tog udkastes genstande, der 
kan beskadige personer e ll e r eje ndom. 

Stk 5. NØdbremsen i tog må kun benyttes, når vi rke-
lig fare foreligger. 

Udkastning fra tog af skadegØrende genstande samt misbrug af 
nØdbremsen skal altid anmeldes for en station og af denne meldes 
til politiet. 

FORSKRIFTER GIVET AF STATSBANESTYRELSEN 
ELLER STATSBANERNES PERSONALE 

Statsbanelovens § 67: 
Stk 1. Enhver, d er søger adgang til eller opho lder 
sig på statsbaneområdet, s ka l rette sigefterdefor-
skrifter, der af statsbanestyreisen giv es til opret-
holdelse af orden og sikkerhed, og som er bekendt-
gjort ved opslag på statsbaneområdet eller på a n-
den hensigtsmæssig måde. Ligeled es skal enhve r 
rette sig efter de særlige forskrifter med hensyn 
til opretholdelse a f orden og sikkerhed, der i tj e-
nestens medfØr meddeles ham af statsbanernes per-
sonale. 

) 
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FORBRYDELSER MOD BANERNES SIKKERHED 

Statsbanelovens § 67: 

Stk 2. Enhver, der overtræder bestemmelserne I § § 
61,65 og 67, stk l, eller forskrifter i henhold til dis-
se bestemmelser, kan af statsbanepersonalet udvi-
ses, om fornØdent udsættes, fra statsbaneområdet. 
H vis sagen Ikke afgØres efter § 73, stk 2, kan den 
pågældende anholdes, medmindre han stiller sikker-
hed for bØdeansvaret eller godtgØr, hvem han er, og 
at han har fast bopæl her i landet. 

Stk 3. Personer, der anholdes af statsbanepersona-
let, skal snarest afleveres til politiet. 

Stk 4. Politiet skal efter anmodning bistå statsbane-
personalet I håndhævelsen af de for banerne gælden-
de ordens- og sikkerhedsbestemmelser. 

Hvis nogen gribes på fersk gerning i en egentlig forbrydelse mod 
driftens sikkerhed, skal han anholdes I henhold til statsbanelovens 
§ 67, stk 2-3, og ufortØvet afleveres til politiet. Indberetning skal I 
straks ad tjenstlig vej fremsendes til generaldirektoratet. 

REGLER FOR ANMELDELSE AF FORBRYDELSER MOD 
DRIFTENS SIKKERHED 

Såfremt personalet Iagttager forbrydelser mod driftens sikkerhed 
I 

eller handlinger, der må antages at være udfØrt i en sådan hensigt, 
f eks 
- når der sker stenkast og skud mod tog 
- når sten, tØmmer eller andre genstande findes henlagt på skin-

nerne 
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- når banernes anlæg, materiel, teleanlæg eller andet af deres til-
behØr findes beskadiget under sådanne omstændigheder, at det 
kan formOdes, at beskadigelserne er foretaget for at udsætte 
driften for fare, 

skal anmeldelse o m g å e n d e ske til nærmeste station. 

Foruden selve overtrædelsens art, skal der gives oplysning om 
fØlgende: 
1. Dato og klokkeslet for det passerede eller for opdagelsen 
2. Den nØjagtige stedangivelse 
3. Evt angivelse af det sted, hvorfra handiingen er forØvet 
4. Observationer med hensyn til den mulige gerningsmand 
5. Anmelderens navn, stilling og tjenestested. 

Stationen, tll hvilken anmeldelsen er sket, foretager selve politian-
meldelsen. 

på samme måde skal mundtlig eller skriftlig melding afgives, når 
der haves mistanke eller formodnlng om, at der er begået tyveri 
eller anden forbrydelse med hensyn til jernbanens tilbehØr, ejen-
dele eller betroet gods eller i dens bygninger eller skibe. 

Når indbrud, lIdpåsættelse eller andre grove forbrydelser over for 
statsbanerne opdages, skal på stationer stationsforstanderen, og i 
Øvrigt den tjenestemand, der har den stedlige ledelse på det 
pågældende område foranledige, at der sker meddelelse om for-
brydelsen til det stediige politi samt sørge for, at alt på gernings-
stedet så vidt muligt forbliver urørt, indtil politiet er kommet til 
stede. 

Enhver ved jernbanen ansat er forpligtet til at yde politiet al mulig 
bistand tll opdagelsen af den skyldige. 



) 
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For mindre overtrædelser af statsbaneloven er der af ministeren 
fastsat bestemte bØder, om hvis stØrrelse stationerne er under-
rettet. 

Det skal påses, at overtrædelser af forbudene ikke går upåtalt hen. 
Når nogen træffes i overtrædelse af forbudene, skal anmeldelse 
ske til en station, der opkræver den fastsatte bØde. 

Kan eller vil overtræderen ikke straks betale den fastsatte bØde, 
skal han henvises til en station. 

REGLER FOR POLITIANMELDELSE AF VEJTRAFIKANTER 

Politianmeldelse af vejtrafikanter ,der overtræder færdselsbestem-
melser, som har tilknytning til passage m vaf jernbaneoverkØrsler , 
skal ske s n a r e s t efter episoden. 

såfremt det af stationspersonalet iagttages, at der sker overtræd-
elser af ovennævnte art, f eks vedrØrende: 

passage af en overkØrsel med advarselssignalaniæg uanset blink-
lysenes rette funktion, 

hurtig kØrsel med brat opbremsning tæt op til en overkØrsel umid-
delbart fØr togpassage eller 

andre former for grov tilsidesættelse af den agtpågivenhed, det 
påhviler vejtrafikanter at udvise i forbindelse med færdsel over 
eller i nærheden af jernbanespor, 

skal der ske anmeldelse til nærmeste station. Anmeldelsen skal 
foruden forseelsens art give oplysning om fØlgende: 

1/4 1970 305 
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1. Indregistreringsnummer suppleret med en nærmere beskriv-
else af kØretøjets art, farve og evt firmanavn. 

2. KØretØjets kØreretning og omtrentlige afstand fra toget. 
3. OverkØrslens nummer og beliggenhed. 
4. Dato og klokkeslet for det passerede. 
5. Anmelderens navn, stilling og bopæl. 

stationen, til hvilken anmeldelse er sket, foretager selve politi-
anmeldelsen. 

BESKADIGELSE AF STATSBANERNES EJENDELE M M 

Statsbanelovens § 68: 
Ministeren for offentlige arbejder kan fastsætte 
regler om stØrrelsen af erstatning for mindre be-
s kadig e l s e r af s t a ts b anerne s bygning e r o g m a te r i e l. 

) 
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For mindre beskadigelser af det faste, rullende og sejle nde mate-
riel såvel sem af inventargenstande, ruder og des lige er de r af mi-
nisteren fastsat bestemte erstatninger. hvorom stationerne er un-
derrettet. 

Når nogen øde lægger eller beskadiger statsbanernes ejende le på en 
I sådan måde, at der skal betales erstatning, skal han henvises til 

stationen. 

) 

I 

OPTAGELSE AF HUSDYR 

Enhver er efter lovgivningen pligtig til på alle årets tider at holde 
sine husdyr på egen grund. Husdyr, som imod denne forskrift træf-
fes på statsbanernes grund, skal straks optages . Enhver ansat er 
såvel berettiget som forpligtet til at optage dem. Ved optagelsen 
skal det påses, at der ikke tilføjes dyrene skade. Når dyr er opta-
get og ikke straks mod betaling af de fastsatte optagelsespenge , 
hvorom stationerne giver oplysning, kan tilbageleveres ejeren, skal 
den, der har foretaget optagelsen, sprge for, at dyret eller dyrene 
efter omstændighederne snarest bliver ført til nærmes te station el-
ler vogterhus eller tøjres forsvarligt på et nærliggende, statsl;>aner-
ne tilhprende grunds tykke , og dyrene skal derefter passes og fodres 
på behØrig måde , så længe de er i statsbanernes værge. Om opta-
gelsen skal der uopholdelig gives melding til nærmeste s tation med 
oplysning om, når og hvor optagelse e r sket , hvor de optagne dyr 
er bragt hen, om de har anrettet skade på statsbanernes grund, 
samt så vidt muligt ejerens navn og bopæl. Optagne dyr må ikke ud-
leveres uden stationernes skriftlige tilladelse dertil. 

Er det forgæves forsøgt at optage dyr, der er kommet ind på stats-
banernes grund, kan der afkræves ejeren ufredsbøcter af samme 
stØrrelse som optagelses penge. 

Når det forgæves er at optage svin, får, lam, omstrejfende 
hunde og fjerkræ på statsbanernes grund, kan de fjernes på den 
mest hensigtsmæssige måde, og ejeren kan i så fald ikke fordre 
erstatning, selvom dyret kommer til skade eller omkommer, men 
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kan dog fordre dyret tilbage uden betaling af optagelsespenge eller 
ufredsbØder . Unde!·,· .. ",i"g om sådant tilfælde skal straks gives til 
nærmeste station . 

BEFORDRING AF REJSEGODS 

Håndrejsegods 

De rejsende kan uden betaling medtage genstande, som let kan 
bæres (håndrejsegods ) , i togene og om bord på færger . Der må dog 
ikke medtages farlige genstande (som f eks ladte skydevåben, eks-
plosive, letantændelige eller ætsende stoffer) eller genstande, som 
vil være til ulempe eller ubehag for andre rejsende. 

U anset foranstående må personer, som rejser i det offentliges tje-
neste, samt jægere og skytter dog medfØre et skydevåben og et 
sådant kvantum håndvåbenammunition, som den pågældende kan 
have på sin person - d v s hvad der kan haves i patrontaske, patron-
bælte eller lignende. M ilitære enheder, som rejser under komman-
do, og som befordres til eller fra Øve lse, skydning eller vagt, kan 
medføre den fornødne håndvåbenammunition (af kaliber indtil 
13,2 mm), enten båret på person e ller som håndrejsegods , når 
ammunitionen er emballeret og transporteres som foreskrevet af 
fo rs var s minis ter iet. 

Haves vægtige grunde for en mistanke om overtrædelse af foran-
nævnte bestemmelser, har jernbanepersonalet ret til i den r ejsen-
des overvæ r else at undersøge beskaffenheden af det medfØrte hånd-
rejsegods . Viser det sig herved, at bestemmelserne er overtrådt, 
har den rejsende pligt til - foruden erstatning for eventuel derved 
opstået skade - at betale jernbanen en bod på 6 kr pr kg af hånd-
rejsegodsets vægt. I sådanne tilfælde henvises den rejsende af tog-
personalet til en station, der opkræver og indberetter det 
passerede til generaldirektoratet (tarifkontoret), hvorfra stationen 
vil modtage indtægtsordre. Betales belØbet ikke straks, skal stati-
onen sikre s ig den rejsendes navn og adresse. 

) 
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Håndrejsegods - hvorved forstås kolli, hvis mål ikke væsentlig 
overskrider 50 x 30 x 25 cm - må i Øvrigt kun anbringes under eller 
over den rejsendes egen plads eller på de i visse vogne dertil 
bestemte pladser. Uemballerede auto-cykler (sammenklappelige 
cykler) kan således i k k e medtages som håndrejsegods , idet de 

) kan tilsmudse medrejsende og/eller beskadige personvognsma-
teriellet. Rejsende kan derimod medtage sammenklappede bar-
nevogne (promenadevogne) samt ski, små slæder, kælke og sty-
restænger som håndrejsegods, når genstandene kan anbringes 
således, at de ikke generer de medrejsende. 

) 

) 

Bortset fra hunde må levende dyr ikke medtages i togene eller om 
bord på færger. Dog kan smådyr i bure, kasser, kurve eller anden 
velegnet emballage, som ikke er større end deti foregående stykke 
nævnte håndrejsegods, medtages som sådant, når dyrene ikke kan 
genere andre rejsende ved deres lugt eller støj eller på anden måde 
og anbringes på de for håndrejsegods bestemte steder. 

Jernbanen påtager sig intet ansvar for medfØrt håndrejsegods, 
hvorimod den rejsende er ansvarlig for enhver skade,der forvoldes 
af håndrejsegods eller dyr, som medtages i togene eller på færger. 

Togpersonalet skal påse, at forannævnte bestemmelser nøje over-
holdes. Finder togpersonalet ved eftersynet i personvognene, der 
bØr påbegyndes allerede på udgangs stationerne , at bestemmelserne 
overtrædes, eller modtages der begrundet klage derover fra andre 
rejsende, skal togpersonalet sørge for, at de pågældende genstande 
fjernes fra personvognene og ekspederes som rejsegods efter de 
derfor gældende bestemmelser. Om nØdvendigt skal stationernes 
personale herved yde togpersonalet al støtte og hjælp. 

Gyldig fra 1/8 1969 264 
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Særlig cykelbefordring 

I G eneraldirektoratet kan i visse tilfælde gi ve kortabonnenter , na vn-
lig skolebØrn, der på grund af toggangen kun kan benytte deres a-
bonnementskort ti! rejse den ene vej, medens de cykler den anden 
vej, t1lladelse ti! at få deres cykel befordret gratis over den sam- ) 
me strækning, hvorover de selv befordres med jernbanen. De i 
betragtning kommende stationer vil i hvert enkelt tilfælde blive 
underrettet af distriktet. Den station, hvor abonnementskortet I fornyes, vil samtidig få tilsendt en af generaldirektoratet ud-
stedt "Særlig cykelb1llet", som skal udleveres til kortabonnen-
ten. Af cykelb11letten fremgår, for hvem den er udstedt, numme-
ret på vedkommendes abonnementskort, samt for hvilken stræk-
ning cykelb11letten gælder, jf BMS nr 285. 

Cykelb11letten skal ved befordringen være bundet fast til cyklens 
styr. Der skal ikke udfærdiges ekspedition på cyklen. Kortabonnen-
ten skal selv aflevere cyklen ved togets rejsegodsvogn og mod 
forevisning af sit abonnementskort som legitimation afhente den 
dersteds på bestemmelsesstationen. 

Såfremt det af drifts hensyn ikke er muligt at få cyklen befordret 
med samme tog som kortabonnenten, skal den station, hvorfra cyk-
len skal afsendes, sørge for, at cyklen under ledsagelse af en fØl-
geseddel snarest sendes til bestemmelsesstationen, som da sørger 
for cyklens opbevaring og udlevering. 

Ekspederet rejs egods 

Almindelige bestemmelser 

Genstande , der Ønskes ekspeder et som r ejsegods, må ikke veje 
over 100 kg pr s tk, eller efter afsendelsesstationens skØn være for 
omfangsrige tl1 at kunne befordres som r ejsegods. 



) 
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Udelukket fra befordring som rejsegods er 
- genstande, hvis befordring er forbeholdt postvæsenet, 
- genstande, der som fØlge af deres omfang, vægt eller beskaffen-

hed ikke egner sig tll den forlangte befordring på grund af baner-
nes indretning eller materiel, 

- genstande, hvis befordring er forbudt ved lov eller anordning, 
samt 

- stoffer og genstande, der ihenboldtllbllagA tll godsbefordrings-
reglementet er udelukket fra befordring som gods, jf side 83. 

De i bllag A tll godsbefordringsreglementet nævnte stoffer og gen-
stande, som kan modtages til befordring som gods på visse 
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betingelser, og som kan befordres som ekspresgods , kan - når 
de opfylder betingelserne for befordring som gods - også ekspe-
deres som rejsegods. 

l genstande, der sendes som rejsegods, må Ikke anbringes guld-
og sØlvbarrer, platin, penge og mønter, værdipapirer, ædelstene 
og ægte perler samt genstande af guld, sØlv og platin, også med 
isatte ædelstene og ægte perler. 

Når foranstående bestemmelser Ikke er til hinder derfor, m o d-
tages tl1 befordring som rejsegods 
- genstande, der indeholdes ilrufferter,lrurve, tasker, rejsesække, 

hatteæsker og anden emballage af lignende att, såvel som selve 
den nævnte emballage; 
bære- eller rullestole for syge; rullestole, der bevæges af de 
syge selv, med eller uden hjælpemotor; trehjulede invalidecyk-
ler; liggestole; 
barnevogne, legevogne og efterlØbere til cykler til brug for med-
rejsende bØrnl 

- musikinstrumenter t der kan bæres; 
- erhvervsredskaber , herunder artisters redskaber, forudsat at 

deres beskaffenhed, omfang og vægt tillader hurtig indlæsning 
og anbringelse i pakvognene; 

- sportsrekvlsltter og lejrudstyr; 
- barnestole, kurve eller tasker til anbringelse på cykler, når de 

indleveres sammen med dissel foreningsfaner; sengeklæder; 
- cykler med eller uden hjælpemotor, herunder tohjulede cykler 

med påsat side- eller påhængsvogn (et- eller tohjulet). 

Barnevogne modtages kun til befordring som rejsegods, når de 
medbringes til brug for medrejsende bØrn og kun indeholder det 
til dette Øjemed bestemte sengetøj m v. 

Rejsegods, hvis tilstand eller beskaffenhed er mangelfuld, eller 
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hvis emballering er mangelfuld, eller som frembyder A.benbare 
tegn beskadigelse, kan afvises af jernbanen. Hvis sMant rejse-
gods alligevel modtages til befordring, skal slvel det til den rej-
sende udleverede rejsegodsbevis som den dertil hØrende stamme 
pUØres bemærkningen "Uindpakket", "Mangelfuld indpakning" el-
ler "Beskadiget". Bemærkningen "Uindpakket" kan dog udelades 
ved ekspedition af rejsegods (barnevogne, cykler m v), der nor-
malt ikke er indpakket. 

Modtager den rejsende rejsegodsbeviset med en sMan pA.tegning 
uden indsigelse, betragtes det som bevis for. at den rejsende har 
anerkendt rigtighed. 

SammenfØjede genstande modtages kun tl1 befordring som rejse-
gods, nlr de kun kan adskllles ved anvendelse af værktØj eller 
vold. Kufferter og lignende, der indleveres til befordring som rej-
segods, således ikke være vedbundet pakker eller andre gen-
stande. Sker det, skal den rejsende anmodes om at fratage sManne 
genstande og medtage dem i toget eller indlevere dem til befor-
dring som selvstændige kolli. 

I PA. barnevogne skal kalechen så vidt muligt være silet ned. Er 
dette ikke tilfældet ved indleveringen, skal det henstilles til den 
rejsende at gØre det, idet han gØres opmærksom pl, at barnevogne 
med opsllet kaleche dlrligt tåler sammenlæsning med andet rej-
segods og derfor er særligt udsat for beskadigelse. 

Cykler. hvis hjul er aftaget eller fastbundet til stellet. betragtes ) 
som cykler, medens ikke-færdige cykler, der f eks mangler luft-
ringe og pedaler, er udelukket fra befordring som rejsegods. 
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Cykler, der benyttes af artister ved udØvelsen af deres erhverv, 
henhØrer dog under kategorien "erhvervsredskaber" . 

Uemballerede cykler må ikke modtages til befordring som rejse-
gods, medmindre alt tilbehØr - bortset fra sadeltasker og tasker, 
der er påsat cyklen i selve stellet - er aftaget. Genstande, der er 
fastboltet eller fastskruet eller på anden måde fastgjort således, 
at de kun kan fjernes ved anvendelse af værktØj eller vold (eksem-
pelvis bagagebærere, kurve, kasser og lignende), kan dog blive på 
cyklen, medens genstande, der er spændt eller bundet til cyklen 
med reb, remme eller lignende, eller påsat cyklen ved hjælp af 
skruernekanismer eller lignende, som muliggØr af- og påsætning 
ved håndkraft (eksempelvis lygter, pumper, barnestole, tasker og 
lignende), skal være aftaget, inden cyklen ekspederes som rejse-
gods. 

på cykler med hjælpemotor (knallerter) må kun den til motoren 
hØrende beholder indeholde brændstof. Er der indskudt en hane i 
ledningen foran motoren, skal passageren lukke den • 

. Ekspedition af rejsegods mellem to stationer (herunder billet-
salgssteder og trinbrætter) finder kun sted, når passageren fore-
viser en mellem de pågældende stationer gældende rejsehjemmel. 
Kan der ikke fås billet i den pågældende forbindelse, og rejsegodset 
Ønskes ekspederet til bestemmelsesekspeditionsstedet, skal der 
forevises billet til den på vejen længst bortliggende station, hvortil 
billet kan fås. Passagerer der påbegynder eller afslutter deres 
rejse på en af DSB omnibusruterne, kan få ekspederet deres rej-
segods fra eller til den station, der ligger nærmest (bekvemmest 
for) det pågældende rutebilholdested, når der forevises billet fra 
eller til overgangsstationen til rutebilstrækningen. 
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Stations forbindelser 

Rejsegods kan i a lmindelighed ekspede res mellem alle egentlige 
stationer, hvorimellem der finder billetudstedelse sted samt i 
det nedenfor anførte omfang fr a og til bille tsalgss teder og trin-
brætter . Fra ubetjente stationer samt fra billetsalgssteder og ) 
trinbrætter kan dog i almindelighed kun ekspederes rej segods i 
lokal trafik og kun genstande, som efter togpersonalets skØn uden 
vanskelighed kan indlæsses i pakvognen under togets ophold. Fra 
og til bilekspeditioner samt i forbindelse med privatbanestationer 
m v kan der ekspeder es rejsegods i det i tarif nr 11 anfØrte om-
fang. 

Ekspedition af r ejsegods finder ikke sted 
- over hurtigruten mellem Kalundborg og Århus havn, 
- lokalt over havne banerne , 

lokalt over overfarten Halsskov - Knudshoved, 
fra og til ekspeditionsstederne Albertslund, Bagsværd, Bern-
storffsvej , DybbØlsbro, Fuglebakken, Godthåbsvej, Islev, Jyllin-
gevej, J æger sborg , KØbenhavns Frihavn, Langgade , Lyngbyvej , 
Nordhavn, NØrreport, Pe ter Bangsvej, RØdovre, SvanemØUen, 
Vangede og Vester port . 

Ved ekspedition af rejsegods til de kØbenhavnske stationer skal I passageren om fo rnØdent spØrges om, til hvilken station rejse-
godset Ønskes ekspederet . 

Til Esbjerg havn kan kun ekspederes r e jsegods, der i tils lutning 
til forbindel sestogene skal viderebefordres med skibene til Eng- ) 
land over Harwich og Newcastle, og som i mangel af takster ikke 
kan ekspeder es direkte. Rejsegods til viderebefordring med andre 
fra Esbjerg udgående skibs r uter skal ekspederes til Esbjerg sta-
tion. 
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Stationerne skal spørge rejsende, der Ønsker rejsegods ekspederet 
til Esbjerg med "Englænderen" eller tog, der har direkte tilslut-
ning til dette tog, om godset skal viderebefordres fra ESbjerg med 
skib til England over Harwich eller Newcastle. I så fald ekspederes 
rejsegodset til Esbjerg havn, medens det ellers ekspederes til 
Esbjerg station. 

Til Frederikshavn havn kan ekspederes rejsegods, som skal vide-
rebefordres derfra til Norge eller Sverige med skib, hvad enten 
de rejsende har gennemgående billetter til den udenlandske be-
stemmeisesstation eller kun billetter til Frederikshavn. 

Stationerne skal spørge rejs ende , der Ønsker rejsegods ekspederet 
til Frederikshavn med tog, som har tilslutning til de nævnte skibe, 
om rejsegodset skal viderebefordres fra Frederikshavn med skib, 
og i bekræftende fald ekspedere rejsegodset til Frederikshavn havn. 

Til billetsalgssteder og trinbrætter kan der ekspederes rejsegods 
i fuldt omfang. 

Ekspedition af rejsegods kan i det enkelte tilfælde foretages til 
den på billetten anfØrte bestemmelsesstation eller til en io ran 
denne liggende station på den samme .strækning. Rejsegods kan 
også ekspederes på en mellemstation, når ekspeditionen kan ske 
uden forsinkelse af toget. 

Indlevering 

Al på stationer 

Rejsegods, der Ønskes ekspederet, skal indleveres i rejsegodseks-
peditionerne senest 15 minutter fØr togets afgang. 

På større stationer kan cykler dog forlanges indleveret 1/2 time 
fØr togets afgang, når der findes opslag herom ved stationens 
rejsegodsekspedition. 
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Forudekspedition af rejsegods kan finde sted på selve rejsedagen 
forud i den tid, hvor ekspeditionsstedet er åbent for publikum . 
Bortset fra landstationer , som normalt kun er betjent på hverdage 
i tiden kl 8 - 11 og 15 - 17, åbnes ekspeditionsstederne for indle-
vering af rejsegods senest 1/2 time fØr togafgang. 

For at forhindre, at billetter alene kØbes med henblik på rejsegods-
befordring og efter rejsegodsekspeditionen søges tilbagebetalt som 
ubenyttede, skal de ved ekspeditionen forsynes med et bagagestem-
pel på bagsiden. På billetter til hen- og tilbagerejse anbringes 
stemplet på henrejsen på billettens Øverste halvdel og på tilbage-
rejsen på dens nederste halvdel. Abonnementskort skal dog ikke 
forsynes m ed bagagestempel. 

Ved indlevering af rejsegods til tog, der har forbindelse med lyn-
tog, skal stationerne spØrge de rejsende, om r ejsegodset Ønskes 
videresendt med lyntog, og i bekræftende fald opkræve den for så-
dan befordring fastsatte betaling. 

Ved indlevering af cykler til tog, der har forbindelse med ekspres-
tog, skal stationerne spØrge de rejsende, om cyklen Ønskes befor-
dret med eksprestog. I bekræftende fald opkræves den for sådan 
befordring fastsatte betaling. 

Indleveres rejsegods til befordring med et tog efter de foran nævnte 
frister (15 minutter hhv 1/2 time fØr togafgang), må det kun afvi-
ses, når tiden ikke tillader ekspedition på normal måde. I sådanne 

) 

tilfælde skal den rejsende underrettes om, at rejsegodset eventuelt ) 
kan afsendes med et senere tog. Indvilger den r ejsende heri, skal 
såvel stammen som rejsegodsbeviset ved stempel eller skrift på-
fØres bemærkningen "For sent indleveret til tog . . ... ", og rejse-
godset eftersendes snarest til bestemmelsesstationen. 

Rejsegods, som indieveres så sent, at det ikke kan blive ekspederet 
uden forsinkelse af toget, kan u n d t a g e l s e s v i s medgives toget 
uden at være ekspederet, men den rejsende skal i så fald være sta-
tionspersonalet behjælpelig med at få det bragt til pakvognen. 
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B) I togene 

I togene kan i 'lokal trafik ekspederes 
- rejsegods fra ubetjente ekspeditions steder , når indlæsningen i 

pakvognen kan ske uden særlig gene eller forsinkelse af togets 
ekspedition, 

- rejsegods fra betjente ekspeditions steder, når den rejsende er 
kommet for sent til at få det ekspederet på stationen og det af-
leveres ved stationens mellemkomst, 

- rejsegods, der af togpersonalet fjernes fra personvognene og 
bringes tll pakvognen, fordi det ikke kan befordres som hånd-
rejsegods, samt 

- rejsegods fra udlandet, som i stedet for til den rejsendes be-
stemmeisesstation er ekspederet tll en undervejsstation, når 
den rejsende - eventuelt ved henvendelse tll togpersonalet -
Ønsker det videreekspederet, og tiden på den pågældende station 
ikke tillader ny ekspedition. 

Betaling 

A) Gratis 

Mellem socialministeriet og statsbanerne og de i tarif nr 11 del-
tagende styrelser (undtagen Grenå-Hundested Færgefart) er der 
truffet aftale om, at 
- vanføres sygevogne, rullestole og invalidecykler, 
- vanføre s almindelige tohjulede cykler samt klapvogne i ikke-

sammenklappet stand og barnevogne ved transport af spastiske 
og vanfØre bØrn 

befordres gratis som rejsegods i lokal trafik samt j forbindelse r 
med de i tarif nr 11 deltagende styrelser. 

Der kræves ikke forevisning af legitimation af nogen art ved eks-
pedition af sygevogne, rullestole og invalidecykler , hvortil kun 
henregnes cykler med tre eller flere hjul samt tohjulede cykler 
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med håndtræk eller fastgjorte stØttehjul. BJlver den rejsende i 
kØretØjet under hele befordringen, ses der bort fra ekspedition. I 
andre tilfælde ekspederes kØretØjet på normal måde, men i stedet 
for betaling anfØres i rejsegodsstammens og - bevisets pris rubrik 
arten af det pågældende kØretØj (f eks "Rullestol"). 

Ved ekspedition af vanfØres almindelige tohjulede cykler - hvortil 
også henregnes andre tohjulede cykler end de forannævnte, i hvilke 
der er foretaget ændringer som f eks fastgørelse,forkortelse eller 
leddeling af pedal arm - samt af klapvogne i ikke-sammenklappet 
stand og barnevogne ved transport af spastiske og vanfØre bØrn 
skal forevises et af Landsforeningen af VanfØre udstedt legitima-
tionskort (BMS nr 367) . Derudover skal kØretØjet af den rejsende 
være forsynet med en af landsforeningen på rØdt pap fremstillet 
særJlg mærkeseddel, forsynet med foreningens bomærke (BMS nr 
368). Mærkesedlens nummer skal svare til legitimationskortets 
nummer . KØr etØjet ekspederes på normal måde, men i stedet for 
betaJlng anfØres i rejsegods stammens og -bevisets prisrubrik 
"Landsforeningen nr ..... (legitimationskortets nummer)". Ordnin-
gen omfatter ikke cykler med hjælpemotor, og vanfØre, som 
ikke har et af de nævnte legitimationskort med tilhØrende mærke-
seddel, skal erlægge almindelig betaling for befordring af deres 
kØretøjer , men kan i Øvrigt henvises til Landsforeningen af Van-
føre, GI MØnt 12, 3., KØbenhavn K, for at få udstedt legitimations-
kort og mærkeseddel. 

Ordningerne gælder ikke ved ekspedition som rejsegods over skibs -
strækningen mellem Grenå og Hundested. Ønskes der sammen med 
et af de nævnte kØretØjer ekspederet andet rejsegods, skal der for 
dette betales efter de almindelige bestemmelser nedenfor. 

B) Rejsegodsfragt 

Rejsegodsfragten, der erlægges ved indleveringen, regnes efter 
- rejsegodsets styktal 
- afstandstabellens afstand uden hensyn til den vej, over hvilken 

godsets befordres, samt 
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- arten af det tog, hvormed rejsegodset Ønskes befordre t. 

Rejsegodsfragten pr rejsegodss tykke udgør for en afst and af 
- 1 - 150 km: 2,50 kr 
- 151 km og derover: 5,00 kr. 

L 

Ønskes rejsegods befordret med lyntog, forhØj!'s de nævnte fragter 
med 50 % - eventuelt afrundet opad til mangefold af 25 øre . 

For almindelige cykler ude :notor udgØr fragten de t dobbelte og 
for cykler af anden art fire gange de foran nævnte fragte r . Øns kes 
cykler befordret med ekspres tog, fordobles fr agten. 

Rejsegodsfragten regnes - såvel i lokal som i gennemgående tr afik 
- efter den korteste tarifafstand mellem de pågældende ekspediti-
onssteder uden hensyn til den vej, over hvilken r e js egodset befor-
dres - dog sker beregning ove r Kalundborg - Århus overfarten 
(Samsøruten) kun, hvis passageren forl anger r e jsegodse t eks pe-
deret denne vej. 

C) Interesse i afleveringen 

Gebyret for tegning af interesse i r e jsegodset s aflevering e r 1/ 10 
promille af det tegnede belØb for hver påbegyndt 10 km af den kor-
teste tarifafstand mellem de pågældende s tationer. Gebyr e t, de r 
mindst udgør 2,50 kr, afrundes eventuelt opad til mangefold af 10 
øre. 

Ekspeditionen 

A) på stationer 

Ved ekspedition af rej segods benyttes hvide bl anketter, de r bestå r 
af en stamme, et r e jsegodsbevis (BlVlS nr 266) og to nummer sedle r 
(BlVlS nr 266a), og som er indrette t således, at r ejsegodsbeviset 
udfyldes samtidig med stammen og nummersedlerne to og to sam-
tidig. 
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Straks efter modtagelsen skal ekspeditions stederne i alle dertil 
bestemte rubrikker på samtlige fortlØbende numre i hæfterne 
stemple deres navn, medmindre hæfterne leveres med itrykt 
afsendelsesstation. Blanketterne skal i Øvrigt udfyldes med blæk-
stift eller kuglepen under iagttagelse af fØlgende: 

I stammen og i rejsegodsbeviset anføres bestemmelsesstationens 
navn og evt ruten. Ved ekspedition til billetsalgsstederag trinbræt-
ter anføres som bestemmelsesstation den bagved billetsalgsstedet 
hhv trinbrættet nærmest liggende station, og billetsalgsstedets hhv 
trinbrættets navn skrives i parentes efter navnet på denna station. 
Passageren underrettes ved udleveringen af rejsegodsbeviset 
udtrykkeligt om, at han selv må indfinde sig ved pakvognen for at 
få rejsegodset udleveret mod aflevering af rejsegodsbeviset, så 
snart toget er ankommet til billetsalgsstedet (trinbrættet), da gen-
standene ellers vil blive medtaget til det ekspeditionssted, hvortil 
de er ekspederet. Togpersonalet afleverer rejsegodsbe"iset til 
dette ekspeditionssted. Til billetsalgsstederne BrØndbYØster, Hu-
sum, Hvidovre, Skovlunde, Sorgenfri og SØnderport sker ekspedi-
tionen af rejsegods som til egentlige stationer. 

I gennemgående trafik i forbindelse med bilekspeditioner og ekspe-
ditionssteder under private styrelser skrives bestemmelsesstati-
onsnavnet med BLOKBOGSTAVER, og i ruten anføres overgangs-I stationen (for DSB bilekspeditionsstedernes vedkommende den 
togplan 1 anførte overgangsstation) til den fremmede styrelse. 

Endvidere anføres dato, antal stykker (for almindelige cykler efter-
fulgt af "C" og for cykler af anden art af "K"), rejsegodsfragten, 
den tegnede interesse i aflevering og gebyret herfor. I nummersed- ) 
lerne anføres antal stykker og bestemmelsesstationens navn (i gen-
nemgående trafik med BLOKBOGSTA VER) og eventuelt ruten, der i 
gennemgående trafik altid skal indeholde navnet på overgangsstati-
anen. 

Skal rejsegods befordres med lyntog eller cykler med eksprestog, 
påskrives eller stemples stamme, bevis og nummersedler ordet 
"Lyntog", hhv "Eksprestog". 
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Der må ikke foretages rettelser I stammen eller beviset, men en 
fejlskreven ekspedition skal annulleres og en ny ekspedition udfær-
diges . Opdages en fejl for sent til, at dette kan lade sig gøre, skal 
der gives bestemmelsesstationen og afregningskontoret særskilt 
underretning om fejlen. 

Rejsegodsblanketterne skal benyttes I rigtig nummerfØlge. Er der 
benyttet rejsegodsblanketter uden for nummerfØlge, skal det straks 
indberettes til afregningskontoret med anmodning om forholdsordre. 

") Stammerne bliver på afsendelsesstationen, indtil de indsendes med 
rejsegodsrapporterne, medens rejsegodsbeviset gives til den rej-
sende, og nummersedlerne klæbes på rejsegodset, et nummer på 
hvert stykke. 

På hver blanket (stamme og rejsegodsbevis) kan der ekspederes 
lige så mange stykker rejsegods, som der findes vedhængende lige-
lydende nummersedler . Indleveres der flere stykker til ekspedition 
på gang, anvendes to eller flere stammer og beviser. Indleveres 
rejsegods, der kan sendes og Ønskes sendt med lyntog, sammen med 
rejsegods, som Ikke kan befordres med lyntog, udfærdiges særskilt 
ekspedition på hver af de to delsendinger • 

Ved samlet ekspedition af større partier rejsegods fra kolonier og 
sommerlejre m V til KØbenhavns Hovedbanegård udstedes kun 
rejsegodsbeViS, der udfyldes på sædvanlig måde, men hvis nummer-
sedler Ikke benyttes. Rejsegodsstykkerne beklæbes I stedet med 
særlige nummer sedler (blanket A 347 = BMS nr 310), der er hvide 
med kvadratiske grønne felter foroven og forneden og har påtrykt 
angivelsen "KolonIrejsegods nr ..... fra ..... til KØbenhavns Hoved-
banegård". Numrene på de benyttede nummersedler anføres I rej-
segodsstamme og -bevis efter eventuel ruteangivelse således 
"Kolonirejsegods nr ..... - . ... . ". 
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Ved samlet ekspedition i Øvrigt af mange stykker rejsegods tll 
samme bestemmelsesstation her i landet udstedes kun et rejsegods-
bevis, hvorefter de rejsegodsstykker, hvort!! der ikke haves num-
mersedler, kun beklæbes med bestemmelsesstationsmærke, hvori 
det t!! rejsegodsbeviset svarende nummer skrives eller stemples. 

Foruden de forannævnte blanketter findes fØlgende særlige blanket-
ter til ekspedition af rejsegods og cykler i visse forbindelser eller 
i særlige tllfælde: 

al Tll ekspedition af lit stykke rejsegods, der ekspederes mod al-
mindelig rejsegodsfragt, men uden gebyr for tegning af interesse 
i afleveringen, er på stationer, der har behov herfor, oplagt sær-
lige hvide blanketter med fortlØbende numre, bestående af bevis 
med itrykt pris og nummerseddel. 

Straks efter modtagelsen skal stationerne stemple deres navn i de 
dert!! bestemte rubrikker på blanketterne, der er samlet i hæfter. 

Beviset udfyldes samtidig med nummersedlen, der er carboniseret 
på bagsiden, med angivelse af dato, bestemmelsesstation og even-
tuelt rute. 

Blanketten fremstilles også med itrykt bestemmelsesstationsnavn 
tll brug ved ekspedition t!! KØbenhavns Hovedbanegård (BMSnr 273l. 

bl KØbenhavns Hovedbanegård anvender ved ekspedition af lit styk-
ke rejsegods, der ekspederes mod almindelig rejsegodsfragt, men 
uden gebyr for tegning af interesse i afleveringen, særlige blan-
ketter med fortlØbende numre, bestående af bevis og nummer tll 
brug på samme måde som de almindelige rejsegodsblanketter ,men 
således, at der ved ekspeditionen påstempIes indleveringsdato, m v 
samt pris på såvel bevis som nummer seddel (BMS nr 274l. 

) 

) 
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østerport station anvender samme ekspeditionsform i lokal trafik 
ved ekspedition til stationer på Nord- og Kystbanen samt enkelte 
andre stationer . 

De særlige blanketter er hvide med 
'I - sort påtryk til statsbanestationer på Sjælland og Lolland-Falster, 

- rØdt påtryk til statsbanestationer i Jylland og på Fyn, 
- grønt påtryk til ekspeditlonssteder på privatbaner m v. 

c) Til ekspedition af en almindelig cykel uden motor bruges i nogle 
forbindelser særlige kartoncykelbllletter med fortløbende numre. 
Billetterne er ved perforering delt i 2 dele, nemlig en større del 
til at binde ved cyklen og et bevis. 

Ekspeditionen foregår på den måde, at den rejsende ved cyklens 
indlevering og fragtens betaling får udleveret beviset (BMS nr 281 
og 282), medens den større del (BMS nr 281a og 282a) bindes fast 
ved cyklens styr. på bestemmelsesstationen udleveres cyklen til 
den rejsende mod aflevering af beviset. 

Skal befordringen foregå med eksprestog, anvendes billetterne ikke, 
men cyklerne ekspederes på almindeligt rejsegodsbevis. 

Det til fastbindingen på cyklen nØdvendige sejlgarn leveres af di-
striktet i afpassede længder og anbringes på billetterne,inden eks-
peditionen foregår. 

d) l nogle forbindelser anvendes særlige barnevogns billetter (BMS 
nr 283 - 283a) efter tilsvarende bestemmelse, som gælder for 
cykelbilletterne. 

Ved ekspeditionen b e k I æ b e s rejsegodset således: 
Foruden med rejsegodsblankettens nummerseddel skal rejsegodset 
i lokal trafik beklæbes med statlonsmærke, med mindre 
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bestemmelsesstationens navn er påtrykt nummersedlen*). 

Stationsmærkerne er trykt i fØlgende farver: 

I alle statsbanestationer på Sjælland og 
Lolland-Falster undtagen KØbenhavn H ........... .... ........ . 

(BMS 
alle statsbane stationer på Fyn ..•.......•. .............. . .. •..•... 

(BMS 
alle statsbanestationer i Jylland ......... ........... ..... ..... ... . 

grøn 
nr 305) 

rØd 
nr 303) 

blå 
(BMS nr 301) I KØbenhavn H ... .. ... .. ...•. •..•....................... 

Ved anvendelse af cykel- og barnevognsbllletter med både afsen-
delses- og bestemmelsesstationens navn påtrykt , skal stationsmær-
ke ikke anvendes, hvorimod beklæbning med dette mærke skal finde 
sted, når der ved ekspeditionen anvendes billetter,hvorikun afsen-
delsesstationens navn er påtrykt, medens bestemmelsesstationens 
navn skal påskri ves . 

Stationsmærkerne skal inden benyttelsen påtrykkes afgangsstatio-
nens stempel over det itrykte stationsnavn. 

Ved beklæbning af rejsegods til billetsalgssteder (undtagen til de på 
side 56 - 58 anfØrte) og trinbrætter anvendes stationsmærker til 
den bagved bllletsalgsstedet eller trinbrættet nærmest liggende 
station, men bllletsalgsstedets eller trinbrættets navn skal skrives 
i parentes under det itrykte stationsnavn. 

*) Rejsegods, der ekspederes af KØbenhavns Hovedbanegård på 
blankobeviser, beklæbes ikke med stationsmærke, men kun med 
nummerseddel. Bestemmelsesstationens og eventuelt overgangs-
stationens navn skal derfor være skrevet særlig tydeligt, således 
at fejlsendinger af rejsegodset undgås. 



) 
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Rejsegods, der ekspederes over Kalundborg - Århus (Samsøruten) , 
skal desuden forsynes med ruteseddel. 

Rejsegods, der skal befordres med eller undervejs omlæsses til 
viderebefordring med lyntog, påklæbes under rejsegodsnummeret 
en brandgul seddel med sort tryk "Lyntog" (blanket A 350 = BMS 
nr 306). 

Cykler, der skal befordres med eller undervejs omlæsses til vide-
rebefordring med eksprestog, påklæbes under rejsegodsnummeret 
en rØd seddel med sort tryk "Eksprestog" (blanket A 349 = BMS 
nr 307). 

Når der tegnes interesse i rejsegodsets aflevering, skal godset be-
klæbes med et særligt mærke, forestillende et rØdtvingehjul (blan-
ket A 540 = BMS nr 308). 

Til Frederikshavn havn ekspederet rejsegods skal foruden med de 
sædvanlige ekspeditionsmærker forsynes med særlige mærker med 
tryk "Via Frederikshavn med Goteborgskibet", "Via Frederikshavn 
med Larvikfærgen" eller "Via Frederikshavn medOslosklbet" sva-
rende til det af den rejsende opgivne rejsemål, jf BMS nr 558. 

I gennemgående trafik beklæbes rejsegods kun med nummer-
seddel samt med ruteseddel, der angiver overgangs stationen fra 
statsbanerne (for statsbanebilekspedltionsstedernes vedkommende 
den I togplan 1 anfØrte overgangsstation) og har samme farve som I 
stationsmærket til denne station. 

Beklæbnlngen af rejsegods skal enten ske direkte på godset, eller 
på et fast vedbundet lærreds- eller papmærke e ller på en anden 
holdbar mærkeplade, der, hvis den rejsende ikke selv har forsynet 
godset med et sådant mærke, leveres gratis af jernbanen. De stati-
onerne hertil leverede papmærker - hvorpå alle rejsegodsbeklæb-
ninger (nummerseddel og stationsmærke samt evt lyntogs- eller 

l/IO 1970 321 



L 66 - III 

eksprestogsmærke) skal anbringes samlet på mærkesedlens ene 
side - kan udleveres gratis til rejsende, der selv Ønsker at mærke 
Indleveret rejsegods med navn, adresse og bestemmelsesstatIon. 

Det skal påses, at godset ikke bærer tidligere beklæbnlnger. Er 
dette tilfældet, skal indleverings stationen fjerne dem eller, hvis det 
ikke lader sig gøre, makulere dem ved tydelig overstregning, helst 
med kulØrt blyant; den nye nummerseddel og det nye statIonsmærke 
klæbes over de tidligere tilsvarende beklæbnlnger, således at der 
altid kun findes beklæbnlnger et sted på godset, og at det, såfremt 
den nye beklæbnlng falder af under befordringen, af makuleringen 
fremgår, at den derefter synlige beklæbnlng er ugyldig. 

B) I togene 

Ved modtagelse af rejsegods I togene, jf side 53, forholdes således: 

Der er på samtlige togudgangsstatloner oplagt særlige nummerere-
de rejsegods-kartonbllletter (blanket A 351), der ved perforering 
er delt i 2 dele (en større del (BMS nr 284a) til at binde ved rejse-
godset og et bevis (BMS nr 284», og som er samlet I blokke med 
25 billetter I hver, samt det til fastbindIng på rejsegodset nØdven-
dige sejlgarn. 

Togudgangsstatlonerne, der rekvirerer blanketterne I blanketkon-
toret og det til fastbIndIngen på rej segodset (cyklen) nØdvendige 
sejlgarn Ilagerkontoret, udleverer de nØdvendige blokke og sejl-
garn til de tjenestemænd, der kan komme til at gøre tjeneste i pak-
vogn. 

Den udfyldte billet bindes til rejsegodset, og beviset udleveres til 
den rejsende sammen med en som kvittering for den betalte rejse-
godsfragt udstedt togbillet I hvilken de Indrammede felter foran 
datoangivelsen og efter bestemmelsesstatIonen overkrydses. I det 
med fed streg Indrammede felt I rubrikken til ruteangivelse anføres 
"R" for almindeligt rejsegods og "e" for cykler (evt "R + e") . Rej-
segods- eller cykelfragten anføres I prisrubrikken umiddelbart 

) 
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efter de nævnte angivelser . I rubrikken tU forklaringer anføres 
"Rejsegodsfragt" henholdsvis "Cykelfragt" samt nummeret pi den 
(de) udleverede rejsegodskartonbillet(billetter), jf BMS nr 86. 

Er rejsegods ekspederet til lyntog eller cykler tU eksprestog, sup-
pleres angivelsen med "Lyntog" hhv "Eksprestog". 

Er der mere end et stykke rejsegods, skal der anvendes to eller 
flere rejsegodskartonbilletter, således at hvert stykke rejsegods 
får sit nummer, men der udstedes kun en togbillet, hvori alle de 
anvendte numre anfØres. 

Bestemmelsesstationen udleverer mod aflevering af det udstedte 
bevis og mod f o r e v i s n i n g af den udstedte togbillet rejsegodset 
tU den rejsende. Er bestemmelsesstationen ubetjent ved det pAgæl-
dende tog, udleveres rejsegodset på tilsvarende måde af togper-
sonalet . 

Befordring 

Rejsegods kan ikke forlanges ekspederet til rene godstog, men sta-
tionerne bØr dog - hvor forholdene tillader det - efterkomme Øn-
sker herom. 

M ed lyntog befordres kun genstande, der emballeret i kufferter m v, 
s amt sammenklappede barnevogne og kun i den udstrækning plads 
haves . 

Med elektriske tog befordres kun barnevogne og lirekasser, der 
medføres af de rejsende selv. I Øvrigt befordres rejsegods fra og 
tU ekspeditionsstederne på de elektrlflcerede strækninger, samt 
fra og til Buddinge og Hedehusene stationer, snarest gØrligt med 
bil, men det kan ikke påregnes, at rejsegodset vil indgå til bestem-
melsesstationen samtidig med den rejsende. 
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Cykler, der indleveres til befordring som rejsegods, kan Ikke altid 
pAregnes at blive befordret med samme tog som den rejsende, og 
statsbanerne kan derfor Ikke pltage sig noget ansvar for den heraf 
fØlgende forsinkelse . Denne begrænsning gælder Ikke for Sygevogne 
og rullestole samt tohjulede cykler med håndtræk og trehjulede 
cykler, der benyttes af Invalider. ) 

Rejsegods, der skal passere Købenbavns HovedbanegArd, kan Ikke 
pAregnes viderebefordret derfra med tog, hvis afgangstid Ikke lig-
ger mindst 15 minutter efter ankomsttiden for det tog, hvormed 
rejsegodset indgår til KØbenbavns Hovedbanegård. Mellem KØben-
havns Hovedbanegård og stationer på de elektrificerede strækninger 
sker befordringen med bil, og det kan derfor Ikke påregnes, at 
rejsegodset vil indgå til bestemmelsesstatIonen samtidig med den 
rejsende. Rejsegods mellem Hareskovbanens stationer og stationer 
ud over KØbenbavn L befordres med bil over en del af strækningen, 
og det kan derfor Ikke pllregnes, at rejsegodset vil indgå til bestem-
melsesstatlonen samtidig med den rejsende. 

Rejsegods skal altid befordres til bestemmelsesstatIonen over den 
rute, ad hvilken den burtlgste befordring efter kØreplanen opnls. 

Befordring over Kalundborg - Århus (Samsøruten) må dog kun finde 
sted, nlr godset er ekspederet over denne rute, og til og fra stati-
oner uden for statsbanerne samt mellem statsbanestationer indbyr-
des med transit over andre styrelsers strækninger gælder reglen 
kun for befordring til og fra den overgangsstatIon, som den rejsen-
de efter sin billet skal passere. 

l forbindelse med Svendborg befordres rejsegods ad skinnevejen, 
medens det i forbindelse med Øvrige DSB-bIlekspedItioner befor-
dres over de i togplan l anførte overgangsstatIoner . 
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Udlevering 

Rejsegodsets udlevering finder sted mod tilbagelevering af rejse-
godsbeviset. DSB er ikke forpligtet til at undersØge, om ihændeha-
veren af rejsegodsbeviset er berettige t til at få godset udlever et. 

J Indehaveren af rejsegodsbeviset e r berettiget til at fordre rejse-
godset udleveret på bestemmelsesstationen efter ankomsten af det 
tog, med hvilket r ejsegodset skulle have vær et befordret, så snart 
den tid er forlØbet, der er nØdvendig til at stille godset til rådighed 

) og til dets eventuelle behandling af told- og andre administrative 
myndigheder. 

Ved dublering af tog forbeholder DSB sig dog først at udlevere 
rejsegodset efter ankomsten af det sidste af togene. 

På landstationer kan r ejsegods normalt kun påregnes udleveret 
hverdage i tiden kl 8 - 11 og 15 - 17. Rejsegods, der ankommer 
til sådanne stationer med samme tog som passageren, kan dog i 
alle tilfælde fås udleveret ved henvendelse til udlæsningspersonalet. 

Ekspederet rejsegods må kun udleveres mod tilbagelevering af det 
passageren på afgangs stationen overleverede bevis eller - såfremt 
dette mangle r, men vedkommende har godtgjort sin berettigelse til 
at modtage r ejsegodset og efter omstændighederne stillet fornØden 
sikkerhed - imod kvittering. Til denne kvitte ring anvender bysta-
tione rne journalen over rejsegods udleveret uden aflevering af rej-
segodsbevis (blanket A 346a) og andre stationer den særlige kvit-
teringsblanket (blanket A 346). 

Når der fremsættes særligt Ønske herom, kan et r ejsegodsbe-
vis - efter at være stemplet elle r påtegnet "Udleveret" - stemples 
"Alm omsafg udgØr 3/ 23, af fragt og gebyrer" og tilbagelever es I 
til passager en som bevis for betalt merværdiafgift. 
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De afleverede rejsegodsbeviser (herunder beviser frakartoncykel-
billetter og karton-barnevogns billetter) skal samtidig med eller 
snarest efter udleveringen af rejsegodset annulleres ved påskriv-
ning eller påstempling "Udleveret den /" med tilfØjelse af 
datoen for udleveringen og den udleverendes navn eller mærke. Der 
må ikke foretages rettelser eller tilfØjelser i beviserne, der lige-
som de afgivne kvitteringer på blanket A 346 indsendes af statio-
nerne efter reglerne i ordreserierne H og K. 

I Når rejsegods på grund af togstandsning, eller fordi passageren 
frivilligt opgiver sin rejse, Ønskes udleveret på afrejsestationen 
eller en mellemstation, må udleveringen kun ske ved stationens 
mellemkomst og mod aflevering af rejsegodsbeviset. Er rejsegod-
set. toldpligtigt, må udleveringen kun finde sted til toldvæsenet, hvis 
aneIkendelse af godsets modtagelse skal erhverves. 

Af hensyn til kontrol med og rapportering af uafhentet rejsegods 
samt beregning af oplagspenge m m stemples ankomstdagen på alt 
rejsegods, som ikke afhentes samme dag, det ankommer, på den 
rejsegodset påklæbede nummerseddel. Til denne stempling kan 

I anvendes annulleringsstemplet til DSB frimærker eller et almin-
deligt gummidatostempel. 

Oplagspenge for ikke rettidigt afhentet rejsegods regnes for hvert 
påbegyndt dØgn efter afhentningsfristens udlØb efter fØlgende tak-
ster pr stk: 

For rejsegods .....•..•.....•. •.. .••.... . ...•. ••••. ... •.•••••••••. 
" almindelige cykler uden motor .. . ....... .... o •• ••••••• • 

" cykler af anden art med eller uden motor t herun-
der cykler med mere end to hjul, med mere end 
et sæt pedaler, med påsat side- eller påhængs-
vogn eller med påmonteret lad ....•.....•...•.....•.... 

0,75 kr 
1,50 kr 

2,25 kr 

) 



) 
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Ved beregning af oplagspenge må tages hensyn til eventuelle ind-
skrænkninger i udleveringstiderne således, at fristen for gratis 
henståen først regnes fra det tidspunkt, da rejsegodset faktisk har 
kunnet udleveres. 

Om udlevering af rejsegods, der er ekspederet i toget, se side 67 . 

Nol.r en rejsende henvender sig til en station for at fol. rejsegods 
tilbage- eller videresendt fra bestemmelses stationen pol. statsba-
nerne til en anden statsbanestation, mol. han forelægge rejsegodsbe-
viset for sendingen. 

Anmodningen sendes til den station, hvortil rejsegodset er ekspe-
deret, enten som jernbanesag mod betaling af et ekspeditionsgebyr 
på 2 kr, eller undtagelsesvis pr tjenestetelegram mod betaling af I 
et gebyr på 3 kr. For gebyret udstedes blokkvittering (konto 6 c). 

Anmodningen skal have følgende ordlyd: " .. . . ... stk rejsegods (kuf-
fert, cykel o s v) nr .. .. fra .... . . til . . ... . bedes videre (tilbage) 
sendt til . .... • ". 

Det foreviste rejsegodsbevis overkrydses pol. forsiden, forsynes på 
bagsiden med påtegning om den forlangte tllbage- eller videresen-
deise og stationens datos tempel , og tilbageleveres til den rejsende, 
idet denne gøres opmærksom pol., at det skal afleveres pol. den nye 
bestemmelsesstation, for at han kan få rejsegodset udleveret. 

sHremt rejsegodset Ønskes tilbage- eller videresendt som fØlge af 
en fejl fra jernbanens side, opkræves intet ekspeditionsgebyr og i 
meddelelsen til omekspeditionsstationen tilfØjes: "Fri videre (til-
bage)sendelse" . 

Omekspeditionsstationen udfærdiger ekspedition på godset ved hjælp 
af en almindelige rejsegodsblanket. Der anføres herved intet be-
lØb, men stamme og bevis påskrives: "Videre (tilbage)sendt rejse-
gods nr •..... fra . . .. .. ". Nummersedierne påskrives: "Videre(til-
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bage)sendt rsg". Er der påløbet oplagspenge, påskrives stamme 
og bevis: "Opip fra .•.... til ...••. ", og er der i telegrammet eller 
meddelelsen foreskrevet fri videresendeise, anføres endvidere: 
"Udleveres frit". Anmodningen sammenhæftes med stammen til 
den udfærdigede nye ekspedition, og beviset sendes til den nye 
bestemmelsesstation. Rejsegodsets oprindelige beklæbninger over-
krydses tydeligt med kulØrt blyant, og godset beklæbes på normal 
måde og afsendes. 

på den nye bestemmelsesstation udleveres rejsegodset mod afle-
vering af det oprindeligt udstedte rejsegodsbevis og mod betaling 
af rejsegodsfragt for den nye befordring samt eventuelt oplagspenge. 

Det af den rejsende afleverede rejsegodsbevis sammenhæftes med 
det fra den oprindelige bestemmelsesstation modtagne bevis, hvor-
på anføres det for befordringen opkrævede belØb, der føres til 
indtægt som rejsegodsfragt, og begge beviser vedhæftes bilaget til 
konto 2 a, i hvis rubrik 7 det i månedens lØb opkrævede belØb for 
denne art befordringer optages. For eventuelle oplags penge udste-
des blokkvittering. Er der foreskrevet fri udlevering, opkræves 
intet, men de to beviser sammenhæftes og indsendes med bilaget 
til konto 2 a. 

For videre(tllbage)sendt rejsegods kan der ikke tegnes interesse 
i afleveringen, med mindre der i forvejen har været tegnet inter-
esse i afleveringen ved ekspeditionen fra afsendelsesstatlonen til 
den oprindelige bestemmelsesstation. såfremt en tegnet interesse 
i afleveringen herefter 'fornyes, må oplysning herom medtages i 
anmodningen til omekspedltionsstationen. 

) 



) 
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Ansvar for rejsegods 

DSB er ansvarlig for fors inket levering og for skade, opstået ved helt eller 
delvist tab af rejsegods eller ved beskadigelse af delte i tidsrummet fra dets 
modtagelse til befordring og indtil udleveringen. Den hØjeste erstatning, der 
kan forlanges udbetalt for en bortkommet eller beskadiget rejsegods-
sending , er 1500 kr, medmindre passageren har tegnet interesse i afleve-
ringen, eller der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra DSB s side. 

Om fremgangsmåden ved behandling af manglende, overtalligt og beska-
diget rejsegods henvises til siderne 148 - 162. 

Rejsegods skal behandles så omhyggeligt, som forholdene tillader det. Kuf-
ferter må ikke uden nØdvendighed, hverken i ekspeditionslokaler eller i 
vogne, stilles på enden, og rejsegods må ikke anbringes oven på, under eller 
i umiddelbar nærhed af levende eller slagtede dyr eller kasser med fisk. 
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BEFORDRING AF GODS 

Bestemmelser og takster for befordring af gods over DSB med 
tilhØrende færgeoverfarter findes for den lokale trafiks vedkom-
mende I statsbaneloven, godsbeforc!rlngsreglementet og ordreserie 

) E. 

For forbindelsen med Indenlandske privatbaner m m samt udlandet 
findes bestemmelserne I forskelllge forbindelsestarIffer og ordre-
serie E. 

De bestemmelser I ovennæynte lov, reglement, tariffer og ordre-
serie E, der må forudsættes at være af almindelig instruktorlsk 
betydnIng for plads- og pakhustjenesten, er samlet på de efterfØl -
gende s·ider på den måde, at de enkelte bestemmelser I lov og 
regI ament eller tarif er sammenarbejdet med de tilsluttende be-
s temmelser lordreserie E. 

I tvivlstilfælde må oplysning sØges på kontoret. 

DSB har pligt til at befordre gods efter bestemmelserne I stats-
baneloven, såfremt 
1) afsenderen efterkommer lovens og befordringsreglementernes 

bestemmelser, 
2) ·b8fordrlngen er mulig med de befordringsmidler, der normalt er 

tilstrækkelige til dækning af trafikkens behov, 
3) befordringen Ikke hindres af forhold, som DSB hverken kan af-

) værge eller råde bod på. 

Om Indskrænkninger I befordringen af sendinger til og fra forskel-
lige ekspeditIonssteder m v henvises til tarif nr 21 (StatIonsfor-
tegneIse) , der er leveret ekspeditionsstederne . 
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GENSTANDE, DER ER UDELUKKET FRA BEFORDRING 
ELLER KUN MODTAGES TIL BEFORDRING PÅ 

VISSE B"ETINGELSER 

Udelukket fra befordring er: 
1. genstande, hvis befordring er forbeholdt postvæsenet. 

2. genstande, der på grund af deres omfang, vægt eller beskaffen-
hed Ikke egner sig til den forlangte befordring under hensyn til 
banernes indretning eller materiel. 

3. genstande, hvis befordring er forbudt efter den Øvrige lovgtv-
nlng. 

4. stoffer og genstande, der efter bilag A til godsbefordringsregle-
(RID A) er udelukket fra befordring. , l" l 

s: ' ,ol&(? """-<.o.! &4A.l. .. t ... &1' -
genstande modtage's til befordring på visse betingelser: 

1. de i bilag A til godsbefordringsreglementet (RID A) nævnte stof-
fer og genstande på de der anfØrte betingelser. 

Disse bestemmelser findes sammen med de for den internatio-
nale trafik gældende (RID) i tarif nr 62. 

Tariffen indeholder befordringsbestemmelser for befordring af 
- eksplosive stoffer og genstande m v, 
- komprimerede, fordråbede eller under tryk oplØete luftarter, 
- stoffer. som ved berØring med vand udvikler antændellge luft-

arter J 

- selvantændelige stoffer, 
- antændellge stoffer, 
- antændende stoffer. 
- giftige stoffer. 
- radioaktive stoffer, 
- ætsende stoffer. 
- modbydeligt virkende eller smit!efarlige stoffer samt 
- organiske peroxider. (hlOf) 

) 

) 



) 

) 
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Befordringsbestemmelserne vedrØrer befordringsmåden, embal-
lering, indlevering, beklæbnlng, angivelser og erklæringer I 
fragtbrevet, befordringsmidler (læsning, påskrift, beklæbnlng), 
forskellige forsigtighedsregler under befordringen og opbeva-
ringen samt vedrØrende udlevering. 

2. lig, jernbanekØretØjer, som lØber på egne hjul, og levende dyr 
kun på de I godsbefordrlngereglementet angivne betingelser. 

Dyr, som lider af smitsomme sygdomme , må kun mod-
tages til befordring efter anmodning af veterinære myndigheder . 
Instruktion om særlige foranstaltninger til bekæmpelse af tuber-
kulose hos kvæg og svin og om foranstaltninger I tilfælde af mund-
og klovesyge eller andre smitsomme sygdomme er givet ekspe-
dltlonsstederne. 

Dyr, som lider af a n d r e s y gd o m m e, modtages kun, når der 
foreligger dyrlægeattest for, at det er forsvarligt at befordre 
dem. 

3. genstande, hvis befordring på grund af deres omfang, vægt eller 
beskaffenhed frembyder særlige vanskeligheder under hensyn til 
jernbanernes Indretning eller materiel, på særlige betingelser, 
der for hvert enkelt tilfælde fastsættes af jernbanen. 
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BEFORDRlNGSMÅDER 

Forsendere har I almindelighed valget mellem fØlgende befordrings-
rnåder: 
Som stykgods: 
l) ekspresgods , 
2) llgods (kun I International trafik), 
3) fragtgods eller 
4) banepakke. 

Banepakker befordres med samme hurtighed som fragtgods. 
Fragten skal betales forud og tllsvares ved påklæbnlng af 
statsbanefrimærker • Som banepakke kan befordres godsetykker 
af indtil 25 kg vægt, Idet dog fØlgende er udelukket: 
- genstande, der har større rumfang end l m3, eller som I 

længde, hØjde eller bredde måler mere end 1,5 m, 
- stoffer og genstande, der er nævnt I RID A, når befordring 

som banepakke Ikke udtrykkeligt er t11ladt, 
- cykler, 
- mØbler, såvel emballerede som uemballerede samt 
- levende dyr. 

Genstande I rulle- eller stangform I længde IndtlI 3 m samt 
3-hjulede barnecykler vil dog kulU1e modtages t1l befordring 
som banepakke, Ugesom der Ikke skal gøres indsigelse mod 
Indlevering af banepakker, der Indeholder mØbler, når rum-
fanget Ikke overstiger 200 dm3, og emballagen består af helt 
lukkede kasser eller kartoner, således at Indholdets karakter af 
mØbler skjules. 

Befordring med samme hurtighed som ekspresgods kan opnås 
ved indlevering som ekspresbanepakke. 

) 

) 
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Som vognladningsgods: 
1) ekspresgods (kun i international trafik), 
2) ilgods (kun i international trafik) eller 
3) fragtgods. 

Befordring af ekspresgods som stykgods kan kun ske, såfremt de 
enkelte stykkers vægt, form, omfang og øvrige beskaffenhed efter 
jernbanens skØn tillader deres hurtige ind- og udlæsning og deres 
befordring sammen med rejsegods. 

) Denne begrænsning skal praktiseres således, at ekspresgodsstyk-
ker i almindelighed ikke bØr veje mere end 100 kg eller måle mere 
end 20x10x10dm. 

Ekspeditionsstederne bØr dog være varsomme med afvisning af 
gods , der overskrider de nævnte grænser, fra befordring som eks-
pres stykgods , navnlig hvis ind-, om-og udlæsning kan foretages 
uden ulemper. Derimod bør forsendere, der jævnligt indleverer 
ekspresgocts, hvis vægt og omfang overskrider de nævnte grænser, 
gøres opmærksom på disse og opfordres til at foranledige sådanne 
genstandes vægt og omfang nedsat ved at omdanne emballagen og 
dele indholdet noget mere. 

Levende dyr befordres som vognladningsgods. 

Mindre dyr kan dog også befordres som ekspresstykgods, når be-
fordringen sker i forsvarlig emballage, og de enkelte kollis vægt, 
form og omfang efter jernbanens skØn tillader hurtig ind- og ud-
læsning samt befordring sammen med rejsegods. 

Sådanne dyr kan endvidere befordres som fragtstykgods , såfremt 
befordringen efter jernbanens skØn i det enkelte tilfælde kan gen-
nemfØres på forsvarlig måde. Dette bØr praktiseres således, at 
dyrene kun modtages til befordring som fragtstykgods søgne man-
dage - torsdage, og kun såfremt befordringstiden ikke overstiger 
24 timer. 
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Af togplanerne fremgår, hvilke ekspres gods sendinger der kan be-
fordres med lyntog. 

FRAGTBREVE 

Afsenderen skal med de nedennævnte undtagelser medgive fragt-
breve (der er forskellige i indenlandsk og i international trafik) 
efter følgende regler: 

I indenlandsk trafik: 
Ekspresgods : Ekspresgodsfragtbreve (hvide med en r ække rØde 
firkanter foroven og forneden), 
Fragtgods: Fragtgodsfragtbreve (hvide). 

I trafik med udlandet: 
Ekspresgods: Ekspresgodssedler (en særlig benævnelse for det til 
fragtbrevet svarende dokument), 
Ilgods: Ilgodsfragtbreve, 
Fragtgods: Fragtgodsfragtbreve. 

Banepakker og bestilte særtog ledsages ikke af fragtbreve. 

Der må kun bruges de med DSB's kontrolstempel forsynede fragt-
breve , som udelukkende fremstilles af DSB. 

på afsenderens forlangende skal jernbanen udfylde fragtbrevet for 
ham for takstmæssig betaling. Sådanne fragtbreve skal dog under-
skri ves af afsenderen. 

Særskilt fragtbrev, som ikke omfatter andet gods, skal anvendes 

a. ved stykgods for 
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1) gods, der er nævnt i bilag A til godsbefordringsreglementet, når det dre-
jer sig om stoffer og genstande, hvis læsning sammen indbyrdes eller med 
andet gods er forbudt i henhold til dette bilag ; 

2) hver anvendt vogn, når en stykgodssending ikke kan rummes i en vogn . J 
b. ved vognladningsgods for hver anvendt vogn, medmindre det drejer sig 

) om gods af usædvanlig længde, hvortil der kræves mere end en vogn. 

) 

) 

Fragtbrevet skal altid indeholde fØlgende angivelser: 

a) Adressatens navn og adresse. Som adressat må kun angives en fysisk 
eller juridisk person . Bestemmelsesstationen eller en ansat på denne må 
ikke angives som adressat. Adresser, der ikke angiver adressatens navn, 
som f eks »til ordre fra ...... « eller »til indehaveren af fragtbrevduplikatet«, er 
uti lIadelige. 

Eventuel bemærkning »restante« skal anfØres i rubri kken til adressatens 
navn og adresse. 

b) Betegnelse af bestemmelsesstationen . I den dertil i fragtbrevet bestemte 
rubrik må kun nævnes et stationsnavn. For at undgå forvekslinger mellem 
ens- eller nærlydende stationsnavne skal bestemmelsesstationen altid an-
gives med den i tarif nr 21 angivne betegnelse. 

Når fragtbrevet udfyldes af DSB, skal bestemmelsesstationen anfØres med 
mask inskrifl eller blokbogstaver, og det skal henstilles til afsendere, der selv 
udfylder fragtbrevene, at anfØre bestemmelsesstationen på samme måde. 
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Ved modtagetse af stykgods til KØbenhavn og omegn skal det i videst muligt 
omfang ved hjælp af hæftet .Gader og Veje i KØbenhavn og .Omegn« under-
søges. om godset er adresseret tit en station, hvorfra udkØrsel til den anfØrte 
adresse finder sted. For sendinger til KØbenhavns Godsbanegård bØr ud 
ove r adressestationen anfØres det i hæftet angivne kØrselsdistriktnummer. 
Eventuelt skal det henstilles til afsenderen at rette bestemmelsesstationen i 
fragtbrevet og i godsets mærkning . Fastholdes den angiyne bestemmelses-
station, befordres godset til denne. Afsenderen underrettes om. at tilbring- ) 
ning ved OSBs foranstaltning ikke vil finde sted. samt anmodes om at anfØre 
"restan te« i fragtbrevet og i godsets mærkning . 

Om angive lser i fr agtbreve over sendinger, der Ønskes stillet til adressatens 
rådighed pa en havnebane eller på privat sidespor, gælder særlige bestem-
melser . hvo rom stationerne er underrettet. ) 

cl Betegnelse af godset. 
Almindelige betegnelser , der ikke giver oplysn ing om godsets beskaffenhed. 
f eks pr Øve r. toldgods og lignende, må ikke bruges i fragtbrevene. Oerimod 
kan indholdsangivelserne elektriske artikler, isenkram, kolonial og lignende 
bru ges. når der ikke i sendingen findes stoffer og genstande, som er nævnt i 
RIO A hhv RIO. 

Er fragtbrevets indholdsangivelse ikke kendt af afsendelsesstationen , skal 
denne kræve de nØdvendige oplysninger om varens art , inden godset mod-
tages til beford ring eller afvises. 

For gods i beholdere - bade som stykgods og i en vognladning - skal behol-
dernes type og nummer anfØres i rubrik "Indhold«. 

) 

I 
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d) Angi velse af sendingens vægt. 
I fragtbreve over stykgodssendinger , der skal indleveres til pak-
husene eller andre ekspeditionslokaler , kan afsenderen undlade 
at angive vægten, i hvilket tilfælde jernbanen uden betaling påfører 
vægten, og kun denne vægt er da bindende for jernbanen. For gods, 
der sendes i transportbeholdere og bokspaller, skal afsenderen i 
fragtbrevet anfØre bruttovægten af det deri anbragte gods. 

e) For stykgodssendinger godsstykkernes antal, deres mærker og 
\ numre eller i stedet herfor angivelse af, at de bærer adressatens 
I adresse, samt emballeringsmåden. 

Med hensyn til emballeringen bØr bruges et betegnende udtryk, f 
eks fad, sæk, kurv og lignende, ikke det altomfattende ord "kolll". 

f) For sendinger, hvis læsning påhviler afsenderen, vogn nr og evt 
presenning nr. 

g) Afsenderens navn og adresse og, hvis han Ønsker det, tilllge 
hans telegramadresse og telefonnummer. Som afsender må kun 
angi ves en fysisk eller juridisk person. 

Fragtbrevet skal desuden i givet fald indeholde de andre angivel-
ser , der er foreskrevet ved statsbaneloven eller godsbefordrings-
reglementet, navnlig fØlgende: 

a) De omkostninger, som afsenderen påtager sig at betale. 

b) StØrrelsen af et eventuelt efterkrav. 

c) Det belØb i tal, "der angiver en af afsenderen tegnet interesse i 
afleveringen. BelØbet anfØres i rubrikken for erklæringer m v med 
vedtegningen "Interesse i afleveringen" . 
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Afsenderen er ansvarlig for rigtigheden af de angivelser og erklæ-
ringer, som han har anfØrt I fragtbrevet, han bærer alle fØlger af, 
at disse angivelser eller erklæringer er urigtige, unØjagtige, u-
fuldstændige eller Ikke er anfØrt på den til dem bestemte plads. 

Ved en til skade for jernbanen urigtig angivelse af Indhold eller 
vægt, som fastslås af jernbanen uden anmodning fra forsenderen, 
opkræves fragttIllæg. 

såfremt det ved indleveringen fastslås, at der I fragtbrevet er an-
fØrt nettovægten, skal afsenderen dog fØrst opfordres til at rette 
vægianglvelsen til bruttovægt. 

Angivelserne I fragtbrevet skal være skrevet eller trykt således, 
at de ikke kan udslettes. De skal være skrevet på skrivemasklne 
eller med kuglepen eller trykt således, at gennem skriften står ty-
deligt også på bageste fragtbrevdel. 

Ekspeditionssteder må som r egel Ikke ændre angivelserne I de 
Indleverede fragtbreve, selvom de er urigtige, utydelige eller 
utilstrækkelige, men skal enten forlange nyt fragtbrev udfærdiget 
eller sørge for, at afsenderen selv gør de fornØdne tilfØjelser eller 
rettelser med vedtegning om, at de WdrØrer fra ham. Er det und-
tagelsesvis nØdvendigt, at ekspeditionsstederne selv foretager ret-
telser eller tilfØjelser, skal disse være tydelige og må Ikke gøre 
de oprindelige angivelser ulæselige. Navnet på den, der har fore-
taget rettelsen eller tilfØjelsen, skal anføres tillige med ekspe-
ditionsstedets navn. 

) 

) 



) 

) 
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Der må ikke optages andre angivelser i fragtbrevet end de ved 
statsbaneloven eller godsbefordringsreglementet påbudte eller til-
ladte. Fragtbreve, der indeholder påtegninger som "Tilbringning 
frabedes", "Afhentes" eller lignende, må derfor afvises. Det sam-
me gælder, hvis fragtbrevet indeholder bemærkning om, at sen-
dingen kun må udleveres til adressaten mod forevisning af fragt-
brevduplikat. 

Afsenderen kan i fragtbrevets rubrik for erklæringer m v, dog 
kun til underretning for adressaten og uden nogen forpligtelse eller 
noget ansvar for jernbanen, anfØre bemærkninger om sendingens 
oprindelse, videre bestemmelse m v. Reklamepåtryk af enhver art 
er utilladelige. 

Det er ligeledes forbudt at vedføje fragtbrevet andre papirer end 
de ved statsbaneloven eller godsbefordringsreglementet påbudte 
eller tilladte. Eksempelvis må attester for kØd m m, som afsende-
ren Ønsker at medgive sendinger til Indenlandske stationer (f eks 
af hensyn til veterinærkontrol på bestemmelsesstedet), ikke ved-
fØjes fragtbrevet, men afsenderen skal henvises til at sende dem 
pr post. 

Der skal dog ikke gøres indsigelse Imod, 

a t afsendere af gods, der er bestemt til udfØrsel over Esbjerg, 
vedfØjer fragtbrevet en frankeret konvolut, der indeholder ko-
nossement, 

a t afsendere af gods til Auktionshallen for frugt og grøntsager i 
KØbenhavn og Århus vedfØjer fragtbrevet et fran-
keret, ukonvoluteret auktIonsbrev for det afsendte gods, eller 

a t afsendere af levende dyr bestemt t!l udfØrsel, som sendes med 
lokalt fragtbrev til en grænsestation, vedfØjer dette en franke-
ret konvolut adresseret t!l adressaten på grænsestationen og 
indeholdende attester m v til brug ved udfØrelsen af grænsefor-
retningerne. 
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Frimærkerne stemples af afsendelses stationen, der skal påse, at 
konvolutten henholdsvis auktionsbrevet er rigtigt frankeret. 

EndVidere må der vedfØjes fragtbrevene notaer indeholdende spe-
cifikation over et trukket efterkrav samt lager- og fØlgesedler med 
angivelse af godsets art. I fragtbrevet må der ikke være henVist 
til sådanne papirer, og jernbanen påtager sig intet ansvar for deres 
tilstedeværelse. 
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Fjerkræ skal være emballeret i kasser, bure eller kurve med tæt 
bund og af en sådan stØrrelse, at dyrene kan bevæge sig mellem 
hinanden og stå oprejst uden at berØre låget med ryggen. Ved 
transport af længere varighed end 12 timer skal dyrene dog kunne 
stå oprejst uden at berØre låget med hovedet. Mindst to af kassens 
sider, eventuelt en af disse og låget, skal være forsynet med tråd-
net, tremmer eller ventilations åbninger , således at en rigelig 
luftcirkulation er sikret under transporten, uden at dyrenes hoved 
eller ben kan passere åbningerne. 

I hver kasse, bur eller kurv skal der enten være en passende 
mængde vandholdigt foder, i almindelighed rå, overskårne rod-
frugter. eller en fast anbragt drikkekumme med vand samt en 
fast anbragt ædekumme med foder. Dette gælder dog ikke 
- ved transporter af indtil 12 timers varighed, 
- ved transporter af indtil 24 timers varighed af daggamle kyllin-

ger (herunder kalkunkyllinger) og daggamle gæslinger og ællin-
ger, når transporten er sluttet senest 72 timer efter klækningen. 

For emballering af andre fugle gælder samme regler som for fjer-
kræ med de ændringer, der fØlger af de pågældende fugles art og 
natur. 

Mindre dyr, såsom smågrise og svin under 40 kg samt hunde, kat-
te, kaniner og pelsdyr, skal være emballeret i rummelige kasser, 
bure eller kurve, i hvilke dyrene kan stå frit og oprejst. Embal-
lagen skal være forsynet med luftåbninger , som sikrer en tilstræk-
kelig ventilation, samt med egnet strØelse af halm, savsmuld eller 
lignende. Emballagen skal være tilstrækkeligt solid og sikkert luk-
ket. Der må hØjst transporteres 30 dyr i hver kasse mv. 

FØlgende arter af gods skal med hensyn til emballering, læsning 
m m opfylde de nærmere anfØrte betingelser. Er dette ikke tilfæl-
det, kan de ikke modtages til befordring, end ikke mod afgivelse 
af erklæring om manglende eller mangelfuld emballering: 

Fi sk og fi skevar er: 
K o n s u m f i s k skal ved befordring som stykgods være i kasser f 
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der er forsynet med låg og med gribeindretninger i form af klodser 
eller håndtag af træ eller reb. Kasser uden låg eller gTibeindret-
ninger kan dog modtages mod afgivelse af emballageerklæring, så-
fremt et af fØlgende 2 sæt betingelser opfyldes: 
1) Konsumfisken må ikke læsses sammen med andet gods, og om-

læsning undervejs må ikke finde sted. 
2) Kasserne skal anbringes på paller. De øverste kasser i hver 

stabel skal være forsynet med låg. 
For at undgå eventuel aftrapning må der kun læsses 5 kasser i 
hver stabel. Hvis omlæsning bU ver nØdvendig, skal kasserne med 
låg atter anbringes øverst. 

F o d e r fi s k (skidtfisk) o g fi s k e a ffa l d skal være i fuldstændig 
tætte, lukkede beholdere eller - såfremt varen er frisk og forsvar-
ligt iset - i kasser med låg. 

F o d er fi s k kan dog, når der afgives emballageerklæring, embal-
leres i kasser uden låg eller gribeindretninger. 

Ligeledes kan f i s k e a f f a l d emballeres i kasser uden låg, såfremt 
affaldet er nedlagt i tredobbelte papirsække, hvis inderste lag be-
står af asfaltpapir. Hvis affaldet er dybfrosset, kan det emballeres 
i nævnte papirsække uden brug af kasser. 

T o r s k e l e v e r skal være i metalemballage, trætØnder eller fiske-
kasser, der er fremstillet af mindst 11/2 cm tykke plØjede brædder, 
og som hØjst kan rumme 25 kg netto. Al emballage skal være for-
synet med låg. 

F e r s k t o r s k e r o g n skal være i kasser med låg, der hØjst kan 
rumme 25 kg netto. 

Ædle metaller, penge, værdipapirer, ædelstene og ., 
ægte perler samt genstande af ædle metaller, også i '-' 
forbindelse med ædelstene og ægte perler, skal være i stærke, til-
snØrede og forseglede kasser, fade eller lignende. Til penge kan 
dog bruges stærke sække, når afsenderen i fragtbrevet erkender, 
at godset er mangelfuldt emballeret. 
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F r i s k f r u g t, der kan væske (f eks hindbær, ribs, solbær), skal 
være i en emballage, der kan modstå stuvning og ikke gennemblØ-
des af saften under transporten. 

F l Y d e n d e g æ r skal være i ikke lufttæt lukkede beholdere. Me-
talbeholdere må dog være lufttæt lukkede, når de er pakket i is i 

'-.../ en ydre træbeholder . 

Beholdere med flydende stoffer må ikke lække. De skal 
være fast tillukket og må ikke bære spor af beskadigelser. såfremt 
væsken kan udvikle luftarter, må beholderne ikke være lufttæt luk-
ket, men skal have indretninger, der tillader luftenat slippe ud. 

L e ven d e d y r modtages kun til befordring som stykgods, når de 
er forsvarligt emballeret. 

Emballeringen af banepakker skal bestå af et til indhold, vægt, om-
fang og den vejlængde, som pakkerne skal tilbagelægge, passende 
materiale, og skal kunne danne et betryggende lukke for indholdet. 
Uden emballering kan dog sendes jern- og trævarer og lignende 
genstande, når de ikke derved udsættes for at blive beskadiget el-
ler kan komme til at beskadige andre sendinger. En banepakke kan 
bestå af flere sådanne genstande, når de er forsvarligt sammen-
bundet. Endvidere kan dØde dyr sendes uden emballering, når de 
ikke afsondrer fugtighed og i Øvrigt under de samme betingelser 
som foran nævnt for jern- og trævarer. 

A f v i s n i n g a f g o d s ud over de ovenfor særligt nævnte tilfælde 
"--' bØr ske, når det skØnnes, at godset på grund af den manglende el-

ler mangelfulde emballering kan volde skade på personer, materiel 
eller andet gods. Er for banepakker emballeringsforskrifterne ikke 
overholdt, skal godset afvises fra befordring som banepakke. 
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Afvisning fra stykgodsbefordring bør også ske, når godset efter 
sin beskaffenhed ikke egner sig til sådan befordring uden embal-
lering (f eks hØ og halm, ubundtede granris, tobak, salt, korn, kul 
og andet styrtegods). 

Andet uemballeret eller mangelfuldt emballeret gods bØr ikke af-
vises, men modtages mod afgivelse af erklæring. Er en sådan ikke ---J 
påført fragtbrevet ved indleveringen, men tilfØjes af je rnbanen, skal 
den underskrives af afsenderen eller hans bud. 

Til orientering bemærkes, at de r bØr forlanges erklæring om man-
gelfuld emballage for f eks: 

ost uden stiv emballage, 
- mØbler indpakket i papir eller bØlgepap, indsyet i lærred eller 

omvundet med bastmåtter, 
- utilstrækkeligt emballerede barnevogne og cykler, 
- skrivemaskiner, der kun er beskyttet af den tilhØrende metal-

eIler trækappe , 
- elektromotorer og andre apparater og maskiner med fodstykke 

af støbegods, som ikke er anbragt på solidt træunderlag , 
- glasbeholdere i kurve elle r kasser, for så vidt de indeholder 

stoffer, som ikke er nævnt i RID A hhv RID, elle r e r tomme , 
- dunke med farvevarer, som ikke e r nævnt i RID A hhv RID, 
- cigarkasser i papir og lignende omslag, 
- al slags gods (herunder f eks frugt), som sende s i kasse r, tØnder 

m v uden låg eller med lØst eller mangelfuldt fastgjort låg, og 
som kan spildes eller beskadiges, hvis beholderne vælte r under 
kørslen, eller ved sammenlæsning med andet gods, 

- æg, der ikke indleveres i ubeskadigede kasser eller kartoner, 
de r s ærligt er beregnet til transport af æg. 



99 - III L 

Om emballering ai de I RID A bbv RID nævnte stoffer og genstande 
henvises til bestemmelserne I bilaget lf side 83. 

For sendinger i papemballage kan der ses bort fra aiglvelse ai 
erklæring om mangelfuld emballering, når emballagen ai den fa-

J brik, der har fremstillet den, er forsynet med et garantimærke, 
hvori pappets gennemhulnIngsmodstand ved forsØg med Mullenap-
parat, emballagens største dimension og den største vægt, der må 
sendes I emballagen, er angivet, og hvorai det fremgår, at embal-
lagen opfylder fØlgende betingelser: 

må emballagens pappets 
Til en sammenlagte dimen- gennemhulnlngs-

nettovægt ai sloner (længde+bredde modstand skal 
+hØjde) hØjst udgØre være mindst 

20 kg 152 cm 12 kg tryk pr cm 2 

30 " 165 " 15 IT " " " 
40 tI 178 " 22 " ,. " " 

Garantimærket skal være anbragt på emballagens låg. 

Emballagen skal være hel og ubeskadiget ved Indleveringen, og den 
må ikke tidligere have været brugt. Det Ipapemballagen indlevere-
de gods skal være ligelig fordelt I denne og må ikke være fugtende. 
såfremt det indpakkede gods består ai en enkelt genstand, skal den-
ne enten udfylde emballagen fuldstændigt eller ved hjælp ai pak-
nlngsmaterlale eller Indvendig aistlvnlng være anbragt så fast I 
emballagen, at den ikke kan bevæge sig under transporten. 

Til emballagens lukning benyttede klæbestrimler skal være således 
beskaine og anbragt, at de i hele deres udstrækning binder til den 
underliggende emballage og frembyder et effektivt lukke. Hvis pap-
emballage og klæbestrimler ikke opfylder foranstående betingelser, 
kan emballagen kun benyttes mod aigl velse ai erklæring om man-
gelfuld emballering. 
l / IO 1970 323 
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Endvidere kan der ses bort fra afgivelse af erklæring om mangel-
fuld emballering, hvis emballagen er forsynet med DSB's godkendel-
sesstempel. Nærmere oplysning herom kan fås på kontoret. 

MÆRKNING AF STYKGODS 

Med de udtrykkeligt gjorte undtagelser skal afsenderen på hvert 
enkelt stykgodskollI på tydel1g og uudslettel1g måde, der udelukker 
enhver forveksling og er i nøje overensstemmelse med angi velser-
ne i fragtbrevet, angive 

a) adressatens navn og adresse samt eventuelt mærker og numre, 
b) bestemmelses stationen og 
ej - på mindre iØjnefaldende måde - afsenderens navn og adresse. 

Ad a): 
Kolli, der vanskeligt lader sig mærke ved påklæbnlng af mærke-
sedler eller fastbinding af mærker (f eks fedtede eller olierede 
jernrør, jernplader, stenblokke o l1gn), kan nøjes med påmalet an-
gi velse af mærke og nummer samt bestemmelsesstation. 

Der skal ikke gØres indsigelse Imod, at afsendere af fersk fisk i 
stedet for med adressatens navn og adresse mærker godset med 
bogstaver og/eller numre, som skal være angivet i fragtbrevet. 
Den samme lempelse kan indrØmmes andre afsendere, der af sær-
lige grunde Ønsker det. 

Når der samtidig indleveres sådanne sendinger t11 flere adres-
sater ved samme station, må det dog påses, at sendingerne enten 
mærkes med forskellige bogstaver eller med bogstaver og for-
skell1ge numre for hver sending. 

Hvis de her omhandlede lempelser med hensyn til mærkningen 
medfører ulemper, må beste=elsesstationerne underrette de 
pågældende afsendelsesstationer , som derefter om fornØdent må 
tilbagekalde dispensationen. 

) 
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Ønskes adressatens navn og adresse ikke anfØrt åbenlyst i mærket, 
kan disse angivelser anføres på en sammenfoldet seddel, som kun 
må åbnes, hvis fragtbrevet mangler. Godset må da foruden med 
afsenderens navn og adresse synligt være forsynet med mærke 
(bogstaver og/eller numre) og bestemmelsesstationens navn. 

) Til den yderligere mærkning ud over adressatens navn og adresse, 
som det er afsenderen tmadt at forsyne godset med, bØr bruges 
figurer, bogstaver eller tal, medens mærker, som alene betegner 
godsets art. f eks "Glas", eller mærker som streger t kors og or-
det "Forsigtig" ikke kommer i betragtning. Påmalede, indbrændte, 
indhuggede eller påloddede angivelser eller mærker, hvormed vis-
se arter emballage (f eks Ølkasser, ægkasser, fiskekasser, mælke-
spande) er forsynet for at betegne ejeren, kan ikke betragtes som 
mærker over for jernbanen ved befordring af sådan emballage i 
fyldt eller tom tilstand. Hvis ejermærkerne kan give anledning t!l 
fejltagelser ved forveksling med de på godset af hensyn t!l jern-
banebefordringen anbragte mærker, bØr de forlanges fjernet fra 
emballagen. 

Ad b): 
Bestemmelsesstationens navn bØr anfØr es med blokbogstaver og 
skal fremtræde så stort og tydeligt, at det ved dagslys kan læses i 
en afstand af mindst 1 l /2m. Det skal skrives helt ud og stemme 
nØje overens med den i fragtbrevet angivne bestemmelsesstation, 
jf side 88. Som hj ælpemiddel herved kan anvendes tarif nr 21. Af-
visning af sendJ.ngen skal ubetinget ske, hvis angivelsen ikke er 
nØj agtig. 

NIlr gods sendes t11 et skibs selskab eller en speditØr, som skal 
sørge for dets viderebefordring, skal mærkningen på godset som 
bestemmelsesstation angive den jernbanestation, hvor godset skal 
overgives til skibsselskabet eller speditØren. 
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Ad c): 
Afsenderens navn og adresse skal skrives på samme side af godset 
eller mærkepladen (-sedlen) som adressatens navn og adresse, så-
ledes at stationsmærke kan klæbes på den anden side uden at dække 
nogen påskrift. Afsenderens navn og adresse samt eventuel be-
m ærkning om godsets indhold skal fremtræde med mindre skrift 
eller tryk end dem, der er anvendt til adressen eller mærkningen, 
og må kun optage ca 1/ 5 af mærkets flade. 

M edfØrer en ordre fra den rådighedsberettigede , at godsets mærk-
ning skal forandres, skal den nye mærkning opfylde de ovenfor ) 
st!!lede krav; navnlig må en ændring af adressat eller bestemmel-
sesstation ikke foretages ved rettelse eller overstregning på det 
oprindelige mærke. 

M ærkningen bØr så vidt mul!gt anbringes umiddelbart på godset. 
Det bedste mærkestof t1l pakker, kasser og baller er sort mærke-
blæk eller mærkefarve og til genstande af jern ol!efarve . Mærk-
ning med oliekridt kan tillades, når mærkningen i Øvrigt er fyl-
destgØrende. Derimod kan mærkning ved påSkrift på emballagen 
med almindel!gt kridt ikke anses for holdbar. Mærkning ved en på-
klistret seddel, hvorpå mærkningen er trykt eller skrevet er t!!ladt, 
når indleveringsstatIonen anser mærkningen for god. 

Når mærkningen på grund af godsets natur ikke hensigtsmæssigt 
kan ske på selve gods stykket, skal den ske på en mærkeplade af 
træ, stærkt pap, læder eller metal eller på en mærkeseddel af lær-
red med metalØje. Man!lIa- eller lærreds mærker , hvis øje er for-
svarligt forstærket på anden måde, er tilladt. Mærkepladerne eller 
- sedlerne skal fæstnes sol!dt t1l godset med metaltråd eller stær kt 
sejlgarn, de skal være mindst 12 cm lange og S cm brede, således 
at stationsmærket kan klæbes på bagsiden. Der kan dog anvendes 
mærkesedler af stØrrelse 5x10cm, når samtl!ge angivelserimær-
kesedlen er påtrykt denne. 



) 
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l almindelighed skal hvert kolli forsynes med mærke. Herfra kan 
der dog ses bort, når en sending består af et stort antal ensartede 
stykker, hvis art, form eller stØrrelse vanskeliggØr mærkning, f 
eks mursten, tagskifer, fliser, stØbejernsdele o s v, Idet det kan 
tillades afsenderen af en sådan sending kun at mærke enkelte af de 
til -sendingen hØrende stykker. Til denne mærkning stilles de sam-
me krav som til mærkning af andet gods. 

Gods, som Indleveres uden mærkning eller med utilstrækkelig 
mærkning, skal afVises eller mærkes afafsendelsesstatlonen. 

Når afsenderen anmoder DSB om at besØrge mærkningen, eller DSB 
skal ændre mærkningen efter enordre fra den rådighedsberettIgede, 
regnes der tarlfmæsslg betaling. DSB afgØr, hvorledes mærkningen 
skal foretages (med de af blanketkontoret leverede mærkesedler, 
ved anvendelse af gummierede papIrmærkesedler (blanket A 388) 
eller ved påskrift eller påmaling på emballagen). 

For forsendere, der sjældent Indleverer gods og derfor ikke er 
fortrolig med mærkning, kan ekspeditionsstederne, når det Øvrige 
arbejde tillader det, foretage mærkningen uden at der regnes den 
tarifmæssige betaling. 

Banepakker skal have en nøjagtig angivelse af adressatens navn og 
adresse, det ekspeditIonssted, hvortil den Ønskes sendt, afsenderens 
navn og adresse samt Indholdets beskaffenhed. 

Der kan dog gives afsenderne tilladelse til at undlade at anfØre 
indholdet af banepakker på disse. Dog bØr der af hensyn til rettidig 
Indhentning af afsenderens disposition I tilfælde af hlndringer for 
afleveringen anføres "letfordærvelige varer", når pakken indehol-
der sådanne varer. 
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INDLEVERING AF STYKGODS 

Stykgods indleveres I ekspeditionslokalerne efter de herfor givne 
lokale regler. 

IndleverIng af ekspresgods ·og ekspresbanepakker ·flnder 
sted på alle ugens dage I hele den tid, ekspeditions stedet er betjent. 

Indlevering af banepakker og fragtgods finder sted såIetles: 
mandag - fredag: ca 7 timer daglig 
den 5/6, 
24/12 og 31/ 12: ca 3 timer 
lØrdag samt sØn- og 
helligdage: Ingen Indlevering. 

Tiderne fastsættes af driftsområdet under hensyn til de lokale for-
hold. 

Sel v om gods til afsendelse Ikke er afleveret fØr den fastsatte luk-
ketid, skal det dog modtages samme dag, såfremt det er kommet 
Ind på stationsområdet Inden dette tidspunkt. 

I Øvrigt må der uden for de for banepakker og fragtgods gældende 
IndleveringstIder kun modtages ekspresgods og ekspresbanepak-
ker. 

på mindre stationer finder Indlevering I den for b!lletsalg, ekspe-
dition af rejsegods samt togekspedItIon bestemte tid kun sted efter 
lejlighed, herfra alene undtaget Indlevering af ekspresgods og eks-
presbanepakker • 

De for hvert enkelt ekspeditIonssted gældende Ind- og udleverIngs-
tIder for de forskellige godsarter skal bekendtgØres ved opslag på 
IØjnefaldende steder på ekspedItIonsstedet (f eks kontordØrene) • 

\ 
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Indlevering af ekspresgods ksn sluttes en halv time fØr den plan-
mæssige afgang af det tog, hvormed det skal befordres. på enkelte 
stationer og t!l enkelte tog ksn indleveringen dog sluttes tidl!gere. 
Opslag om indleveringstidens ophØr sksl da findes påekspecUtions-
stedet. 

En sådan begrænsning i indleveringsfristen må kun benyttes i det 
omfang, det er absolut nØdvendigt. 

I ØVrigt fastsætter ekspecU tionsstederne selv de tidspunkter, t!l 
hvilke sendinger senest skal være indleveret for at opnå befordring 
med de forskell!ge tog. 

For sendinger til GrØnland samt t!l mandsksb på marinens skibe 
med adresse Pakkepostkontoret, KØbenhavn, gælder særl!ge be-
stemmelser. Oplysninger herom må i givet fald indhentes på kon-
toret. 

For stØrre stykgodssendinger, der læsses på havnebaner eller på 
private sidespor i henhold til deklarationen om sidesporet, har 
jernhanen intet ansvar fo r stykketal og vægt. Fragtbreve over så-
danne sendinger sksl derfor af afsendelsesstationen i rubrikken t!l 
jernbanens stempler ID v forsynes med stempel eller påskrift af 
fØlgende indhold: 
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Læsset af afsenderen uden jernhanens 
msyn. 

Jernbanen har intet ansvar for mangler i 
stykketal og vægt. 

439 



L 110 - VII 

Afsenderen skal sørge for, at stykgods, der skal læsses af Jernba-
nen, kan ekspederes senest den fØrste arbejdsdag efter Indleve-
ringens begyndelse. Har han Ikke Inden denne frist indleveret hele 
sendingen med fyldestgØrende fragtbrev og betalt de fragtbelØb m v, 
der skal udredes af ham, må han betale oplagspenge for hele sen-
dingen fra udlØbet af den nævnte frist, Indtil sendingen kan ekspe-
deres, og godset henligger for hans egen risiko. 

Det er ikke tilladt ansatte at optræde som samlere af gods, der 
skal sendes over banerne. 



) 

) 
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VEJNING OG MÅLING AF STYKGODS 

IfØlge statsbaneloven skal DSB, inden fragtkontrakten sluttes, for-
visse sig om, at det i fragtbrevet angi vne antal stykker og, for så 
vidt godset skal indleveres til pakbusene eller andre ekspeditions-
lokaler og ikke er anbragt i transportbeholdere eller bokspaller, 
også deres vægt er rigtig, og den er senere ansvarlig for disse an-
gi vel ser , medmindre den er i stand til at fØre bevis I modsat ret-
ning. Gods, der er anbragt i en transportbeholder eller I en boks-
palle, betragtes I denne henseende som et godsstykke. 

Afsendelsesstationerne skal derfor I videst muligudstræk-
ning veje stykgods, der indleveres gennem de nævnte lokaliteter. 
Driftsområdet kan dog efter forhandling med vedkommendeforsen-
dere bestemme, at sendinger med en vis normalvægi, f eks dritler 
med smØr, kasser med Øl og lignende sendinger i standardpakning 
normalt ikke skal vejes . ' 

Af hensyn til fastsættelse af den fragtplIgtige vægt skal afsendel-
sesstationerne desuden ved måling fastslå stykgodssendingernes 
største længde, bredde og hØjde I dm og anfØre disse mål I fragt-
brevet under afsenderens Indholdsangivelse, f eks "15x5x6". 

Gods i transportbeholder e og gods på byttepaller , udlånspaller og 
private standard-lastpaller af bunddimensioner 800 x 1200, 1000 x 
1200 eller 800xlO00 mm samt i private bokspaller af samme di-
mensioner skal dog ikke måles. Endvidere kan måling undlades for 
sendinger, for hvilke målene og dermed den fragtpligttge vægt er 
fastslået en gang for alle, eller for hvilke fragten utvivlsomt skal 
regnes på grundlag af den virkelige vægt. 
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Den, der modtager Indleveret gods, anfØrer sit navn eller mærke 
med bogstaver I fragtbrevet. Bliver godset vejet (mll.lt), anføres 
navnet eller mærket under vægtangivelsen I fragtbrevet, b1!ver det 
Ikke vejet (mll.tt), I fragtbrevets blanke rubrik nederst til hØjre. 
Vedkommende er ansvarlig for, at det indleverede' gods stemmer 
overens med fragtbrevets angivelser, at de gældende forskrifter 
for modtagelse af gods til befordring er Iagttaget, og eventuelt at 
den I fragtbrevet anførte vægt er rigtig. 

Over gangs s to. tia ner, der overtager gods fra andre befor-
drlngsmyndlgheder, eftervejer kun sådant gods, når det er beska-
diget, eller dele af en sending mangler. Den, der fo'retager ef ter-
vejning, gør med sin underskrift notat herom I fragtbrevet og pll.-
trykker dette vejestempel. Eftermll.1!ng foretages Ikke. 

B e s t em mel s e s s ta ti o ne r ne skal altid efterveje gods, der 
Indgår beskadiget, samt sendinger, hvoraf dele mangler, og gods, 
for hvilke den I fragibrevet anfØrte vægt formodes urigtig. 

Desuden skal stationerne, så ofte der er lejlighed dertil , efterveje 
og eftermll.te en del af de Indgll.ede godssendinger (herunder bane-
pakker), for at den tilstrækkelige kontrol med angivelsernes rig-
tighed derigennem kan opnll.s. ' 

For en af forsenderen forlangt vejning af stykgods opkræves der 
vejepenge. Forlanges vægten prøvet for hvert enkelt stykke, bereg-
nes vejepengene herefter, I modsat fald for den samlede vægt. 

) 



) 

L 11 3 - 9 

Beklæbning af stykgods 
Ekspresstykgocts skal af afsendelsesstationen beklæbes med stationsmær-
ker , der er hvide med kvadratiske rØde felter foroven og forneden. Der fin-
des to slags mærker, afsendelsesstationsmærker og bestemmelsessta-
tionsmærker . 

Afsendelsesslalionsmærkerne bruges til alt ekspresstykgods med und -
tagelse af gods til KØbenhavns Hovedbanegård . På mærkerne er afsendel. 
sesstationens navn trykt. Bestemmelsesstationens navn skal ikke angives. 

Bestemmelsesstationsmærkerne bruges udelukkende ti l gods ti l KØben -
havns Hovedbanegård,Afsendelsesslalionens navn skal istempies st raks. nar 
mærkerne modtages. 

Rutesedler påklæbes i lokal tra fi k kun ekspresgods. der skal befordres over 
Kalundborg - Århus (Samsøruten). Sed lerne har fØlgende farver : 
over Kalundborg: grønne 
over Århu s havn: blå. 

Send inger,der sendes ad en anden rute end den almindeli ge, bek læbes med 
en seddel, på hvilken den forlangte rute er an fØrt. 

Er der tegnet interesse i aflevering, beklæbes godset med hvide sedler, 
påtrykt rØdt vingehju l i rØd indramning (blanket A 54Gb). 

Gods, der skal befordres med lyntog, beklæbes med gule sed ler med pål ryk 
>lLyntog «. 

Om beklæbning al banepakker ti l KØbenhavns Godsbanegård og KØben-
havns Hovedbanegard se side 120. 

Stykgods (herunder banepakker) l il ekspedi tionssteder under private 
styrelser beklæbes efter de almindelige reg ler og desuden i fØlgende 
omfang med ruteseddel , der angiver den station , hvor godset skal overle-
veres til vedkommende fremmede befordringsstyrelse: 

Ekspresgods og ekspresbanepakker forsynes altid med r uteseddel. 

Fragtgods og alminde lige banepakker forsynes i sa vid udstrækning som 
muligt med ruteseddel. Herved skal der tages hensyn til , om bestemmelses-
stationens beliggenhed ma forudsættes almin de lig kendt ( Lemvig. Maribo. 
Skagen o s v) el ler i hvert lald kendt inden lor det pågældende befordrings-
omrade (Esbje rg-Henne), muligheder for forvekslinger me llem omtrent ens-
lydende stationsnavne. 
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Rutesedlerne har fØlgende farver: 
Når overgangsstationen ligger på Sjælland og Falster ............. .... . 
Når overgangsstationen ligger på Fyn .......... ... .... ...... .. ................... . 
Når overgangsstationen ligger i Jylland .. .... ... ............. ..... ............. .. 

grønne 
rØde 
blå. 

L 

Stykgods til udlandet beklæbes med særlige sedler (stationsmærker) med 
angivelse af afsendelses- og bestemmelsesstationens navn samt rute. 
Sedlerne er som regel blankomærker, i hvilke afsendelsesstationens navn 
stemples. og bestemmelsesstationens navn skrives. Til ilgods anvendes 
hvide sedler med rØd kant , til fragtgods hvide sedler . Til ekspresgods an-
vendes nummererede sedler , hvide med rØde firkanter langs over- og under-
kant og påtryk nExpress( . 

For beklæbningen gælder endvidere fØlgende særlige regler: 

I både indenlandsk og international trafik skal stykgodssendinger af neden-
nævnte arter kendetegnes ved , at der på hvert enkelt kolli er anbragt en eller 
flere billedbek læbninger (faresedler) som anfØrt nedenfor , jf i Øvrigt de nær-
mere bestemmelser i RID A hhv RID: 
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På kolli indeholdende anvendes Billedets 
bi llede af farve 

eksplosionsfarlige stoffer og genstande ... . eksploderen- sort på orange 
de bombe bund 

brandfarlige væsker ....... ... .... .... " ........ ... ...... flamme . --sort på rØd 
') bund 

brandfarlige faste stoffer ............ ............... .. flamme sor t på bund 
af lige brede 
lodrette rØde 

) 
og hvide stri-
ber 

selvantændelige stoffer .... .... ... ................... . flamme sort på hvid 
bund, neder-
ste halvdel af 
sedlen rØd 

stoffer, som ved berØring med vand flamme sort på bl å 
udvikler antændelige luftarter .................... bund 

antændende (oxiderende) stoffer ... ............ flamme over sort på gu l 
cirkel bund 

giftige stoffer, der i vognene og på dØdninge- sart på hvid 
pakhusene skal holdes adskilt fra hoved med bund 
nærings- og nydelsesmidler ............. korslagte 

knogler 

sundhedsfarlige stoffer ........... .............. ..... .. andreaskors sort på orange 
(X , ligear- bund 
met sk råtstil-
let kors) 

) ætsende stoffer .................... .. ....................... dråber , der sort på hvid 
fra to rea- bund, neder-
gensglas ste halvdel af 
drypper ned sed len sort 
på en plade med hvid kant 

) hhv en hånd 

1/41974 490 



116 - 6 

Pa kolli indeholdende 

I radioakt ive stoffer (ved beskadigelse 
af ko lli : sundhedsfarlig virkning ved 
optagelse i legemet . ved indanding og 
ved berØ ri ng af stof. der er sluppet 
ud). . . . .. .. ... ..... .. . 

I radioaktive stoffer (kolli skal holdes i 
afstand fra kolli med påskriften ) folo« ; 
ved beskadigelse af kolli : sundheds-
farlig v ir kning ved optagelse i lege-
mel , ved indanding og ved berØring 
af stof, der er sluppet ud , samt fare 
for slralingspavirkning på afstand) .. 

radioaktive stoffer (kolli skal holdes i 
afstand fra kolli med påskriften ))fOIO« 
og unØdigl oph o ld i deres nærhed skal 
undgas. Ved beskadigelse af kolli : sund-
hedsfarlig virkning ved optagelse i lege-
mel. ved indanding, og ved berØring af 
stof. der er sluppet ud , samt fare for 
stralingspavirkning pa afstand) . 

stoffer , der skal beskyttes mod 
fugtighed .. .. ... .. ... .. . 

stoffer . der er saledes emballeret , al en 
bestemt side skal vende opad (sedlen an-
bringes med pilespidserne opad pa Io 
modstaende sider af kolliene) .. . 

slofl e r. der skal behandles forsigtigt 
ell er ikke ma styrtes .. 

anvendes 
billede af 

Billedets 
farve 

strålingssym- sort på 
bo l og p åskrift hvid bund 
radioactive stribe rØd 
m v samt en 
lodret st ribe 

strålingssym- sort ; bund : 
bol og påskrift øverste 
radioactive halvdel gul, 
m v samt Io nederste 
lodrette stri- halvdel hvid 
ber striber rØde 

stralingssym- sort; bund: 
bol og påskrift øverste 
radioactive halvdel gu l, 
m v samt tre nederste 
lodrette stri- halvdel hvid 
ber striber rØde 

opslået para- sort på hvid 
ply bund 

to lodrette sort 'på hvid 
pile over en bund 
vandret streg 

glas pa fod rØd pa hvid 
bund 

L 

) 

) 

) 
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For kolli , beklæbet med de i skemaet nævnte faresedler , gælder i visse til-
fælde særlige forbud mod sammenlæsning , hvorom stationerne er under-
rettet. 

Faresedlerne skal anbringes af afsenderen, men jernbanen leverer dog i 
givet fald faresedlerne. 

I international tra fik anvendes de 3 sidstnævnte beklæbninger også for 
godsarter, der ikke hØrer under RID. 

Afsenderen bØr i egen interesse selv anbringe sedlerne, når der er behov 
derfor ; har afsenderen undladt dette, besØrger afsendelsesstationen det så 
vidt muligt. 
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L 119-13 

Banepakker 
Visse genstande er udelukket fra befordring som banepakke, se side 84. 

Ved modtagelse af banepakker skal afsendelsesstationen påse, at pakkerne 
er eller bliver påklæbet DSB-frimærker med pålydende værdi som nedenfor 
angivet. Er en pakke utilstrækkeligt frankeret, skal manglen berigtiges. 

Taksterne udgØr: 

a) for pakker med rumfang indlil 200 dm': 
Virkelig vægt 

indtil 5kg ....................................................................... . 
over 5 indtil 10 kg ...................... .... .... ........ ........ .. ...................... .. 
over' 10 indtil 15 kg ........................................ . 
over 15 indtil 20 kg ...................... .. .................................................. .. 

8',00 kr 
9,00 kr 

11 ,00 kr 
13,00 kr 
15 ,00 kr over 20 indtil 25 kg .......................................................................... . 

b) for pakker med rumfang over 200 dm': 
de under a) anfØrte takster forhØjes med fØlgende procenttillæg: 
over 200 indtil 500 dm' .......................... .. ........................................... 100 % 
over 500 d m3 ............ •. .....•..• .•....•.... . ..•....••.. ..... . . .............. ................ ........ 200 0/0 

For ekspresbanepakker betales foruden den ovennævnte takst et tillæg der 
udgØr for pakker: 

indtil 5 kg .............................................. .. 
over 5 indtil 10 kg .............................................. .. 
over 10 indtil 15 kg .............................................. .. 
over 15 indtil ·20 kg ...................................... ...... .. .. 
over 20 indtil 25 kg .............................................. .. 

ikke over 
Storebælt 

8,00 kr 
9,00 kr 

'11,00 kr 
13,00 kr 
15,00 kr 

over 
Storebælt 

16,00 kr 
18,00 kr 
22,00 kr 
26,00 kr 
30,00 kr 

Dette tillæg berigtiges ved, at der på pakken - foruden de sædvanlige DSB-
frimærker svarende tl! den ordinære takst - klæbes særlige frimærker med 

) værdi svarende til tillægget. 

) 
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For beklæbning, ekspedition og bogfØring gælder .fØlgende: 

DSB-frimærkerne - herunder det særlige mærke til frankering af tillægs-
betalingen for ekspresbanepakker - skal så vidt muligt anbringes på selve 
pakken og ikke på vedbundne mærkesedler. Inden afsendelsen annulleres 
alle frimærker med stempel, der viser afsendelsesstationen navn (evt i for-
kortelse) samt dato. 

Til visse stationer er der leveret et særligt rullestempel til annullering af 
DSB-frimærker. Dette stempel indeholder afsendelsesstationens navn, men 
er uden datoangivelse. 

På til andre end de nedenfor nævnte kØbenhavnske stationer 
skal desuden anbringes et tydeligt stempelaftryk ved siden af frimærkerne, 
således at bestemmelsesstationen altid kan fastslå, hvorfra pakken er sendt. 

På pakker, for hvilke der regnes taksttillæg for rumfang over 200 dm', ind-
rammes frimærkerne med rØdt. 

DSB-Irimærker skal ikke betragtes som makulerede, fordi de er påtrykt 
firmastempel eller gennemstukket med bogstaver. 

Ekspeditionsstederne må ikke tilbagebetale belØbet for solgte DSB-frimær-
ker, hverken for hele ark eller for enkelte mærker. Fors8r)dere, der måtte 
fremsætte anmodning om sådan tilbagebetaling, må henvises til at rette 
skriftlig henvendelse til godssalgskontoret. 

For banepakker til KØbenhavns Godsbanegård og KØbenhavns Hovedbane-
gård (kun ekspresbanepakker) anvendes til ekspeditionen fØlgesedler med 
fortlØbende numre: 

Til KØbenhavns GodSbanegård .......................... .. hvide (blanket A 352) 
Til KØbenhavns Hovedbanegård .......................... . brune (blanket A 352d) 

) 

) 
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FØlgesedlerne skal udfyldes med samme udfØrlige adresse,. som 
findes på pakkerne, evt suppleret med kØrselsdistriktsnummer (jf 
"Gader og veje I KØbenhavn og omegn"), og der må ved angivelse 
af adressatens navn Ikke bruges forkortelser. KØrselsdIstrIkts-
nummer anføres ligeledes I nummersedlen. FØlgesedlen udfyldes 
med blækstift eller kuglepen, Idet den underliggende stamme sam-

) tldlg udfyldes ved gennemskrift ved hjælp af kalkerpapir, der leve-
res Indlagt I hver blok. Nummersedlen påklæbes pakken, medens 
stammen bliver på afsendelsesstatIonen. FØlgesedlen fØlger med 
pakken til bestemmelses stationen. 

) BestemmelsesstatIonen skal påse, at de Indgåede banepakker er 
forsynet med annullerede frimærker til det tilstrækkelige belØb. 
Mangler ved annulleringen indberettes til afregnIngskontoret. Er 
en pakke utilstrækkeligt frankeret, opkræves betalingen for de 
manglende frimærker hos adressaten efter nærmere aftale med 
kontoret. 

Pakkerne indfØres I "Journal over indgåede banepakker" (blanket 
A 50); statIonsforkortelser kan anvendes. Er pakken påklæbet den 
nedenfor omhandlede særlige, gule nummerseddel, skal kun den-
nes litra og nummer fØres i rubrikken "Afsenderens navn". 

på de foran nævnte kØbenhavnske stationer skal fØlgesedlerne sam-
les månedsvis og opbevares. 

EkspeditIonsstederne kan tillade større firmaer at påklæbe pakker-
ne en særlig nummerseddel med påtrykt angivelse af afsenderfIrma 
og afsendelsesstation. Disse nummersedler skal være af gult papir 
med sort påtryk og forsynet med særligt litra for hvert firma fra 
samme afsendelsesstation. 
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Afsendelsesstationerne skal fØre en fortegnelse over de forsen-
dere, der anvender de særlige nummersedler med vedfØjelse af 
det benyttede litra. 

I kvitterings bogen for banepakker kan afsenderen anfØre .de på-
gældende numre. 

Banepakker til de foran nævnte kØbenhavnske stationer, der af 
afsenderen er forsynet med nummer , skal også ledsages af fØlge-
sedler og beklæbes med den foran omhandlede numIIlerseddel, 
der anbringes ved siden af det af afsenderen påklæbede nummer. 

forudgående aftale med tarifkontoret kan ekspeditIonssteder-
ne endyidere tillade afsendere, der anvender gule nummersedler , 
at udarbejde disse sedler som mærkesedler og at anvende særlige 
"antalkvitteringssedler" , der I forbindelse med kopier af mærke-
sedlerne udgØr bevis for de Indleverede pakker. Der afgives I så 
fald kun lin kvittering, omfattende alle de pakker, hvortil kvitte-
.rings sedlen henviser. Ved reklamation over manglende pakker må 
,afsenderen forevise såvel kvitteringssedlen som kopien af mærke-
sedlen, hvis nummer skal omfattes af kvitteringen. 

LÆSNING AF STYKGODS 

I Stykgods læsses af jernbanen uden særlig godtgØrelse. 

Det kan dog forlanges, at afsenderen selv læsser sendinger, I hvil-
ke der findes et eller flere stykker af større vægt end 500 kg. Et 
sådant forlangende skal dog kun stilles, når det er nØdvendigt. 

Al læsning af stykgods skal under fornØdent hensyn til godsets art 
og emballagens beskaffenhed ske med omhu og omtanke således, at 
beskadigelse af gods undgås. 

\ 



) 
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At jernbanen muligt ingen erstatningspligt har, f eks fordi godset' 
er uemballeret eller mangelfuldt emballeret, berettiger 
vis ikke t1J at behandle godset med ligegyldighed. 

Mindre, lettere eller skrØbelIgere gods skal læsses oven på større 
og sværere gods. Stationernes læsseredskaber skal benyttes ved· 
Indlæsning af sværere gods. 

Stationerne skal sørge for altid at ha ve et tlJstrækkellgt antal pre-
sennlnger, skånemåtter , skånepuder og beskyttelseshylstre til be-
skyttelse af gods mod solvarme, fugtighed, tilsmudsning eller be-
skadigelse. 

II 

Gods, der skal overføres med færgerne, skal ligge så fast i vog- · 
nene, at det Ikke kan rulle, forskydes eller falde om ved færgens 
slingring eller vognenes ombord- eller Ilandsætning. Særlig omhu 
i så henseende skal anvendes ved stuvning af tØnder, mØbler og 
lignende. 

For nedennævnte sendinger fremhæves fØlgende særlige bestem-
melser: 

LetfordærveJ!ge varer skal anbringes således, at embal-
lagen ikke tlJsmudses. De må ikke udsættes for nedbØr eller sol-
varme eller henstå længere I vognene end hØjst nØdvendigt, men 
bØr så vidt muligt på stationerne opbevares I et kØligt rum, selv 
om der derved bevirkes forØget arbejde. Henstilles de på perroner 
uden at være i skygge eller læ, skal de dækkes med presenninger. 
De må ikke anbringes I nærheden af gods, som ved lækage, Ilde 
lugt o s v kan Inficere dem, f eks fisk og levende dyr i emballage. 
Godset skal befordres i omhyggeligt rengjorte og udluftede vogne, 
og det skal så vidt muligt undgås at benytte vogne, som kort tid I 
forvejen har været brugt til levende dyr. 

Letfordærvelige varer skal altid læsses på paller. 
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For forskellige letfordærvelige varer er der yderll gere fØlgende 
at Iagttage: 

smØr og mel Inficeres let af fisk og bØr derfor så vidt 
muligt Ikke sammenlæsses med fisk og I hvert fald anbringes så-
ledes, at det Ikke kan Indsuge fugtighed fra fIskevandet. 

KØd, flæsk og slagtet fjerkræ skal læsses I rene og godt 
ventilerede vogne, I hvilke der Ikke må findes kasseret eller andet 
til menneskefØde uanvendeligt kØd eller slagteaffald eller varer, 
der kan Inficere eller tilsmudse kØdet m v. 

Kolli med fisk og fiskevarer må Ikke kantes eller vendes 
med låget nedad, Idet Ispaknlngen derved kan fjernes fra en del af 
Indholdet, hvorved dette udsættes for forrådnelse. 

For at undgå nedstyrtning skal stabler af fiskekasser på 5 lag og 
derover aftrappes. 

Fisk og fIskevarer må ikke læsses oven på andet gods herunder 
dybfrossen fisk. 

K o n s u m fi s k må kun befordres I samme vogn som foderfIsk og 
fIskeaffald, såfremt konsumfisken holdes for sig, således at foder-
fIsken eller fIskeaffaldet Ikke kan afgt ve ilde lugt til konsumfisken, 
og væske fra foderflsken eller fiskeaffaldet ikke kan komme i be-
rØring med konsumfisken eller dens emballage. 
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KØd, flæsk og slagtet f j erkræ skal læsses i rene og godt 
ventilerede vogne, i hvilke der ikke mi findes kasseret eller andet 
til menneskefØde uanvendeligt kØd eller slagte affald eller varer, 
der kan inficere eller tilsmudse kØdet mv. 

Kolli med il B k o g f i s k e var e r mi ikke kantes eller vendes 
med liget nedad, idet iBpaknlngen derved kan fjernes fra en del af 
indholdet, hvorved dette udsættes for forridnelse. 

For at undgi nedstyrtning skal stabler af fiskekasser pi 5 lag og 
derover aftrappes. 

Fisk og fiskevarer må ikke læsses oven på andet gods herunder 
dybfrossen fisk. 

Konsumfisk mi kun befordres i samme vogn som foderfisk og 
fiskeaffald, såfremt konsumfisken holdes for sig , således at foder-
fisken eller fiskeaffaldet ikke kan afgive ilde lugt til konsumfisken, 
og væske fra foderfisken eller fiskeaffaldet ikke kan komme i be-
rØring med konsumfisken eller dens emballage. 
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Om behandling af konsumfisk i kasser uden låg, se side 96. 

F isk til foder for fiskeyngel, der indleveres i fordærvet stand, 
skal læsses afsondret. Såfremt fisken går i forrådnelse under be-
fordringen, og sendingen af hensyn til andet gods ikke kan videre-
befordres i samme vogn, skal omlæsning til en anden vogn finde 
sted, eller - såfremt dette ikke er muligt - sendingen udlæsses til 
viderebefordring ved fØrst givne lejlighed. Ekspeditlonspapirerne 
påtegnes i sådanne tilfælde af den, der foretager omlæsningen. 

Koll! med levende orme skal behandles yderst varsomt. Ud-
sættes sådanne koll! for stød eller lignende, revner nemlig let en 
del af ormene, hvorved resten forurenes og dØr, således at sen-
dingen bliver fuldstændig værdilØs. Sådanne kolli må ikke udsættes 
for direkte påvirkning af solvarme, og de skal anbringes således i 
vognen, at der tilfØres dem frisk luft. 

Bærfrugt og friskskudt vildt skal lagres og læsses afson-
dret, for at andet gods ikke skal blive beskadiget af saft og blod. 

Fyldte ægkasser skal altid enten stå under tag eller være 
dækket med presenning. Det samme gælder så vidt muligt de tom-
me ægkasser, der er forsynet med paphylstre, og papkartoner. 

Fyldte ægkasser må ikke kantes eller stilles på enden, og de må 
ikke udsættes for stØd. De skal stilles på fladen med låget opad, 
de skal også bæres i denne stilling, og herved skal gribeindret-
ningerne benyttes. 

Æ g må ikke anbringes i nærheden af varer, der fugter eller kan 
inficere æggene med nogen som helst lugt eller afsmag. 

B a n a n e r er meget Ømfindtlige over for temperatursvingnlnger, 
de bØr derfor befordres og anbringes i en passende temperatur og 
ikke udsættes for træk, kulde eller stærkt solskin. 
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Banankasser og -kartoner må Ikke kantes eller stilles på 
enden, og de må Ikke udsættes for stØd. De skal stilles og trans-
porteres med lAget opad. 

Potteplanter, friske (afskårne) blomster og llgnen-
d e må i frostperioder indtil umiddelbart fØr indlæsning samt sna-
rest efter ankomsten til bestemmelsesstationen opbevares på et 
frostfrit sted (rejsegodsekspedltlonen eller lignende) og så vidt 
gØrligt Ikke udsættes for gennemtræk. 

Kasser med levende dyr skal ved læsning I samme vogn ) 
som letfordærvelige varer og andre Ømfindtlige gods arter holdes 
så langt som muligt fra disse, for at godset ikke skal blive til-
smudset af dyrenes ekskrementer og urin eller inficeret af varme 
og lugt fra dyrene. Kan der Ikke tilføres vognene frisk luft under 
kØrslen i det for dyrene nØdvendige orniang, uden at gods udsættes 
for beskadigelse ved fugt eller støv skal dyrene omlæsses til en 
anden vogn. Om muligt skal sendinger af levende dyr og letfordær-
velige varer l æsses i hver sin vogn, når det kan ske uden forsin-
kelse og omlæsning. Af hensyn til tilstrækkelig lufttilfØrsel til dy-
rene, må kasserne med disse Ikke dækkes af andet gods. 

Smågrise i kasser skal anbringes s,iledes, at de så vidt mu-
ligt ikke udsættes for kulde og træk. 

Daggamle kyllinger samt nyudrugede gæslinger og 
ællinger må under opholdet på stationerne Ikke benstå unØdigt 
længe på åbne perroner, og i pakhuse og under transporten skal de 
anbringes således, at de Ikke udsættes for kulde og træk. De må 
heller Ikke udsættes for direkte solskin eller anbringes i stærkt 
opvarmede rum, og lufthullerne i æskerne må ikke dækkes. 

Ved læsning af større partier kan æskerne (bundterne) anbringes 
på langs i vognen i flere lag således, at det nederste lag anbringes 
l r ækker, så vidt m'.r1lgt l vognens længderetning,med en halv æske-
breddes mellemrum. Det næste lag anbringes i rækker over mel-
lemrummene i nederste lag og så fremdeles. 
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Sendinger af bier I bikasser må ikke udsættes for direkte 
solvarme, da bierne i så fald dØr. 

K as s er med flasker må i reglen ikke læsses i mere end 2 
eller 3 lag og bØr så vidt muligt afstives af andet gods. Når der in-
tet gods haves tU afstivning af kasserne, skal disse opstllles i 
trappeform med kun et lag kasser i yderste række. Når en tidlige-
re anbragt afstivning eller det yderste lag kasser er fjernet, skal 
der sørges for fornØden ny afstivning eller omlæsning af de til-
bageværende kasser. 

Fyldte glasballoner i vidjekurve, metalkurve eller lignende 
emballage skal behandles med stØrste forsigtighed allerede under 
hensyn til den skade, indholdet kan volde på personer eller på an-
det gods. 

Glasballoner må i stykgodsvogne sikres mod væJtning ved i pas-
sende omfang at sammenbindes indbyrdes og så vidt muligt at fast-
bindes tU vognsiden. Kan sådan fastbindIng ikke ske, skal balloner-
ne afstives med andet egnet gods, der så vidt muligt ikke er hØjere 
end ballonernes emballage. Der må aldrig anvendes gods med vær-
difuldt indhold (f eks manufakturvarer), der kan tage væsentlig 
skade, hvis en beholder går itu. 

K u ff e r t e r må Ikke uden nØdvendighed stilles på enden. 

Vinduesglas og marmorplader i kasser må ikke ligge, kØ-
res, kæntres eller på anden måde transporteres på bredsiderne af 
kasserne, men på bund- eller ende stykkerne. 

S t Ø b e g o d s må så vidt muligt ikke udsættes for regn, Sne eller 
tåge; må det midlertidigt anbringes på perron i fugtigt vejr, skal 
det omhyggeUgt dækkes med presenning. Vinduer af stØbejern skal 
så vidt muligt stilles op ad siderne i vognen , ikke i enderne af 
denne. 
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l29-III - l30-III, l3l-II - l32-II 

Sækkegods må ikke slæbes, hvorved sækkene kan beskadiges. 

TØndegods skal så vidt muligt anbringes på staverne med disse 
i vognens længderetning og med spunset opad, dog kan det, når 
pladshensyn kræver det, undtagelsesvis læsses hvilende på bund-
stykket med proppen (taphullet) opad, men kun, når tØnderne SkØn-
nes at være stærke nok til at tåle denne læsning, og spunset er tæt. 

l RID A hhv RID er givet særlige forskrifter for behandling og læs-
ning, herunder sammenlæsning , af 
- eksplosive stoffer og genstande m v, 
- brandfarlige stoffer m v, 
- komprimerede, fordråbede eller under tryk oplØste luftarter, 
- giftige stoffer, 
- ætsende stoffer, 
- radioaktive stoffer, 
- organiske peroxider , 
- samt modbydeligt virkende eller smittefarlige stoffer. 

Tilsidesættelse af disse forskrifter kan medfØre alvorlige skader 
på personer, gods og materiel, og reglementets bestemmelser skal 
derfor nØle overholdes. 
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Bestilling og afbestilling af vogne 
Til vognladningsgods skal afsenderen i betimelig tid forud indgive vogn-
bestilling til afsendelsesstationen. 

Alle vognbestillinger skal straks indfØres i vognbestillingsjournalen . 

For beregning af vognleje, når bestilte vogne afbestilles eller ikke benyttes, 
er der særlige regler. 

Levering og læsning af vogne 
De vogne, som DSB stiller til rådighed, skal være i forsvarlig stand og tilbØr-
ligt rengjort, og presenningerne tH dækning af vognene hele. Mener afsen-
deren, at dette ikke er tilfældet, skal han straks, inden han begynder læs-
ningen, gøre indsigelse, så vognene eller presenningerne kan blive bragt i 
forsvarlig stand eller erstattet med andre. 

De nærmere regler om vognenes rengØring fØr anvisning til læsning findes 
side 190 ff. 

Læsningen af vognladningsgods og anbringelsen af eventuelle presenninger 
påhviler afsenderen, der herved skal fØlge de regler og anvisninger , som af 
hensyn til driftens sikkerhed gives af DSB, særlig med hensyn til læssets 
fordeling i vognen, dets form og omfang, dets fastgØrelse og afstivning , og 
selv levere de dertil fornødne besnØringsreb og andre materialer . 

Afsenderen må selv tilvejebringe fornØdent underlag til godsets beskyttelse 
mod fugtighed fra vognbunden og sØrge for den dækning af godset, der er 
nØdvendig for at beskytte det mod indtrængen af regn og sne fra almindelige 
utætheder ved dØre og lemme. 

Ender læsningen af en vogn ikke samme dag, den er begyndt, skal afsende-
ren sØrge for, at den indlæssede del af godset fordeles ligeligt i vognen og 
anbringes således, at der kan rangeres med den, uden at godset beskadiges. 

l /IO 1974 495 
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Vognene må ikke læsses ud over deres lastgrænse eller med større vægt 
end den i fragtbrevet angivne, og afsenderen bærer fØlgerne af, at bestem-
melserne om lastgrænse, læsseprofil og det størst tilladte akseltryk på de 
strækninger, vognen skal gennemlØbe, ikke er overholdt. Om lastgrænsen, 
læsseprofilet og aksellrykket skal afsendelsesstationen give de fornØdne 
oplysninger (se side 219 fI) . 

Om læsning al levende dyr gælder fØlgende af justitsministeriet fastsatte 
bestemmelse r: ) 

Dyr , der kan antages at ville tilfØje hinanden skade, f eks fordi dyrene er af 
væsentlig forskellig stØrrelse eller af forskellig art, skal under transporten 
holdes adskilt fra hinanden ved forsvarlige og vel befæstede skillerum eller 
transporteres i kasser. Adskillelse ved reb eller lignende er ikke tilst række- ) 
lig. Heste og kvæg anses for at være af væsentlig forskellig stØrrelse, når 
det mindre dyrs vægt er under 40% af det større dyrs vægt. 

Af heste, kvæg, kalve, svin på 40 kg og derover. geder, får og lam må der i 
hver vogn hØjst transporteres 30 dyr. Er vognen opdelt ved velbefæstede, 
solide skillerum, kan der dog transporteres indtil 30 dyr i hvert rum. Antallet 
af dyr i hver vogn eller vognrum skal i Øvrigt afpasses således, at lØse dyr 
kan bevæge sig mellem hinanden. 

) 
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Læsning af syge, tilskadekomne eller afmagrede dYr skal foregå 
særskilt og under hensyntagen til deres tilstand. Sådanne dyr samt 
dyr, der på grund af nervØsitet, uregerlighed, ondskabsfuldhed 
eller lignende må antages at ville tilføje andre dyr lidelser under 
transporten, skal holdes adskilt fra de andre dyr ved forsvarlige 
og velbefæstede skillerum. Ved transport af syge, tilskadekomne 
eller afmagrede dyr skal vognbunden være forsynet med et ekstra 
tykt lag egnet strØelse. 

Til fastbinding af heste, voksent kvæg og ungkvæg m å kun 
anvendes grimer eller halsreb af blØdt materiale. Jerngrimer , 
hornreb eller næsebrems (næseklemme, næsetang, "transportring" 
og lignende) må ikke anvendes. Ved fastbinding af dyrene må disse 
ikke tvinges til at indtage unaturlige stillinger. 

Tyre på 350 kg og derover - for jersey tyre dog 300 kg og derover -
skal i passende tid, d v s mindst 3 uger fØr transporten, være for-
synet med næsering, således at såret er helet. Fastbinding ved 
hjælp af næseringen er forbudt. 

Ved transport af indtil 12 timers varighed af voksent kvæg og ung-
kvæg skal dyrene læsses og fastbindes således, at de støtter hin-
anden uden at klemmes . Ved transport af over 12 timers varighed 
skal de læsses og bindes således, at alle dyrene samtidig kan ligge 
ned uden at skade hinanden. 

Ved transport af hØjt drægtige dyr skal der udvises særlig omhu 
for at undgå, at dyrene klemmes. Ved transport af hopper og kØer 
med diende afkom skal der for hvert moderdyr m.3d afkom etable-
res et så rummeligt aflukke, at både og afkom bekvemt 
kan ligge ned samtidig. 

Dyrene skal anbringes således, at de ikke under transporten er ud-
sat for beskadigelse af haleroden eller sædebensknuderne. 
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Ved transport af flere løsgående heste sammen skal bagskoene 
være fjernet. 

M alkende dyr skal malkes umiddelbart inden indlæsningen og påny 
senest 18 timer efter denne. 

Til svin med levende 2 vægt mellem 80 og 100 kg skal regnes et 
mindsteareal på 0,35 m for hvert dyr. 

Der må ikke foretages binding hverken af selve dyret el1er af dette 
til vognen. Anvendelse af næsebrems (næseklemme , næsetang , 
"transportring" og lignende) er forbudt. 

Orner, sØer og synligt drægtige gylte skal holdes adskilt fra andre 
svin ved opstiJling af solide og velbefæstede skillerum el1er ved 
anbringelse i kasser. Større orner skal anbringes hver for sig. 

Som vejledning med hensyn til det største antal dyr, som i alminde-
lighed må læsses i en vogn, angives nedenfor, hvilken plads i m 2 

der bØr regnes med for hvert dyr: 

l hest .......•................. •.........•.. } ................................... . 
under 300 kg} ........ .. ..... . .. . 

Om svin se ovenfor. 

2 
1,8 - 2,Om 

2 
1,5 m 

2 1,25 m 

Da anbringelsen af skil1erum mel1em levende dyr, der med samme 
fragtbrev sendes i en vogn, foretages af afsenderen og på hans 
bekostning, skal reb til fastbinding eller sammenbinding af sådan-
ne skil1erum leveres af afsenderen. 
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Læssepladserne er i almindelighed åbne for forsenderne således: 
mandag - fredag kl 8 - 16 
den 5/6, 24/12 og 31/12 kl 8 - 11 
lØrdage samt sØn- og helligdage lukket. 

Tillades det undtagelsesvis at læsse gods uden for disse tider kan 
jernbanen kræve godtgØrelse for sine derved foranledigede særlige 
udgifter. 

Bestilte vogne skal være færdiglæsset til afgang og fyldestgørende 
fragtbreve afleveret til Jernbanen senest 8 dagtimer efter, at vog-
nene blev st!llet til rådighed. 

Som dagtimer betragtes søgne mandage - fredage i tiden kl 8 - 16. 
Den 1. maj, grundlovsdagen, juleaftensdag, nytårsaftensdag samt 
dage, hvor der afholdes folketingsvalg, betragtes som helligdage. 

Forsinkelser, der skyldes naturhindringer, holdes uden for læs-
ningsfristen. 

Såfremt stationens tekniske hjælpemidler, f eks kran eller rampe, 
midlertidig er utjenstdygtige eller utilgængelige, og disse hjælpe-
midler er nØdvendige for godsets læsning, forlænges læsningsfri-
sten tilsvarende. Det skal påses, at forlængelsen ikke bliver større 
end påkrævet. Når læsningsfristen overskrides, eller en bestilt 
vogn ikke benyttes, betales der vognleje eller ikke-benyttelsesge-
byr efter nærmere fastsatte regler. 

Det er tilladt afsendere, som selv foretaget plombering af vogn-
ladningevise sendinger til indenlandske stationer, i fragtbrevets 
rubrik for erklæringer m v at anfØre "Vognen påsat plomber mrkt 

" 
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FØr fragtkontraktens indgåelse skal den, der har tilsynet med læs-
ningen, påse, at vognen overensstemmende med nævnte fragtbrev-
påtegning er forsynet med forsvarlige og uskadte plomber, mærket 
Bom angivet i påtegningen, og derefter ud for denne anfØre afsen-
delsesstationens navn, evt i stationsforkortelse, samt sit eget navn 
eller bomærke. Vognen forsynes snarest med jernbaneplomber. 

VEJNING AF VOGNE 

Afsendere af vogniadningsgods skal i fragtbrevet angive godsets 
bruttovægt, men ksn anmode jernbanen om at efterveje godset. 

Jernbanen skal kun efterkomme forlangende om vejning af vogn-
ladningsgods, hvis det kan ske uden væsentligt ophold og ved hjælp 
af stationens vejeindretninger. Jernbanen er tkke forpligtet til at 
veje den tomme vogn. 

Foruden på afsenderens forlangende kan jernbanen på eget initiativ 
foranledige vognIadningsgods eftervej!;t. 

Da jernbanes vejninger kun har betydning inden for fragtkontrakten 
mellem jernbanen og forsenderen, må stationen ikke udstede veje-
attester, men skal, hvis forlangende herom fremsættes, henvise 
vedkommende til den autoriserede vejer. Vejebrtkkerne må tkke 
udleveres til publtkum. 

Det fremgår af "Tekniske anlæg og hjælpemidler på stationerne og 
ved maskindepoterne" , hvilke stationer der er forsynet med bro-
vægt til vejning af vogne. 

Disse stationer skal, så ofte forholdene tillader det, veje afgående 
og ankommende vognladningsgods. Vogne, der antages at være læs-
set med større vægt end angivet, skal ubetinget vejes. Vognlad-
ninger , af hvilke der skal foretages udlæsning undervejs, skal vejes 
i videst muligt omfang. Vogne med flyttegods, teltgods og lignende 
samt læs sede flytteomnibusser og beboelsesvogne skal ligeledes 
så vidt muligt vejes . 



) 

139 - V L 

Til bestemmelse af ladningens vægt skal de tomme vogne og even-
tuelt benyttede presenninger så vidt muligt vejes, Især når der ud-

", findes en større vægtforskel. 

Vejes den tomme vogn Ikke, lægges den vognen påmalede taravægt 
til grund, hvorimod de 1 fortegnelserne over DSBs gndsvogne an-
fØrte taravægte Ikke må bruges til at udfinde sendingens vægt. Ve-
jes presenningerne Ikke, regnes vægten af hver benyttet jernbane-
ejet presenning til 50 kg. Ved anvendelse af private dækningsmId-
ler (presenninger, måtter og lignende) regnes vægten af disse - hvis 
andet Ikke fastslås ved vejning af dækningsmidlerne - at udgØre 
den særskilt I fragtbrevet herfor angivne vægt. 

Tilfældige unØjagtigheder ved vejning af 3-akslede vogne kan ud-
jævnes ved at veje vognen to gange, fØrst de to forreste aksler 
sammen og den bageste aksel alene og derpå den forreste aksel 
alene og de to bageste aksler sammen. Vognens vægt findes da 
som middeltallet af de to vejeresultater • 

Beholdervogne med flydende Indbold skal dog, uanset vognens ak-
selantal, vejes ad en gang. Såfremt dette Ikke er muligt, bØr vej-
ning Ikke foretages. 

Når DSB vejer en vognladning, skal den station, der udfØrer vej-
ningen, altid påtrykke fragtbrevet sit vejestempel som tegn på, at 
vejning er foretaget af DSB. Stationen skal endvidere på fragtbre-
vets forside anfØre vejeresultatet. Der anvendes hertil et stempel, 
hvis blanke rubrikker udfyldes, Idet samtidig den tekst, der Ikke 
passer I det foreliggende tilfælde, udstreges. 

Endvidere IndfØres resultatet af vejningerne I vognvejningsjourna-
len. 

I alle tilfælde, hvor overlæsning opdages, skal kontoret underrettes. 
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Når en afsender Ønsker en vognladning vejet af DSB. skal han i 
fragtbrevets rubrik for erklæringer m vanfØre "Vejning Ønskes". 
Kan vejni ng Ikke ske på afsendelsesstationen. påklæber denne vog-
nen en seddel "Vejning Ønskes" (blanket A 644b). hvorpå med kulØrt 
blyant er angivet navnet på den station. hvor vejning Ønskes. Hertil 
bØr vælges bestemmelsesstatIonen. hvis denne har brovægt. med-
mindre vognen antages læsset ud over lastgrænsen. I hvilket til-
fælde der forholdes som nævnt nedenfor. Har bestemmelsesstatlo-
nen Ikke brovægt. vælges den fØrste station. hvor vejning kan finde 
sted. uden at sendingen opholdes væsentligt. Kan denne station Ikke 
veje vognen. sletter den sit navn på påklæbningssedlerne og anfØ-
rer et nyt. Når vejning har fundet sted. fjernes sedlerne. og resul-
tatet af vejningen anfØres I fragtbrevetT' 

Når en af en afsender af vognladningsgods til udlandet Ønsket vej-
ning Ikke kan ske på afsendelsesstatIonen. skal den station. der 
foretager vejningen. omgående skriftligt meddele afsendelsesstatl-
onen resultatet af denne . Meddelelsen må ikke udfærdiges som en 
officiel attest. men kan affattes således: "Den her til brug ved 
fragtberegningen foretagne vejning af vogn ....... afsendt den .... .. 
fra ...... station med ...... til ...... station. har givet fØlgende re-
sultat:". Herunder påtrykkes forannævnte stempel. og meddelelsen 
forsynes med sta tionens datostempel og underskrift. Efter at af-
sendeIsesstatIonen har gjort brug af denne meddelelse. kan den 
gi ves til afsenderen. 

En tilsvarende meddelelse kan gennem afsendelsesstatIonen gives 
afsendere af vognladningsgods til Indlandet. hvis de har anmodet 
om at blive underrettet om vejeresultatet. 

Alle varmlØbne vogne med læs skal vejes på vedkommende station. 
hvis den har brovægt. Er dette Ikke tilfældet. skal sendingen vejes 
på den dertil bedst egnede station på den videre rute. uanset om 
omlæsning i en anden vogn er sket. Konstateres varmlØbningen ef-
ter vognens ankomst til bestemmelsesstatIonen. eller efter at den 
på sin rute har passeret sidste station med brovægt . og bestem-
melsesstatIonen Ikke har brovægt. skal eftervejnIng Ikke foretages . 
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Er en vogn ØjeIlBynIlgt overlæsset, skal sendingen vejes på den 
nærmeste med brovægt forsynede station, uanset om omlæsning 
har været nØdvendig. Er kun dEm ene vognende overlæsset, skal 
læsset Inden vIderesendeIsen søges lempet. 

Formodes det på afsendelses stationen eller undervejs, at en vogn 
er læsset med mere end den opgivne vægt, men Ikke ud over last-
grænsen, anmodes bestemmelsesstatIonen eller en passende med 
brovægt forsynet mellemstation om at foretage vejnIng. 

l alle tilfælde, hvor en station finder anIednlng til vejnIng, men Ikke 
er I stand til selv at foretage den, skal påkIæbnlngssedIer anbringes 
som ovenfor anfØrt. Ekspedltlonspaptrerne skal påtegnes om, at 
vejning er forlangt af DSB. 

AFSLUTNING AF FRAGTKONTRAKTEN 

DSBs KVITTERING FOR GODS 

Fragtkontrakten er sluttet, så snart DSB har modtaget godset til 
befordring med det dertil hØrende fragtbrev. Til tegn på modtagel-
sen anbringer afsendelsesstatIonen sit datos tempel på fragtbrevet. 

Delme stempling skal foregå umiddelbart efter modtagelsen af alt 
det I det pågældende fragtbrev anfØrte gods, og betalingen af de 
omkostninger, som afsenderen påtager sig at udrede . Stemplingen 
skal foregå I afsenderens nærværelse, hvis han forlanger det. 

Når fragtbrevet er stemplet, udgØr det bevis for fragtkontrakten. 

Da DSBs ansvar for gods begynder medfragtkontraktens afslutnIng, 
skal det ufravigeligt Iagttages, at fragtbrevet fØrst stemples, når 
de foran nævnte forudsætninger er opfyldt. 
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Afsenderen kan samtidig med godsets indlevering forlange udstedt 
et fragtbrevduplikat*). Til duplikatet autoriseres i så fald origi-
nalfragtbrevets kvitteringsblad (blad A). Der: anvendes en frem-
gangsmåde, hvorom ekspeditions stederne er underrettet. 

Er fragtbrevduplikat ikke udstedt, gælder fragtbrevets blad A som ) 
kvittering. 

Har en afsender ud over den originale kvittering (fragtbrevets blad 
A eller fragtbrevduplikat) behov for en eller flere genparter her-
af, f eks til brug, over for toldvæsenet eller andre myndigheder, 
kan der uden betaling udleveres de fornØdne genpartskvitteringer , 
hvortil benyttes blanket A 954. 

For banepakker gives kvittering I særlige af DSB fremstillede 
kvitteringsbØger eller på særlige kvitteringsblanketter. 

Kvitteringer skal skrives med blæk eller kuglepen. 

*) I forbindelse med udlandet udstedes der altid fragtbrevduplikat; 
idet dette er blad 4 i det internationale fragtbrev. 
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Kvi tteringsbØgerne, foran I hvilke der findes regler for deres brug, 
sælges til forsenderne for den fastsatte pris. For afgivelse af kvit-
tering opkræves Intet, når afsenderen selv bar IndfØrt pakken I bo-
gen. Foretages IndfØrelsen derimod af ekspedlt!onsstedet, opkræves 
den herfor fastsatte betaling. For udfyldning afvægtrubrlkkenalene 

')opkræves dog ingen betaling. 

Kv:!tterlngsblanketterne leveres ekspedltlonsstederne I blokke. For 
afg! velse af kvittering opkræves Intet , når afsenderen selv udfylder 

')blanketten. Udfyldes den efter afsenderens Ønske af ekspedltlons-
stedet, opkræves den herfor fastsatte betallng. For forsendere, der 
sjældent Indleverer banepakker og derfor Ikke er fortrollge med 
udfyldningen af kvItteringsblanketten, kan ekspedltlonsstedet dog, 
når det Øvrige arbejde tillader det, foretage udfyldningen uden op-
krævning af betaling. 

Der kan udstedes kvItteringsblanketter vedrØrende samme pakke I 
to eller flere eksemplarer, hvoraf de ud over original-
kvItteringen udstedte mærkes "genpart". 

Afsendere af banepakker skal opfordres til at forlange kvittering. 

LEVERINGSFRISTER OG BEFORDRINGSVEJE 

Ekspresgods skal befordres så hurtigt, som kØreplanen tillader 
dets befordring med tog, der efter DSB s bestemmelser medtager 
sådant gods. 

J Andet gods skal leveres Inden for de I godsbefordringsreglementet 
fastsatte leveringsfrister • 

) 

De nærmere regler om befordringsveje findes I togplanerne. 

UDLEVERING AF FRAGTBREVE OG GODS 

UdleveringstIderne fastsættes af driftsområdet under hensyn til de 
lokale forhold, jf det på side 108 anfØrte om Indlevering. 
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Uden for de for banepakker og fragtgods gældende udleveringstIder 
udleveres kun ekspres gods og ekspresbanepakker . 

Fisk og levende dyr bØr dog udleveres uden for de fastsatte eks-
peditlonstider, såfremt der er det fornØdne personale til stede, og 
udleveringen kan foregå uden ulempe for besØrgelsen af andet ar-
bejde. 

Aflæsning af vognladningsgods skal foregå på de tider, hvor læsse-
pladserne er åbne. Tillades det undtagelsesvis at aflæsse gods uden 
for disse tider, er DSB berettiget til at kræve fuld godtgørelse for 
sine derved foranledigede udgifter. 

Reglerne på side 108 om Indlevering på mindre stationer i togtid 
gælder på tilsvarende måde om udlevering. 

Den af afsenderen foretagne plombering (lf side 137 - 138) skal ved 
vognens ankomst til bestemmelsesstationen straks efterses og fragt-
brevet påtegnes om dette eftersyn. Endvidere må plombernes uskad-
te tilstedeværelse fastslås, når jernbaneplomberne fjernes, eller -
for vogne til private sidespor - når vognen hensættes på sidesporet. 

Ekspeditionsstederne må ikke udlevere ankommet gods, fØr den 
påhvilende fragt m v er betalt. Ligeledes er det forbudt at lade 
adressaten undersØge godset, fØr fragtbrevet er indlØst, medmin-
dre afsenderen ved en påtegning i fragtbrevets rubrik for erklæ-
ringer m v har tilladt dette, og der kan i så fald kun blive tale om 
en ydre besigtigelse, mens der I intet tilfælde må gi ves tilladelse 
til fjernelse eller åbning af emballering. 

Vognladningsgods betragtes som udleveret, når vognen er stillet 
til adressatens rådighed på en station eller andet sted, og adres-
saten har IndlØst fragtbrevet, stykgods , når det er afleveret til a-
dressaten, eller når denne har aftaget en del af sendingen. 

J 

) 

) 

) 
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Gods, som Ikke tilbringes efter reglerne pi side 147, skal snarest 
muligt stilles til rldlghed for adressaten (vognladningsgods ved, at 
vognene anbringes pilæssepladsen). 

Adressaten skal afhente vognladningsgods (d v s fjerne det fra DSBs 
grund) senest 8 dagtimer efter, at DSB har underrettet ham om dets 
ankomst. IndlØser han fragtbrevet forinden, skal godset dog være 
afhentet senest 8 dagtimer efter IndlØsningen. Har DSB Ikke pligt 
til at underrette adressaten om godsets ankomst, skal det være af-
hentet senest 8 dagtimer efter,atdetertil rådighed for adressaten. 

Som dagtimer betragtes søgne mandage - fredage I tiden Id 8-16. 
Den l. maj, grundlovsdagen, juleaftensdag, nytårsaftenSdag samt 
dage, hvor der afholdes folketingsvalg, betragtes som helligdage. 

Stykgods skal være afhentet senest den fØlgende arbejdsdag. 

Forsinkelser, der skyldes naturhlndrlnger, holdes uden for af-
hentningsfrlsten. 

Når afhentnIngsfrIsten overskrides, betales vognleje hhv oplagspen-
ge. 

Der kan dog Indtil videre for stykgods, der aflæsses af DSB, ses 
bort fra bestemmelserne om beregning af oplagspenge, således at 
disse normalt Ikke opkræves, mens ekspedltionssteder med trange 
pakhusforhold kan opkræve oplagspenge efter de almindelige bestem-
melser. 

slfremt ststlonens tekniske hjælpemidler, f eks kran eller ram-
pe, mldlertldlgt er utjenstdygtlge eller utilgængelige, og disse 
hjælpemidler er nØdvendige for godsets aflæsning, forlænges af-
læsnIngsfristen tilsvarende. Det skal påses, at forlængelsen Ikke 
bil ver større end påkrævet. 
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Personalet skal påse og er ansvarligt for, at ingen uberettiget fjer-
ner gods fra DSBs pakhuse, til hvilke alle uvedkommende bØr for-
menes adgang. Det må ikke overlades adressaterne selv at fjerne 
det tll dem ankomne stykgods, men dette skal udleveres af perso-
nalet, som skal påse, at det rette gods - og, kun dette - udleveres. 
nette gælder også sendinger tll brug for driften m v. 

Gods udleveres kun tll adressaten eller hans bud mod forevisning 
af det IndlØste fragtbrev og kvittering for modtagelsen af godset. 
Denne kvittering kan efter afgØrelse fra driftsområdet bortfalde. 
Fragtbrevet skal da ved godsets udlevering tydeligt påtrykkes 
stemplet "Udleveret d I" med angivelse af datoen og dem ud-
leverende tjenestemands navn eller mærke. 

Kvitteringen skal så vidt muligt være egenhændig eller givet af en 
med behørig fuldmagt udstyret person. Dog bØr ekspeditionsstedet 
ikke nægte at modtage kvittering af adressatens bud, når dette er 
ekspedItIonsstedet bekendt, og der Ikke er grund ti! at tro; at han 
handler uden bemyndlgelse. Hvis kvittering ikke afgives _af adres-
saten personlig, skal den, der kvitterer, foruden sit eget navn an-
fØre adressatens navn eller firma. lhændehavelsen af den af eks": 
peditlonsstedet sendte anmeldelse om en sendings ankomst kan Ikke 
i sig selv betragtes som fyldestgØrende legitimation. 

Ankommet gods må I almindelighed Ikke fordeles ti! flere adres-
s ater. I tllfælde , hvor det af trafikerhvervende grunde er Ønskeligt 
at etablere en sådan fordeling, rettes henvendelse herom tll konto-
ret. 

Om eftervejning af indgået stykgods se side -1l2, og om vejning af 
indgået vognladningsgods se side 138. 

J 
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Aflæsning og oplagring af gods 
For aflæsning og oplagring af stykgods gælder tilsvarende som for læs-
ning af stykgods, jf side 122. 

Vognladningsgods skal aflæsses af adressaten. Ender aflæsningen af en 
vogn ikke samme dag, den er begyndt, skal adressaten sørge for, at den 
tilbageværende del af godset fordeles ligeligt i vognen og anbringes således, 
at der kan rangeres med den, uden at godset beskadiges. 

Tilbringning af gods 
Fragtstykgods og banepakker afleveres normalt på adressatens bopæl, alt i 
det omfang DSB har etableret kØrsel i det pågældende område. Ekspres-
stykgods og ekspresbanepakker afleveres på adressatens bopæl eller 
udleveres på en station under hensyn til , hvad der medfØrer den hurtigste 
udlevering. 

FØlgende godsarter kan ikke påregnes tilbragt: 

a. eksplosive, brandfarlige og giftige stoffer og genstande, ætsende syrer, 

b. gods, der efter dets beskaffenhed ikke egner sig til befordring på almin-
deligt kØretØj sammen med andet gods, 

c. i hvilke der findes kolli af stØrre vægt end 500 kg. 

Adressater i områder, hvortil regelmæssig kØrsel ikke er etableret, un-
derrettes om godsets ankomst samt om, hvor det kan afhentes. 

For fragtstykgods og banepakker, herunder ekspresbanepakker, omfatter 
fragten også omkostningerne ved aflevering på adressatens bopæl i det om-
fang, kØrsel er tilrettelagt af DSB. For ekspresstykgods regnes i givet fald 
kØrepenge for ti I bringn ing. 

Når adressater selv Ønsker at afhente stykgods, skal de anmelde dette til 
vedkommende ekspeditionssted. 
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Uregelmæssigheder i godsbefordringen 
Neuenstående regler for behandling af manglende, overtalligt og beskadiget 
gods, der er et uddrag af GUB, gælder for alle sendinger af rejsegods og 
gods (ekspresgods, ekspresbanepakker, il- og fragtgods samt banepakker), 
private godsvogne, private presenninger (på læs og ubenyttede tilbage-
gående), private transportbeholdere, private bokspaller o s v, fremmede 
baners presenninger og læssemidler, der hjemsendes ubenyttede, jernbane-
tjenstlige sendinger (herunder fundne sager). 

Som supplement til de enkelte bestemmelser udstedes i driftsområderne 
lokale instrukser. Af disse fremgår bl a, hvem der leder arbejdet med behand-
ling af godsuregelmæssigheder. 

Manglende gods 

Gods betragtes som manglende, 

- når rejsegods efter ankomsten af det tog , med hvilket det skulle befordres, 
ikke er kommet frem til bestemmelsesstationen , 

- i international trafik når rejsegodsfØlgesedlen er til stede, men hele sen-
din"gen eller et eller flere 'kolli savnes, samt 

- når ekspeditionspapirerne er til stede, men hele sendingen eller - for så vidt 
angår stykgods, der ikke er læsset i transportbeholdere eller bokspaller 
læsset af afsenderen - et eller flere kolli savnes. 

Mangel af enkelte af flere til et kolli samlede genstande samt mangel af 
enkelte kolli i en vognladning eller i transportbeholdere og bokspaller læsset 
af afsenderen betragtes som delvist tab og skal behandles efter reglerne i 
"Beskadigelse og delvist tab (formindskelse)«. . 

Konstatering andet steds end på bestemmelsesstationenli ankomstgods-
terminalområdet 

Opdages det andet steds end på bestemmelsesstationen/i ankomst-
godsterminalområdet, at en sending helt eller delvis mangler, udstedes 
»Meldeseddel om manglende gods/efterlysningsblad;, (blanket A 423). 

Meldesedlen fastgØres til ekspeditionspapirets venstre kant; den må aldrig 
lægges ind i fragtbrevet. På dette må intet noteres. 

( ') 

) 

] 



) 

) 

L 

Mangler hele sendingen, sendes ekspeditionspapirerne og meldesedlen i 
kuvert til ankomstgodsterminalen, ved rejse- og ekspresgods dog til bestem-
melsesstationen. Ekspeditionspapirerne må aldrig sendes i kuvert uden at 
være ledsaget af meldeseddel eller anden fyldestgØrende forklaring på af-
sendelsen på denne måde. 

Mangler kun en del af sendingen, sendes ekspeditionspapirer og 'melde-
seddel sammen med den tilstedeværende del af sendingen til ankomstgods-
terminalen, rejse- og ekspresgods dog til bestemmelsesstationen. 

Fastslås det ved en sending til udlandet, at hele sendingen ,eller en del af 
denne mangler, skal der udfærdiges »Meldeseddel over manglende gods/ef-
terlysningsblad" (blanket A 423) i to eksemplarer. Ved befordring af rejse-
og ekspresgods i forbindelse med det sydlige udland kan dog anvendes en 
særlig blanket nr A 410b. Originalen vedhæftes rejsegodsfØlgesedlen/fragt-
brevet/ekspresgodssedlen. ' 

Genparten af meldesedlen sendes " 
- for rejse- og ekspresgods samt vognladningsgods til grænsestationen 

- for il- og fragtstykgods til grænsegodsterminalen d v s , . 
til KØbenhavns Godsbanegård for sendinger over 
HelsingØr og KØbenhavns Frihavn 

• > .,:," 

til NykØbing FI for sendinger over Gedser og RØdby Færge 

til Padborg for sendinger over Padborg 

til HjØrring for sendinger.over Hirtshals. -

, . 

Der må ikke i fragtbrevet/ekspresgodssedlen gØres bemærkning om mangel 
af hele sendingen eller af enkelte kolli. 

Mangler hele sendingen, sendes ekspeditionspapirerne og originalen af 
meldesedlen i kuvert gennem grænsestationen/grænsegodsterminalen og 
gennem de eventuelle udenlandske grænsestationer til bestemmelsesstatio-
nen. Ved rejsegods sendes rejsegodsfØlgesedlen samt meldesedlen dog i 
kuvert direkte til bestemmelsesstationen. 

Hvis der af en rejse- eller stykgodssending mangler enkelte stykker videre-
sendes resten af sendingen med ekspeditionspapirerne og originalen af 
meldesedlen til bestemmelsesstationen. 
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Konstatering på bestemmelses stationen/i ankomstgodsterminalområdet 

Fastslås en mangel fØrst i ankomstgodsterminalområdet, udstedes der 
»Meldeseddel om manglende gods/efterlysningsblad«, (blanket A 423) som 
afleveres til videre behandling på reklamationen på godsterminalen. Ved 
manglende ekspresgods giver bestemmelsesstationen desuden pr telefon 
eller telex de nØdvendige o'plysninger til godsterminalen. 

Ved mangel af en del af en sending skal vægten af den indgåede del fastslås. ) 

Det er ikke tilladt at anslå vægten . 

Mangler en del af en fragtbrevsending, skal de tilstedeværende stykker, 
forudsat at adressaten indlØser fragtbrevet, udleveres ham, efter at vægten er 
fastslået. På fragtbrevet må der ikke gØres notat om manglen, og melde-
sedlen må ikke udleveres til adressaten. 

Hvis adressaten indlØser fragtbrevet, kan der på hans forlangende gives ham 
bevis for manglen ved blanket A 971 . 

Fastslås en mangel af rejsegods på bestemmelsesstationen, og findes rejse-
godset ikke straks, skal stationen udfærdige mangel-rapport, og passageren 
skal, allerede når det fØrste gang forlanges udleveret, bedes om nærmere at 
beskrive det. 

På rejsegodsbeviset gØres bemærkning om dag og klokkeslet, da 
passageren forgæves forlangte sendingen udleveret, f eks »Forlangt 
udleveret den 15/2 kilO (Tjenestemandens navn) «. 

Mangler kun en del af rejsegodssendingen, skal de tilstedeværende stykker 
udleveres passageren. De udleverede. stykkers antal (med bogstaver) skal 
anfØres på rejsegodsbeviset, der tilbageleveres til passageren. Ved rejsegods 
fra udlandet skal desuden vægten af det udleverede fastslås, og de 
udleverede stykkers antal og vægt desuden anfØres på rejsegodsfØlgesedlen. 

) 

) 



) 

) 

) 

L 149 - 5 

Efterlysning, godset findes 

Godset eftersøges straks i rimeligt omfang j. eget område, herunder i andre 
indgåede vogne og hos vognmænd ; og der rettes eventuelt henvendelse til 
stedlige skibs- og rutebilstationer, hoteller o s v efter lokale forskrifter. 

Ligeledes undersØges det, om fragtbrevgods ikke tidligere er blevet udleveret 
på nØdkupon. 

Det påhviler i Øvrigt bestemmelsesstationen/ankomstgodsterminalen 'at fore-
tage efterlysning i rimeligt omfang på andre godsterminaler og stationer. 

Den station eller godsterminal, der modtager en efterlysning, undersØger, om 
det efterlyste findes i eget område, eller om der kan gives oplysninger, der 
kan fØJe til , at det manglende gods findes. 

Når godset findes, skal det uopholdeligt 
m in alen/bestemmelsesstationen ledsaget 
(blankel A 498a). 

sendes til ankomstgodster-
af »Reklamationsfragtbrev« 

I godsets mærkning noteres: »HØrer til reklamationsfragtbrev nr fra ...... «. 
Hvis de oprindelige mærker er faldet af, er vildledende eller ulæselige, skal 
der sættes nye mærker på .godset. Har .mærkerne ' givet anledning til fejl-
sendeisen, aftages de og sendes til ankomstgodsterminalen/bestemmelses-
stationen med fornØden forklaring. 

Der gives altid ankomstgodsterminalen/bestemmelsesstationen underretning 
om afsendelse af eftersendt gods, enten telefonisk eller pr telex, med sam-
tidig oplysning om, med hvilket tog, eventuellover hvilken rute, godset sen-
des. 

Ankomstgodsterminalen!bestemmelsesstationen skal give passageren! 
adressaten, besked om, at det ventede gods er undervejs. 

Eftersendt gods skal sendes så hurtigt, som forholdene gØr det muligt. 

Sendes godset som ekspresgods, eller er der tale om gods til udlandet skal 
anvendes »FØlgeseddel« (blanket A 426). 
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Manglende gods indgår 

Når manglende rejsegods senere indgår, skal det straks meldes til kontoret. 
Passageren skal snarest muligt og gratis underrettes derom. 

Når jernbanen har skylden for forsinkelsen , bØr rejsegodset på passagerens 
anmodning tilbringes ham uden omkostninger. 

Når manglende fragtbrevgods senere indgår, meldes det ligeledes til ) 
reklamationen på godsterminalen. Efter anvisning derfra udleveres godset 
snarest til adressaten mod kvittering; hvis en del af sendingen i forvejen er 
udleveret mod udleveringsstempel i fragtbrevet, må dette kræves forelagt og 
notat om den supplerende udlevering gøres umiddelbart under det tidligere 
udleveringsnotat. Hvis blanket A 971 er udstedt, skal den kræves tilbage- ) 
leveret. 

FØr udleveringen skal de pågældende godsstykker vejes, vægten noteres på 
mangel-rapporten. 

Hvis godsets adressering eller gamle mærker eller beklæbninger kan være 
årsag til fejlsendelsen, gøres adressaten/passageren ved udleveringen 
opmærksom herpå. Hvis det er muligt uden at beskadige godsstykket, fjernes 
adressen eller mærker; ellers skal fornØdent notat udarbejdes af hensyn til et 
eventuelt senere krav om erstatning for forsinket levering. 

J 
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Overtalligt gods 
Hvad der forstås ved overtalligt gods 

Som overtalligt betragtes 

- gods, der normalt skal ledsages af ekspeditionspapirer, og som findes uden 
sådanne, 

- gods, der ikke skal ledsages af ekspeditionspapirer, men hvis bestem-
melsessted ikke med sikkerhed kan udledes af godsets mærker eller beklæb-
ning, samt 

) - fejlsendt gods. 

) 

Der skelnes mellem 

ikke egentlig overtalligt gods (d v s gods, der uden videre kan anbringes), 
nemlig 

- gods, hvis bestemmelsessted med sikkerhed kan fastslås efter mærker eller 
beklæbning, eller 

- gods, som allerede befinder sig på bestemmelsesstedet, og hvortil kun 
papirerne mangler, og 

egentlig overtalligt gods (d v s gods, der i Øjeblikket er uanbringeligt), 
nemlig 

- gods, hvis bestemmelsessted ikke med sikkerhed kan fastslås. 
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Ikke egentlig overtalligt gods 

Findes ikke egentlig overtalligt gods andet steds end i ankomstgodsterminal-
området, eller er gods fejlsendt , udstedes »Meldeseddel om overtalligt 
gods/fremlysningsblad« (blanket A 424), der anvendes som ledsage papirer 
for godset, der straks videresendes til ankomstgodsterminalen, rejse- og 
ekspresgods dog til bestemmelsesstationen . Denne underrettes desuden 
telefonisk eller pr telex, når det drejer sig om rejse- og ekspresgods, let-
fordærvelige varer, levende dyr og planter, film samt i Øvrigt sendinger af 
særligt hastende karakter. 

Hvis godset har været efterspurgt af passageren/adressaten, skal han straks 
efter modtagelsen af underretningen , gives besked om, at det ventede gods 
er undervejs. ) 

Godset skal sendes så hurtigt, som forholdene gør det muligt. 

Fejlsendt rejsegods til udlandet sendes til bestemmelsesstationen ad hur-
tigste rute med samme ledsagepapirer. På rejsegodsfØlgesedlen og beklæb-
ningssedlerne skal den oprindelige ruteforskrift i givet fald ændres i overens-
stemmelse med den nye rute. Om fornØdent skal rejsegodsstykkerne forsynes 
med nye beklæbningssedler. Bagsiden af rejsegodsfØlgesedlerne påtegnes 
})Fejlsendt rejsegods«. 

Ved gods til udlandet i Øvrigt udfærdiges »FØlgeseddel« (blanket nr A 426), 
der ledsager godset til bestemmelsesstationen . I forbindelse med det sydlige 
udland kan dog for rejse- og ekspresgods anvendes en særlig blanket nr A 
49B. 

Rejsegods sendes direkte til bestemmelsesstationen, ekspresgods og vogn-
ladningsgods til grænsestationen, og iI- og fragtstykgods til grænse-
godsterminalen, jf side 14Bb. 

Findes der i godsterminalområdet fragtbrevgods, der øjensynligt er bestemt 
til godsterminalområdet, eller indgår sådant gods på fØlgeseddel, men de 
originale ekspeditionspapirer mangler, må det ikke - selvom godset bærer 
navn og adresse på en derboende adressat - uden videre udleveres denne, 
men det skal underSØges, om det er rigtigt ekspederet, samt om der er ud-
stedt mangel-rapport. Udlevering må kun ske med godsterminalens tilladelse. 

) 
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Ankomstgodsterminalen skal hos afsendelsesgodsterminalen forlange 
oplysning om ekspeditionsform og -data, om påhvilende belØb (»at betale«) , 
eventuelt også om adressatens navn og adresse. Ved sendinger fra udlandet 
forlanges kopier af ekspeditionspapirerne hos afgangsstationen. 

Da udleveringen ikke bØr udsættes til de hos afsendelsesgodsterminalen/af-
sendeisesstationen sØgte oplysninger/kopier af papirerne er indgået, kan 
godset, hvis det er ulvivlsomt, til hvem det er bestemt, efter godsterminalens 
afgØrelse udleveres til adressaten, sammen med blad C af »NØdkupon« 
(blanket A 366) og mod kvittering på blad D. ' 

Egentlig overtalligt gods 

Findes egentlig overtalligt gods i et tog , udsteder togpersonalet »Melde-
seddel om overtalligt gods/fremlysningsblad« (blanket A 424) og afleverer 
godset til togets endestation . 

Findes egentlig overtalligt rejsegods på en station , eller afleveres det fra et 
tog til en station, skal det straks beklæbes med »Overtalligseddel« (blanket A 
501), og der udstedes »Overtalligrapporl«. 

Findes egentlig overtalligt fragtbrevgods, udstedes »Meldeseddel om over-
talligt gods/fremlysningsblad« (blanket A 424), og godset beklæbes snarest 
med »Overtalligseddel« (blanket A 501) . 

Alt egentlig overtalligt fragtbrevgods indsendes så hurtigt som muligt til god-
sterminalen i det godsterminalområde, hvor godset findes ledsaget af 
meldesedlen. Det påhviler herefter godsterminalen at foretage det videre 
fornØdne. 

Godset anbringes på en særlig plads i rejsegodslokalet/godsterminalens 
pakhus. Godsstykker, der skØnnes at indeholde særlig værdifuldt eller efter-
stræbt gods, opbevares under lås eller i kontorlokale. 

Der skal fØres betryggende tilsyn med overtalligt gods. Afsendelse eller an-
den disposition over godset må kun finde sted efter tilladelse fra kon-
toret/reklamationen . 

1.1.1 975 501 



154-4 - 160-4 L 

Så snart den station/godsterminal, der har gods overtalligt, har fået fastslået , 
hvor det hØrer hjemme, skal godset uopholdeligt sendes til ankomstgods-
terminalen/bestemmelsesstationen ledsaget af »Reklamationsfragtbrev« 
(blanket A 498a) . Sendes godset som ekspresgods, eller er der tale om gods 
til udlandet anvendes dog »FØlgeseddel« blanket A 426. Bestemmelserne på 
side 152 gælder analogt. 

FØr afsendelsen fjernes »Overtallig-seddel« fra godset. Ligeledes fjernes 
eller overstreges ældre vildledende eller ulæselige .mærker. Har disse givet ) 
anledning til fejlsendelse af godset, sendes de til bestemmelsesstationen. 
Kan mærkerne ikke fjernes uden at beskadige gods eller emballering , gives 
der i stedet ankomstgodsterminalen/bestemmelsesstationen fornØden skrift-
lig underretning om mærkerne. 

Godset forsynes med et nyt mærke hvori noteres: »HØrer til reklamations- ) 
fragtbrev nr ..... fra .... «. 

Godset sendes så hurtigt, som forholdene gør det muligt. 

Der gives altid bestemmelsesstationen/ankomstgodsterminalen underretning 
om afsendelse af eftersendt gods, enten telefonisk eller pr telex. 

Bestemmelsesstationen/ankomstgodsterminalen skal give passageren/adres-
saten besked om, at det ventede gods er undervejs. 

Når overtalligt gods sendes til en station eller godsterminal til eftersyn , skal 
det ske med »Reklamationsfragtbrev. (blan ket A 498a) . Sendes godset som 
ekspresgods, eller er der tale om godS til udlandet anvendes dog »FØlgesed-
del« blanket A 426. Bestemmelserne på side 152 gælder analogt. 

Eftersyn al pakhuse o s v 

For at lastslå overtalligt og ualhentet gods skal der i pakhuse o s v foretages 
jævnlige eftersyn. 

) 
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Beskadigelse og delvist tab (formindskelse) 
Når en skade opdages ved indleveringen 

Bærer godset ved indleveringen åbenbare tegn på beskadigelse, må det kun 
modtages på betingelse af, at afsenderen i fragtbrevet nøje beskriver 
godsets tilstand og anerkender den ved sin underskrift, fØr fragtkontrakten 
sluttes. 

Bærer rejsegods ved indleveringen åbenbare tegn på beskadigelse, kan det 
afvises. Modtages det alligevel til befordring anfØres på såvel rejsegodsbevis 
som stamme »Beskadiget«, Modtager passageren rejsegodsbeviset med en 
sådan bemærkning, anses det som hans anerkendelse af bemærkningens 
rigtighed. 

Hvis dette ikke iagttages, må det ved afgØrelsen af et evl erstatningskrav an-
tages, at godset har været uskadt ved indleveringen og sagen behandles ud 
fra denne urigtige forudsætning. 

Når en skade opdages efter indleveringen, men fØr udleveringen 

Sker der et uheld ved behandlingen af en godssending , eller opdages en 
beskadigelse et delvist tab af gods, eller haves der blot en formodning om, at 
en sådan uregelmæssighed er til stede (når en vogn har været udsat for 
unormal rangerpåvirkning f el< ,_ rangerstØd, hvad enten der på det 
pågældende tidspunkt kan konstateres skade på gods eller ej) , skal udfær-
diges »Meldeseddel om beskadiget gods« (blanket A 408). 

Meldesedlen fastgØres til ekspeditionspapirets venstre kant. På fragtbrevet 
må intet noteres om skaden . 

Protokol optages derefter på bestemmelsesstationens/ankomstgodstermi-
nalens foranledning senest umiddelbart fØr godsets udlevering til passage-
ren/adre.ssaten . 

) Er skaderne på godset af alvorligere karakter, skal protokol dog straks ud-
stedes og vedlægges ekspeditionspapirerne. 

For sendinger til udlandet skal protokol senest udfærdiges af græn-
sestationen/grænsegodsterminalen, jf side 148b. I forbindelse med det 
sydlige udland kan dog for rejse- og ekspresgods i stedet for protokol 
udfærdiges en særlig blanket nr A 410b. 
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Den, der opdager en skade, skal straks gøre alt fornØdent for at hindre en 
forØgelse af skaden på sendingen såvel som skader på personer, trans-
portmidler eller andet gods (f eks ved udflydning af væsker). 

Hvis gods, der indeholder giftige eller skadelige stoffer, er blevet beskadiget, 
eller indholdet er blevet spredt, skal alle i samme vogn eller pakhus værende 
fØdevarer eller nydelsesmidler undersØges indgående med henblik på 
beskadigelse eller forurening . Opstår undervejs mistanke om, at sådanne 

I varer er blevet beskadiget eller forurenet af skadelige stoffer, skal der i en 
»Meldeseddel om beskadiget gods«, der fastgØres til ekspeditionspapirerne, 
anfØres: »Sendingen har været sammen læsset med en beskadiget sending 
...... UndersØg, om indholdet er beskadiget eller forurenet«. Bestemmelses-
stationen skal opbevare disse sendinger for sig selv og om fornØdent holde ) 

I dem under lukke. Om ydelse af assistance ved uheld med brandfarlige 
væsker og farlige stoffer, se UR. 

I Fastslås det, at en plombering af en jernbanevogn er brudt eller beskadiget, 
skal der optages protokol eller meldeseddel. 

Ingen beskadiget eller vægtformindsket sending må udleveres, uden at der 
er optaget protokol. 

I FØr udlevering af godset skal en eventuel med ekspeditionspapirerne 
indgået meldeseddel eller protokol fratages. 

) 
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Befordring af kØretØjer 
Motorvogne og traktorer med brændstof i beholderne må kun befordres, når 
forskrifterne i RID A hhv RID om befordring af motorkØretØjer med brænd-
stof i beholderne er opfyldt. 

Befordres personer, som rejser i eller med kØretØjer, i samme tog som kØre-
tØjet, lØses billet til 2. klasse. Når der sendes beboelsesvogne, skal afsend-
elsesstationen, såfremt der i disse opholder sig personer, sØrge for, at de 
nØdvendige billetter lØses, samt at fragtbrevet og godsvognen - til under-
retning for stations- og togpersonalet undervejs - forsynes med påskrift om, 
at der er personer i beboelsesvognene. 

) Ved militære transporter omfattende såvel personel som kØretØjer m v kan 
det ledsagende mandskab opholde sig på godsvognene (i kØretØjerne) eller i 
togets personvognsmateriel efter transportførerens afgØrelse, 

Befordring af levende dyr som vognladningsgods 
Dyrenes indlæsning og emballering 

Indlæsningen skal ske til den tid, stationen bestemmer. 

Dyrene må dog som regel ikke indlæsses i vognene tidligere end 2 timer fØr 
afgangen af det tog, med hvilket de skal sendes. Dyr, som kommer til sta-
tionen fØr denne tid, skal - hvor der findes folde - midlertidigt anbringes i 
disse. -

Det påhviler afsenderen at indlæsse og fastbinde dyrene i vognene og at 
levere de fornØdne binderedskaber, reb, grimer og lignende. 
personalet skal - for så vidt dets Øvrige arbejde tillader det . hjælpe ved 
dyrenes indlæsning og binding . 

Dyr for hvilke den planmæssige befordringstid vil overstige 24 .. for 
ikælvede kØer dog kun 12 timer - sk al være fodret og vandet umiddelbart fØr 
indleveringen, og afsenderen skal i fragtbrevet erklære, at en sådan fQdring 
og vanding har fundet sted . 
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Afsenderen skal i Øvrigt med hensyn til dyrenes indlæsning og evI em-
ballering overholde bestemmelserne i justitsministeriets bekendtgØrelse om 
transport af dyr . 

Ledsagelse af dyrene 

DSB kræver i nogle tilfælde, navnlig ved længere Iransporter, at der skal 
medgives sendinger af levende dyr ledsagere, til hvem der i så fald udstedes ) 
fripas, gyldige til rejse på 2. klasse fra sendingens afgangs- til dens bestem-
melsesstation og tilbage til afgangsstationen. Endvidere kan der i visse 
tilfælde udstedes fripas, hvor ledsagelse ikke er forlangt af jernbanen, men 
hvor afsenderen har Ønsket at medgive ledsager. 

) 

) 

) 



) 

) 
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Dyrenes udlevering 

Udlæsningen påhviler adressaten. Dog kan jernbanen lade den fore-
tage for afsenderens eller adressatens regning og risiko, såfremt 
adressaten ikke udfØrer den umiddelbart efter. at vognen er an-
bragt på afJæsningsstedet. Jernbanepersonalet skal. for så vidt dets 
Øvrige arbejde t!llader det. hjælpe ved udlæsningen. 

Aflæssede dyr skal være fjernet fra jernbanens grund 3 timer efter 
ankomsten. Er dette ikke sket. kan de opstaldes for forsenderens 
regning og risiko. Sker opstaldningen på jernbanens grund, regnes 
stadepenge efter nærmere fastsatte regler. 

EKSPEDITIONSPAPIRERNES SORTERING M M OG 
AFLEVERING TIL OG FRA TOGENE 

Fragtbreve m v 

Fragtbreve foldes ikke sammen. 

på afsendelses stationerne sorteres fragtbrevene og de papirer, 
der eventuelt erstatter fragtbreve, f eks fØlgesedler (blanket A 110 
og A 403), særskllt 'for hver bestemmelsesstation og særsklJt for: 

1. fragtstykgods til omslag, se nedenfor 
2. ekspresstykgods 
3. vogniadningsgods 

Fragtbreve over fragtstykgods lægges i grå omslag, særsklIt for 
hver , stykgodsvogn. Omslagene er indrettet således, at de kan bru-
ges 4 gange. Stationerne skal, fØr et allerede benyttet omslag bru-
ges påny, annullere den udfyldte tekst fra sidste benyttelse ved en 
tydellg overstregning. Omslaget lægges således om fragtbrevene, 
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at den med tekst forsynede del af omslaget kommer til at ligge 
oven på fragtbrevene med tekstens linier I samme retning som 

I fragtbrevenes tekst. Der anvendes kun et omslag for hver vogn. 

Læsses der supplementsvogn, benyttes særskilt omslag for hver 
vogn. 

Alle andre fragtbreve befordres uden omslag. 

Fra og til togudgangsstationerne afleveres fragtbrevene I den or-
den, hvori de tilhØrende vogne er opfØrt på vognlisten. 

på fragtbrevomslag, hvori der findes fragtbreve over gods I be-
holdere, anføres foroven på forsiden med stempel eller blåkridt 
tIGods i beholder". 

Togpersonalet modtager på afsendelsesstationen de til toget hØren-
de papirer. 

på udgangsstatIoner afhenter togpersonalet dog papirerne I de 
dertil Indrettede rum. 

I I enmandsbetjente tog afleveres papirerne til hhv afhentes papirer-
ne hos lokomotivfØreren af stationen. 

Papirerne skal af stationerne afleveres som ovenfor foreskrevet, 

I og togpersonalet (lokomotivfØreren) skal indberette, når papirerne 
afleveres usorterede eller uden de foreskrevne påtegninger. 

Af hensyn · til kontrollen med, at godsvogne, som udsættes på en 
station for at viderebefordres til bestemmelsesstationen med et se-
nere tog (færge), Ikke bliver unØdigt forsinket Ivlderesendelsen, 
skal udsættelses stationen påtegne eller stemple fragtbreve og om-
slag, således at vognenes lØb og ophold kan fastslås. 
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BEHANDLING AF TOLDGODS 

For befordring af gods, der ankommer fra udlandet gælder fØlgen-
de regler: 

Håndbagage 

Dansk toldeftersyn af håndbagage foretages I de gennemgående vog-
ne fra udlandet under kØrslen fra grænsestationen. Håndbagage, der 
medfØres af passagerer, som Ikke er I gennemgående vogne, told-

) efterses på grænsetoldstedet. 

) 

Rejsegods 

Rejsegods kan være ledsaget af en "Tolderklæring for Indskrevet 
rejsegods" (udseende som dansk blanket A 327), der er vedhæftet 
rejsegodstalonen og skal fØlge denne. 
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D.".nsk toldefte r syn af rejsegod" fr a udlandet sker v!'d 
stikprøveko ntrol på bestemme lsess tationen, hvis de!1ne har 
s triktstoldkammer. Fo r Øvrige s t ati one r s ker s tikpr Øvekontrollen 
på den nærmes t før bestemmelsess tationen beligge nd e s tation med 
distriktstoldkamme r. For rejsegods til de kØbenhavns ke s tationer 
(undtagen KØbe nhavns Frihavn og KØbenhavn Havnegade) gælder, at 
toldbehandling kun finder sted på KØbenha \'l1 H. 

,,' 

Rejsegodset befor dr es ude n noge n a Ilm eldeIse til e lle r kontrol 'fra 
tot'dvæsenet. Togpersonalet har ansvaret for, at alt re jsegods fr'a 

) udlandet - hvadenten det er ledsaget af en tolderklærin'g e lle r ej 
udlæsses på den s tation, hvor toldberigtigelsen skal finde s ted, og 
togpersonale t må ikke udlevere sådant re jsegods til passagererne. 

Dis trikts toldkamre findes i fØlgende byer : 

Esbjerg 
Fredericia 
Frederiksha vn 
Hadersle v 
HelsingØr 
Her,ning 
Holstebro 
Horsens 
Kalundborg 
Kolding 
KorsØr 
København 

, (Frr så vidt angå r kontrol 
med jernbanegods Distrikts -
toldkamme r 6) 

KØge 

NykØbing FI 
Næstved 
Odense 
Padborg 
Randers 
RØdby F ærge 

(Dis trikts tOldkam r e ts , 
na vn e r RØdbyhavn) 

RØnn e 
Skive 
Svendborg 
SØnderborg 
T histed 
Vejle 
Ålborg 
r\ rhus 

" 

i 

Tran s it e r e nd e re jsegods befordr es gennem dans k to ldområde: 
uden anmeldelse for tOldopsynet , men under DSB's fQr 
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godsets rigtige udførsel. Bliver trans iterende r e jsegods forlangt 
udleveret undervejs, skal det behandles som anfØrt foran. 

Fragt- og ilgods samt ekspresgods 

Fragt- og ilgods skal godsregistr e r es på en station med distrikts-
tOldkammer, jf foran. Gods registreringen kan desuden finde sted i 
Glostrup eller HjØrring eller på en grænsestation. Efte r gods regi-
streringen kan godset befordres på jernbanens ansvar helt frem 
tll bestemmelsesstationen. Ekspresgods godsregistreres dog altid 
på bestemmelsesstationen. 

Transiterende fragt- og ilgods samt ekspres gods befordres gen-
nem :lansk toldområde uden anmeldelse for toldopsynet, men under 

I DSBs ansvar for godsets rigtige udfØrsel. 

BESTEMMELSER VEDRØRENDE 
VOGNMATE RIE LLE T 

OVERSIGT OVER VOGNM ATERIELLET 

Ved "vognmateriellet" fors tås i det fø lgende ikke alene vogne med 
det til disse hørende lØse inventar J men også læssemidler (pre-
senninger, reb m v) samt trans portbeholdere, l astpaller og boks-
paller. 

FØlgende vogne kan befordres over DSB: 
1. Vogne, som tilhØr er DSB. 
Tegninger af og oplysninger om person-, post- og r e jsegods vogne 
findes i "DRM I", om godsvogne og special vogne i "Drifts materiel-
let II". 

2. Vogne, der tilhØrer privat e vognej e r e , o g so m er 
optaget i DSBs vognp a rk. 

I Oplysninger om disse vogne findes i "Drifts materi e ll e t II". 

t *) "Drifts m ate riellet IP' indeho lde r også tegninger af DSBs trans-
portbeboldere . 
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3 . Vogne, Bom lejes af statsbanerne. 
Meddelelse herom gives ved cirkulærer. 

4 . Vogne, som tilhØrer fremmede baner. 

5. Vogne, der tilhØrer private vognejere, men er op-I 
taget i en fremmed banes vognpark. 
Vogne fra fremmede baners vognpark overtages kun til befordring 
på statsbanerne, når de opfylder betingelserne i de gældende vogn-
overenskomster. 

TILSYN MED OG BEHANDLING AF VOGNMATERIELLET 

Almindeligt tilsyn med vognmateriellet 

Togudgangs- og reservepersonvognsstationerne skal fØre tilsyn 
med, at henstående person-, post- og rejsegodsvogne er i orden" 
og at foreskrevne opslag m m er til stede i ubeskadiget stand. 

l henstående personvogne skal slle vinduer holdes helt tillukket, 
dØrene holdes aflåset, ventilerne være tillukket og gardinerne 
trukket for. 

på ubestemte tider og så ofte lejlighed gives, skal der foretages et 
eftersyn af henstående vogne også for de vognes vedkommende, der 
henstår på afsides liggende spor, for atkontrollere,st vognene ikke I 
har lidt overlast, og at let fjernelige genstande ikke er borttaget 
fra vognene. 

Sneplove skal, når snefald kan ventes, anbringes på et let tilgænge-
ligt sted, være vendt således, som der erfaringsmæssigt først 
bl! ver brug for dem, og være henstillet således, at de ikke skal 
passere en drejeskive for at kunne tages i brug. 
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I Stationerne skal fØre tilsyn med godsvognsmateriellet og særllg 
have opmærksomheden henvendt på, at der Ikke findes mangler ved 
fodtrin, håndbØjler og lukkeindretninger • 

I For at skydevæggene på godsvogne af litra His let kan åbnes og 
lukkes, er det nØdvendigt, at lukkeanordnlngerne smøres af og til. } 
Når det skØnnes nØdvendigt, "kai stationer med vognopsyn anmode 

I dette om at foretage smØringen. Det bemærkes, at arbejdet kun kan 
udføres, nå.r vognene er tomme. 

på vogne med aftagelige side- og ende støtter skal det efterses, at 
stØtteholdere og støttebånd ikke er beskadiget, således at støtterne 
kan gilde ud af diss e under befordringen. 

Skruekobllngerne pil. vogne, der skal befordres I tog eller over-

I fØres med færge, skal vær e i driftssikker stand og være smurt, så 
de let kan bevæges. 

M angler eller beskadigelser ved vognmateriellet skal straks an-
meldes til stationen, der enten foranlediger manglerne ellerbeska-
digelserne afhjulpet ved vognopsynets foranstaltnlng eller lader 
vognen påsætte sedler efter de i det fØlgende angivne bestemmelser. 

Vogne med gIldelejer, der gennem længere tid har henstået på en 
station, må af hensyn til driftssikkerheden ikke indsættes i tog, fØr 
de er blevet efterset af vognopsynet. 

såfremt forsendere eller diss es læssepersonale ved af- eller på-
l æsningen tilfØjer vognmateriellet beskadigelser, eller materiellet 
ved befordring af levende dyr beskadiges af disse, skal stationen 
straks underrettes af hensyn til et evt erstatningskrav. 

l tilfælde af beskadigelse af beholder vogne med hrandfarlige væsker, 
hvorved der opstår far e for udstrØmnlng af disse væsker, skal det 
stedlige brandvæsen straks alarmeres. 



176b - IV L 

sAfremt det konstateres, at egenvægten på DSB-godsvogne og uden-
landske EURO P- og POOL-vogne afviger mere end 2 procent fra 
den påmalede taravægt, påsættes vognene gule værkstedssedler, jf 
side 181, hvorefter de Indsendes til et værksted til omtarerlng. 
Øvrige godsvogne tilhØrende fremmede baner påsættes en særlig 
meldeseddel. 

N år ugyldige beklæbnlngssedier skal fjernes, mil. sedlerne blØdes 
op med vand og aftages med forsigtighed, så vognenes maling Ikke 
beskadiges. 

Vogne, der overleveres t11 eller modtages fra fremmede baner, 
skal fØr over- hhv tilbageleveringen, underkastes et særligt efter-
syn. 

Vogne, der har været afsporet, skal snarest underkastes et grundigt 
eftersyn af en vognmester. Viser det sig ved dette eftersyn, at 
vognene Ikke har taget skade, kan de atter sættes I drift, eventuelt 
dog fØrst efter at den til opklaring afuheldet fornØdne undersØgelse 
har fundet sted. 

Når gods, der har været befordret I lukket vogn, er eller anmeldes 
at være beskadiget ved fugtighed (Indtrængen af regnvand eller sne), 
skal bestemmelsesstatIonen, uanset om der fremsættes erstatnings-
kraveller ej, så vidt muligt straks foranledige vognen underkastet 
et grundigt eftersyn af vognopsynet, hvis et sMant findes på stati-
onen. Er dette Ikke tilfældet, sendes vognen, medmindre det fast-
slås, at skaden skyldes mangelfuld lukning af lemme eller dØre, 
tom til eftersyn således: 

DSB-vogne og udenlandske EUROP-vogne enten til en 
station, hvor der findes vognopsyn, eller til centralværkstedet i 
Århus, værkstedet I Nyborg eller fIlialværkstedet I Esbjerg. A n-
dre fremmede vogne sendes til den overgangsstatIon, over 
h vilken de skal tilbagesendes. 
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Nll.r gods, der har været befordret I :iben vogn med presenning, er 
beskadiget ved fugtighed, og beskadigelsen kan skyldes, at den be-
nyttede presenning ikke tllstrækkellgt har beskyttet mod indtrængen 
af fugtighed, skal det omhyggeligt underSØges, om presenningen er 

I tæt, og om den har været forsvarligt anbragt. Hvis skaden skyldes, 
at regnvand er trængt Igennem presenningen, skal denne, sMremt 
den tilhØrer statsbanerne, snarest sendes til eftersyn efter be-
stemmelserne side 252. TllhØrer presenningen fremmede baner, 
skal den sendes tll den pligældende overgangsstation med fornØden 
oplysning på den ledsagende følgeseddel. 

Vogne, der under sneforhold I længere tid har henstået på en stati-
on, skal, før de Indsættes i tog, af den pll.gældende station ved til-
kaldelse af vognopsynet foranlediges underkastet eftersyn af akael-
kasser og lejer. 

E n vogn, der har været udsat på grund af varmelØbning , må først på 
ny Indsættes i tog, nlir den er efterset af vognopsynet, og dettes 
tilladelse tl1 at sætte vognen I drift er gtvet. 

Konstateres det, at en vogn har været overlæsset med mere end 
5 procent af dens lastgrænse (hØjeste lastgrænse) , må den først 
atter sættes I drift, nll.r vognopsynet har tilladt dette efter at have 
undersØgt vognen. 

Om tilsyn med og revision m v af transportbeholdere er stationer-
ne underrettet. 

) 
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SærlIgt eftersyn af godsvogne, 
der skal l æ sses til udlandet 

L 

For at undgå ulemper og forsinkelser som fØlge af, at udenlandske 
baner nægter at overtage læssede gOdsvogne på grund af fejl, mang-
ler, beskadigelser, overskreden revislonsfrist, overskreden smØ-
refrist (jf side 293), manglende RIV-mærke m v, skal der fore-
tages et særligt omhyggeligt eftersyn af vogne, der stilles til rå-
dighed for læsning til udlandet. 

l på stationer, hvor der er stationeret vognopsyn, foretager dette 
eftersynet efter stationens anmodning i hvert enkelt tilfælde . 

) 

Til anvendelse på stationer, hvor det af hensyn til stor vogntrafik, 
udstrakt stationsområde (havnespar, private sidespor) eller andre 
forhold, findes hensigtsmæssigt, er oplagt en særlig eftersynssed-
del (blanket A 643) til brug ved stationernes kontrol med, at de på-
gældende vogne er efterset og godkendt af vognopsynet. 

Eftersynssedlerne udleveres af stationerne til vognopsynet, der 
efter endt eftersyn anbringer dem i vognenes seddelholdere, hvor-
fra de, såfremt vognene er godkendt af vognopsynet, atter fjernes 
af stationspersonalet, når adressesedlerne anbringes. 

De benyttede blanketter opbevares af stationerne i et år af hensyn 
til eventuelle reklamationer. 

Behandling af beskadigede DSB-vogne 

For at forebygge, at vogne på grund af forholdsvis ubetydelige 
mangler eller beskadigelser udsættes af driften, skal vognopsynet 
udfØre nØdvendige mindre istandsættelser og afhjælpe mangler, som 
ikke kræver medvirken af et værksted, f eks beskadigelser af kob-
linger, puffere, bærefjedre, fodtrin, håndbØjler, rangerkroge, Dver-
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fald (lukketØj) på hØjsidede åbne vogne, manglende eller heskadige-
de slde- og e ndestØtte r , dØrlåse, ruder l person-, post- og reJse-
godsvogne, mangler ved bremsetøjet, bremseledninger, udveksllng 
af bremseklodser m v. 

Bemærkes mindre beskadigelser eller mangler, skal der derfor I 
hvis der findes vognopsyn på stationen, forhandles med dette om ) 
Istandsættelse, fØr vognen påsættes værkstedssedler. De s tationer 
hvor vognopsyn Ikke findes, sender den beskadigede vogn til den 
nærmeste af fØlgende stationer: 

Fra stationer øst for Storebælt: KØbenhavns Godsbanegård, øster-
port, HelsingØr, Roskilde, Slagelse, KorsØr, Kalundborg, Næstved 
eller NykØbing Fl. 

Fra stationer vest for Storebælt: Nyborg, Odense, Padborg, Fre-
dericia, Århus H, Randers, Åloorg, Frederikshavn, Viborg, Struer, 
Esbjerg eller TØnder. 

Vognen påsættes på begge sider reparationssedle r - gule sed l er 
m e d s o r t t v æ r s t r l b e - forsynet med påtryk "Trænger ti! r e-
paration" og med rubrik til udfyldning med vognopsynsstationens 
navn . Senest med det tog, hvori vognen afgår, sendes talonen til 
pågældende station, som underretter vognopsynet. 

Bemærkes ved en vogn, der er und e r l æsning, eller som 
er indsat i e t tog, en mindre beskadigelse, der efter vedkom-
mende stations skØn ikke er til hinder for vognens befordring til 
dens bestemmelsessted, skal stationen, for så vidt der ikke på 
stedet e r vognopsyn, som kan udfØre istandsættelsen straks, eller 
der ikke e r tid til istandsættelsens udfØrelse under togets plan-
mæssige ophold, påsætte vognen de nævnte repar ationssedler I men 
uden at rubrikken "Vognopsynet i ..... . . .. tf udfyldes. Talonen, der 
ellers sendes til vognopsynsstationen som ovenfor nævnt , vedhæftes 
ekspeditionspapirerne. Er istandsættelse ikke sket undervejs, og 

) 
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findes der på bestemmelsesstationen Ikke vognopsyn, der kan re-
parere vognen, sendes vognen snarest efter aflæsning til nærmeste 
af ovenfor nævnte vognopsynsstationer, hvis navn tilfØjes i repara-
tlonssedlerne, og talonen, der var vedhæftet fragtbrevet, sendes til 
pågældende station, der underretter vognopsynet. 

Vogne med ubrugelig trykluftbremse, skruebremse eller trykluft-
ledning forsynes foruden med reparationssedler eller værksteds-
sedler tillige med særlige beklæbningssedler, der billedligt gi ver 
oplysning om nævnte særlige fejl ved vognene. 

Sidstnævnte beklæbningssedler (blanket A 519 og A 520) anbringes 
så vidt muligt på sidevæggene i nærheden af seddelholderne. Er 
dette ikke muligt, påklæbes de begge længdedragere. 

LØftning af eller arbejde ved vogne, der medfører, at personale 
opholder sig under vognene , må kun ske efter forudgående anmel-
dels e til stationsbestyreren, og efter at der ved dennes foranstalt-
ning er truffet de foreskrevne forholdsregler til sikring af vognene. 

Istandsættelse af vo g n e i t o g må kun foretages efter anmeldelse 
til lokomotiv- og togfører, jf i Øvrigt SR § 15 og 17 A.5. 

Når en vogn har sådanne beskadigelser, at den ikke kan istand-
sættes uden et værksteds medvirken, eller der af vognopsynet er 
fjernet dele af den, som er indsendt til istandsættelse eller om-
bytning i et værksted , foranlediger stationen, at vognen påsættes 
en værkstedsseddel på hver side. Værkstedssedlerne anbringes så 
vidt muligt i seddelholderne eller i nærheden af dem . 

Der anvendes følgende værkstedssedler: 
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RØd seddel med påtryk "Stoppet", der benyttes, når vog-
nen er så beskadiget, at den Ikke må befordres hverken I plantog 
eller særtog. Vognen forbliver, efter at værkstedssedlerne er på-
sat, på stationen for at bringes i værksted ved vognopsynets for-
anstaltning, efter at den eventuelt er omlæsset. Ligeledes anvendes 
rØd seddel, når en vogn midlertidig stoppes for at blive istandsat. 

GrØn seddel med påtryk "utjenstdygtig, må ikke 
l æ s s e Sil J der benyttes, når vognen kan befordres i tog, men uden 
læs. 

Gul seddel med påtryk "Trænger til reparation", 
der anvendes, når vognen endnu kan benyttes, men snarest muligt 
bØr underkastes eftersyn I et værksted. 

Om anvendelse af gul seddel med sort tværstribe se 
foran. 

Har vognen lØse hjulringe, skal sedlen oplyse, om en eller flere 
hjulringe er lØse og I sidste tilfælde, om disse findes på samme 
eller flere aksler. 

I Hvor der er vognopsyn eller driftsdepot, vil stationen kunne råd-
fØre sig med dette om, hvilke sedler der skal anvendes. Er om-
fanget af den vognen tilfØjede beskadigelse tvivlsom, eller er det 
af en anden grund tvivlsomt, hvorvidt vognen måbefordres I et tog, 
skal den altid påsættes rØde værkstedssedler • 

Ovennævnte blanketter består af stamme/talon og meldeseddel og 
er indrettet til gennem skrift. Stammen opbevares på stationen, 
medens talonen sendes til pågældende værksted. 
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på person-, post- og rejsegodsvogne skal sedlerne, såfremt vog-
nen er udstyret med specielt beklæbningsfelt, anbringes i dette 
felt. Er dette ikke tilfældet, anbringes de på længdedragere i nær-
heden af revisionsdatoen. Kan sedlerne ikke ses på længdedrager-
ne, anbringes de på et synligt sted på bogien, på en apparatkasse 
eller i en seddeltavle, såfremt en sådan findes. På Øvrige vogne 
skal sedlerne anbringes i seddelholderne eller i nærheden af dem. 

Indkaldes en vogn til værksted, f eks t11 revision, påhviler det den 
station, på hvilken vognen findes, eller hvortil den ankommer uden 

) at være forsynet med værkstedssedler , at foranledlge, at sådanne 
bli ver pås at. 

Godsvogne, som skal indsendes t11 revision, og godsvogne, som, 
jf nedenfor, må læsses, påsættes gule værkstedssedler. Gods-
vogne, der ikke må læsses , derunder sådanne, der har utydelig 
angivelse af revisionsår eller overskreden revisionsfrist, samt 
person-, post- og rejsegodsvogne påsættes grønne værkstedssed-
ler. 

TjenestegØrende person-, post- og rejsegodsvogne må ikke 
beklæbes med værkstedssedler • 

For behandling af beskadigede fremmede vogne samt beskadigede 
transportbeholdere gælder særlige regler, hvorom stationerne er 
underrettet. 
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Revisionsfristen for godsvogne 

Re vlslo n s fr Is te n for danske godsvogne I Inde nI and sk 
tra Ik 
Revisionsfrist Revisionesig-

naturens 
vogne 

lår 

2år 

3år 

Anvendes kun I specielle tilfælde 

nogle private godsvogne, optaget I 
statsbanernes vognpark 

3IREVI .. I .... 1 statsbanernes bvldmalede vogne, 
samt RIV-mærkede U-vogne. 
Endvidere nogle private godsvogne, 
optaget I statsbanernes vognpark 

4 år RlV-mærkede vogne undtagen nogle 
ældre vogne, se nedenfor 

eller 
4IREVI .. I .... 1 Ikke-RIV-mærkede vogne med glIde-

lejer , d v B brunmalede vogne, U-
vogne og speclalvogne til statsba-
nernes eget brug 

eller 
IREVI .. I .... I ældre vogne (dog Ikke hvidmalede, 

se ovenfor) gælder kun indtil ud-
gangen af 1968 

*) I nogle tilfælde kan revisionesignaturen være lidt anderledes 
udformet, se side 291. 
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Revisionsfrist Revisionssig- Anvendes på fØlgende vogne 
naturens 

udseende*) 
5år 15 IREV I··I····1 nye RIV-mærkede vogne med en 

fØrste revisionsfrist på 5 år 

eller 
5I REV I.·I····1 Ikke-R IV-mærkede vogne med rul-

lelejer, d v s brunmalede vogne og 
speclalvogne til statsbanernes eget 
brug 

6år 6I REV I··I····1 godsvogne, der Ikke må befordres I 
tog (vogne til lokalt brug på statIo-
ner o I) 

Revisionsfristen for godsvogne I international trafik 
er: 

Revisionsfrist Revisionssig- Anvendes på fØlgende vogne 
naturens 

udseende*\ 
lår IREVI··I····I SS-mærkede vogne 

3år IREVI··I····I vogne, der Ikke har 4 eller 5 års 
revisionsfrist, se nedenfor 

4år 14 IREV I··I·· .. 1 Øvrige godsvogne 

5år 15 IREV I··I····1 nye vogne med en fØrste revisi-
onafrist på 5 år 

*) I nogle tilfælde kan revisionBsignaturen være lidt anderledes 
udformet, se side 291 . 
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Ejendoms banen kan forlænge ovennævnte revisionsfrister på 3 bbv 
4 og 5 år med 3 måneder. Revisionssignaturen på vogne med for-
længet revisionsfrist er forsynet med påskriften" + 3 M" i hØjre 
side af signaturen, se side 292. 

Eventuelt supplerende påskrifter på udenlandske vogne vedrØrende 
vognenes revision (f eks om næste revision eller bremseunder-
sØgelse) har ingen betydning for danske baner. 

TØmning af vandbeholdere I lyntog og motorvogne 
samt i person-, post- og rejsegodsvogne 

Om evt tømning af de faste vandbeholdere I person-, post- og rej-
segodsvognene i togopvarmnIngsperioden benvises til "Varmevej-
lednIngen, almindelig del". 

TØmning af beholderne i den kongelige salonvogn samt i lyntog og 
motorvogne foretages af maskinafdelingens personale. Finder tøm-
ningen sted på en station, skal der træffes aftale med stations-
bestyreren om, hvor tØmningen må foregå. 

TØmning af beholderne under en vogns ophold på færgerne må kun 
finde sted, efter at skibsfØrerens tilladelse er indhentet. 

Rensning af vandledninger I personvogne 

For at forhindre, at større rustskaller rives med i vaskekummerne 
under brugen af vaskeindretnIngerne I personvogne, skal stationer-
ne skylle ledningerne igennem, når en vogn tages I brug efter at 
have henstået I længere tid. 
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RENGØRING OG DESINFEKTION AF 
VOGNMATERIELLET 

PERSON-, POST- OG REJSEGODSVOGNE M M 

RengØring 

Almindelige bestemmelser 

L 

Rengøringen af person- , post- og rejsegodsvogne samt motorvogne 
foretages øst for Storebælt af "Det Danske RengØringsselskab A/S" 
efter de i overenskomsten med selskabet fastsatte bestemmelser. 
Vest for Storebælt påhviler rengØringen stationerne, når andet ikke 
er foreskrevet, og foretages under disses umiddelbare tilsyn og 
kontrol, dels af fast personale og dels af særligt rengØringsper-
sonale. 

Den kongelige salonvogn, lyntog, elektriske tog og visse motorvogne I 
rengøres ved maskinafdelingens foranstaltning. For sovevognenes 
og spisevognenes vedkommende gælder særlige regler, medens der 
for liggevogne gælder samme regler som for personvogne. 

De til vognenes rengøring leverede redskaber og materialer skal 
benyttes efter deres bestemmelse, anvendes med Økonomi og hol-
des i reniig og ordentlig stand samt opbevares på dertil anviste 
steder. 

De på stationerne benstående reservevogne skal altid være i sådan 
stand, at de med kort varsel kan sættes i togene uden anden rengø-
ring end en let indvendig afstØvning og afgnidning af håndbøjler og 
dØrgreb. Hvis polstrede vogne henstår længere tid, bØr de fra tid 
til anden udluftes for at undgå skimmeldannelse på polstringen. 
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De faste vogne I togene rengøres efter en plan, som findes i tog-
planerne og kØrselsfordelingen for motorvogne. For så vidt der 
ikke ved disse er foreskrevet den nedenfor omhandlede grundige 
rengØring, skal udgangsstationerne inden hvert togs afgang efterse 
vognene og underkaste dem den nØdvendige rengøring. Håndbøjler 
og dØrgreb bØr dog altid afgnides, og sæderne, for så vidt det er 
fornØdent, bØrstes eller afgnides, vinduerne aftørres og gulvene 
fejes. 

RengØringsarbejderne skal foretages med omhu, og det skal påses, 
at betræk, vægbeklædning og maling m v ikke beskadiges, og at 
lakering og polering ikke tager skade eller ridses. 

RengØringsarbejderne må så vidt muligt fØrst afsluttes kort tid, 
fØr vognene skal benyttes . Er dette af en eller anden grund vanske-
ligt, bØr en lettere efterrengørIng foretages kort før togafgang. 

Alle I vognene fundne genstande afleveres straks til stationerne, 
og alle fejl og beskadigelser anmeldes for disse. 

Indvendig rengøring af person- og rejsegodsvogne 

Under vognenes indvendige rengØring skal samtlige dØre være op-
lukket for at tilvejebringe gennemtræk, men det skal dog påses, at 
dØrene er således stillet eller fastgjort, at de ikke kan smække i. 

Såfremt de nærmere regler for rengØringens udfØrelse ikke er om-
handlet i en evt særlig overenskomst med et rengøringsselskab, 
foretages den efter nedenstående regler: 

Gulvtæpper, puder og lØse stofsæder udtages og bØrstes samt un-
derkastes periodisk stØvsugning. Faste polstrede dele bØrstes. Læ-
derbetrukne sæder m v aftØrres. Loft, vægge , vinduesrammer m v 
aftørres, evt afvaskes med rent vand, der om fornØdent kan tilsæt-
tes lidt sulfoneret vaskem iddel, men i så fald skal de afskylles med 
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rent vand og aftørres med klude. Evt pletter på naturtræ fjernes 
med renseolie , og gnides derpå fuldkommen tørt med en blØd klud. 
Poleret træværk aftørres, evt anvendes en fugtig svamp, hvorefter 
det gnides blankt med linnedklude. 

Gulvet fejes, vaskes med svaber eller gulvklud og aftørres. Hvor 
gulvet er belagt med linoleum, må gulvskrubbe ikke anvendes. Til 
rengØring af gummigulve må kun anvendes vand og om fornØdent 
mildt sæbevand, i sidste tilfælde efterfulgt af grundig afvaskning 
med koldt vand. Der må under ingen omstændigheder anvendes olie, 
benzin, tetraklorkulstof eller lignende til gummigulve. 

Vinduer afvaskes og poleres, spejle og glas foran opslag aftørres 
og poleres, kupler og reflektorer for den elektriske belysning af-
tørres forsigtigt med en fugtig klud (rengØring af indbyggede lofts-
armaturer foretages ved masklntjenestens foranstaltning). Aske-
bægre og affaldsbeholdere tømmes. 

Tolletrum: Gulvet fejes rent, afvaskes med svagt sæbevand, 
skylles og aftørres. Væggene afstøve s eller afvaskes om fornØdent 
med svagt s æbevand og aftørres. Klosetskålene renses omhygge-
ligt, indvendigt om fornØdent med lunkent sodavand, og afskylles 
med koldt vand, og den bevægelige klap under røret skrabes fuld-
stændig ren. Syre må ikke anvendes til rensning af emaljerede 
klosetskåle, da disse derved Ødelægges. Navnlig skålens, faldrØ-
rets og klappens rengØring har stor betydning, og der skal fore-
tages god udiuftning under selve rengØringen; derimod skal vindu-
erne til toiletrummet helst være lukket for at hindre, at det til-
smudses med støv. 

Efter endt rengØring foretages evt supplering af beholdningen af 
håndklæder, s æbe og toiletpapir. 
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B l a n k e m e t a l d e l e afgnides med benzin eller sprit, og det må 
påses, at der Ikke gnides ud på de omkringsiddende flader. 

H a r m o n Ik a e r n e s bund skal være grundig rengjort, Idet hen-
liggende papir, propper og lignende kan medfØre fare for brand 
under kØrslen. Det pålægges togudgangsstatlonerne at fØre særligt 
tUsyn med, at henilggende papiraffald er fjernet. 

R e j s e god s vo gne o g rej s e god s rum: Gulvristene udtages, 
fejes og vaskes. Gulv, loft, sklJlerum, vægge, hylder og vindues-
rammer afstøves, vaskes og tørres. Polstrede sæder bØrstes. 
VInduesruder vaskes og poleres. De i vognbunden anbragte afJØbs-
huller renses. 

Ruteskilte, kupeskilte og signaltavler afvaskes. 

Udvendig rengØring af person-, post- og r ejsegodsvogne 

Fodtrin og undervogn vaskes ved hj ælp af svabere og skylles med 
rigeligt koldt vand. Bremsestænger og lignende renses for udtØm-
melser fra toiletterne. 

Som regel aftØrres den lakerede del af vognkasserne m v udvendigt 
med tør tvist, og vinduerne poleres. 

Når vognene er fugtige eller stærkt stØvede, samt i Øvrigt når den 
tørre afgnidning ikke er tilstrækkelig til at rense lakken, skal vog-
nen dog vaskes udvendigt ved hjælp af vognvaskere under rigelig 
anvendelse af r ent koldt vand, hvorpå hele vognen afskylles med 
koldt vand, lØbestængerne afgnides, og vinduerne aftørres og pole-
res. 

Under afvaskning og afskylning skal samtlige dØre, vinduer og ven-
tUe r holdes lukkede. 
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Hvis der på vognene findes pletter af olle, fedt eller llgnende, som 
ikke lader sig fjerne ved aftørring med tør tvist, kan der anvendes 
petroleum eller renseolle , når denne gnides fuldstændig tørt af med 
tvist. Er afvaskning nØdvendig, bruges lunkent vand med tilsætning 
af soda, dog ikke over 150 g pr spand vand (mindst 12 l). Denne af-
vaskning foretages over hele vognsiden. SodaoplØsningen påstryges 
godt med pensel eller svaber. Anvendes pensel, kanden øverste del 
af vognsiden behandles fØrst, men det må da undgås at stænke med 
sodaoplØsningen på den underste halvdel; der må kun påstryges et 
mindre stykke ad gangen. Pletterne gnides bort med tvist, vædet 
med sodaoplØsning, bvorefter der straks afvaskes med rigellgt 
rent koldt vand ved hj ælp af pensel eller svaber; vandstråle må ik-
ke anvendes. Anvendes svaber til påstrygning af sodaoplØsningen, 
skal .der begyndes fra vognens underkant; den efterfØlgende behand-
llng udfØres som med pensel. Afvaskning med sodaoplØsning bØr 
ikke foretages i stærkt solskin og skal straks efterfØlges af afvask-
ning med rigellgt rent koldt vand. 

Alle udvendige blanke beslag (håndbøjler , dØrgreb og llgnende) be-
handles på samme måde som indvendige blanke metaldele. 

Umiddelbart inden en stamme skal benyttes, skal vognenes hånd-
bØjler og dØrgreb atter afgnides. 

Sne og is på vognenes fodtrin skal fjernes ved påstrøning af salt. 

Desinfektion af person- og rejsegods vogne 

Efter rengØring af personvognenes toiletrum og rejsegodsvognenes 
pissoirer skal kummen og røret desinficeres med en 0,8 % izalop-
lØsning (1 dl desinfektions væske i 12 1/ 2 l vand). 
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Vogne, hvori der har været befordret personer Ildende af smitsom-
me sygdomme, skal i reglen desinficeres, inden de atter benyttes. 
Desinfektionen sker efter anvisning fra den stedlige sundhedskom-
mission (eller embedslæge), der derfor snarest skal underrettes 
af stationen. 

GODSVOGNE 

RengØring 

Almindelige hestemmelser 

Snarest mulig efter aflæsningen skal vognene udfejes, Ilgesom sØm, 
skruer, trådrester m m skal fjernes. Fra udeniandske (ikke EU-
ROP- og POOL-mærkede) vogne, der er indgået læsset til danske 
stationer, skal dog kun fjernes de fastgørelsesmidler - sØm, skru-
er, trådrester m m - som har været henyttet til sikring af det læs, 
hvormed vognene er indgået, medmindre vognenes eventuelle retur-
læsning nØdvendiggør fjernelse af alle fastgØrelsesmidler. 

Det kan kun undlades at udfeje en vogn, såfremt det med sikkerhed 
vides, at den skal geniæsses med gods, der ikke tager skade af, at 
vognen ikke er helt ren. 

Når der til fremmede baner overleveres tomme vogne, er ved-
kommende overgangsstation ansvarllg for, at vognene er rengjort 
som nævot ovenfor, hhv vasket som anfØrt i det følgende. 

Stationer, der får tilsendt tomme vogne tu læsning , skal snarest 
efter vognenes ankomst undersØge, om deres rengøringstilstand er 
tilfredsstillende, og om de i Øvrigt i alle henseender er egnede til 
de transporter, hvortil de er bestilt. 

FØlgende vogne skal - foruden ovennævote udfejning og evt rens-
ning for sØm m m - vaskes snarest efter aflæsningen: 
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- vogne, der har været la:sscl med fersk kØd, kØdvurer, dØdt vIldt, 
slagtet fjerkr", og fersk fisk , 

- vogne, der har været læsset med levende dyr, 
- vogne, der har været læsset med modbydeligt virkende, smitte-

farlige eller giftige stoffer, når grundIg rengØring er foreskre-
vet. Herom er stationen nærmere underrettet, 

- vogne, hvori der har været befordret lig samt 
- vogne. der har været læsset med så stærkt tilsmudsende stoffer, 

at de Ikke bØr genlæsses, fØr de har været vasket. 

) Kan v,ask af ovennævnte vogne ikke foretages på aflæsningsstatIo-
nen, enten fordi der ikke findes vognvaskeanlæg , eller fordi der 
Ikke er varmt vand til rådighed, hvis dette er påkrævet, underret-
tes driftsområdechefen. 

Selvom urengjorte kvægvogne bortsendes til rengØring og vask på 
andre stationer, skal aflæsningsstationen dog altid straks efter af-
læsningen sØrge for, at gØdning m m i vognene skrabes sammen i 
en dynge umiddelbart foran en af dØrene. 

Vogne, der sendes til rengØring (vask) på en anden station, skal 
såvel i adressesedler som på ledsagende fØlgesedler betegnes som 
"urene vogne". 

Modtagelsesstationerne skal lægge nØje mærke til vognenes til-
stand og udseende, når der har fundet beskadigelse af gods eller 
levende dyr sted, og skal indberette, når de i denne ordreserie 
givne forskrifter ikke formenes at være blevet fulgt af afsendel-
sesstationen. 

Bl a for ikke at overskride læsseprofilet skal sidedØrene på lukke-
de godsvogne holdes lukkede under kØrslen; af hensyn til udluftning 
efter rengØring (vask) og evt desinfektion må tomme godsvogne 
med s k y d e d Ø r e dog løbe med åbne dØre, når disse er forsvar-
ligt fastgjort i åbentstående stilling. 
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RengØring af hvidmalede vogne 

Indvendig rengØring 

Hvidmalede vogne skal af hensyn til deres fortrinsvise anvendelse 
t!l transpori af letfordærvelige varer holdes I særlig god renhol-
delsest11stand, hvorfor de skal underkastes rengØring (vask) og ud-
luftning, så ofte det må anses for påkrævet. 

Ved rengØring af vogne, der har været anvendt t11 befordring af 
kØd, skal både loft, gulv, vægge, kØdkroge, bærestænger og evt 
gul vriste rengøres (vaskes) meget omhyggeligt for kØdtalg- og fedt-
rester samt blod. For Ikke at udsætte de galvaniserede deles zlnk-
lag for unØdvendig stærk tæring, bØr den til afvaskningen anvendte 
lud Ikke gøres kraftigere, end det er nØdvendigt for at opnå en tIl-
fredsstlllende rengØring. Den anvendte væskes temperatur skal al-
.tId være under 700 C for at undgå risikoen for forandring eller Øde-
læggelse af evt plasticmaterlaler eller plasticklæbemidler . Efter 

skal vognen udluftes grundigt. 

RengØring (vask) af kØlevogue foretages normalt kun af stationer, 
der har rengØringsanlæg med varmt vand, og som er særligt In-
strueret om rengØringens udfØrelse. 

Ud over den ovenfor omtalte rengØring (vask) skal det Iagttages, 

a t der foretages udskylning af selve Iskasserne, 
a t de under Iskasserne anbragte bakker renses og skylles, 
a t alle aflØbsrør renses (f eks med jerntråd eller spanskrØr) og 

udskylles, 
a t riste eller dæksler over aflØbshullerne renses og mldlerlidig 

borttages fra deres plads under rengØringen, således at smuds, 
der har samlet sig omkring aflØbshullerne under ristene (dæks-
lerne) , kan blive fjernet. 
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Derefter skal det ved at hælde vand i bakkerne konstateres, at der 
er frit og hurtigt aflØb gennem rørene. 

Endvidere efterses evl tØrisbeholdere, der normalt er anbragt un-
der loftet, og de renses for rester af tØrispakker m v. 

TlJbageværende is i iskasserne skal fjernes samtidlg med rengØ-
ringen af vognene, medmindre det vides, at dlsse på ny skal benyt-
tes til forsendelser, hvortlI isfyldning er bestllt. I sådanne tilfælde 
skal rengØringsstatlonen dog alligevel forvisse sig om, at der over-
alt er frit aflØb. 

For de kØlevognes vedkommende, der er forsynet med gulvriste 
som fast inventar, skal aflæsningsstationen, så snart denpågælden-
de vogns udlæsning er endt, stille gul vristene op ad vognens sider, 
og gulvristene må ikke lægges på plads igen, fØr rengØringen er 
tlJendebragt. 

FØr vognene isfyldes , skal de udluftes. Vognene bØr efter aflæsnin-
gen henstå med dØrene åbne og ligeledes efter rengØringen, indtil 
vognene isfyldes eller afsendes tomme. 

Opmærksomheden henledes i Øvrigt på, at der i hvidmalede vogne 
(kØlevogne), der henstår i længere tidsrum efter rengØring (vask) 
og fØr nylæsnlng flnder sted, kan samles en del stØv og mug. så-
danne vogne skal derfor, fØr de stilles til rådighed for hhv bort-
sendes til læsning, underkastes eftersyn og evl en lettere rengØ-
ring, der bl a må omfatte aftØrring eller vask af kØdkrogene. 

Den station, der modtager vogne tl1 læsning med letfordærvelige 
levnedsmidler, skal fØr vognen stilles til rådlghed for læsning, 
underkaste dem et eftersyn og navnlig efterse, om deres rengØ-
ringstllstand (loft, vægge og evi kØdkroge og gulvriste) er tilfreds-
stillende, og om ventllationslndretningerne er i orden. Endvidere 
skal stationen inden pålæsningen overbevise sig om, at vognen er 
tØr, og at luften i vognen er frisk. 
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Udvendig rengØring 

DSBs hvidmalede vogne, skal rengøres udvendig så hyppigt, at de 
altid fremtræder med passende rent og tiltalende ydre. De station-
er, som stiller vognene til rådighed for læsning med letfordærveli-
ge varer , afgØr, om dette er tilfældet. Såfremtvognvæggene er snav- ) 
sede skal stationen foranledige dem rengjort. Drejer det sig om sær-
ligt snavsede vogne eller vogne, der trænger til opmaling, skal de 
evl Indsendes til værksted. Tvivlstilfælde forelægges stationen. 

Udvendig rengØring af hvidmalede vogne foretages kun på stationer, ) 
der har vognrengØringsanlæg med varmt vand, jf "Tekniske anlæg 
og hjælpemidler på stationerne og ved maskindepoterne" . 

De stationer, der foretager udvendig rengØring af hvidmalede vog-
ne, er særligt Instruerede om rengØringens udfØrelse. 

Efter rengØring beklæbes vognene med sedler med angivelse af 
dato og stedet, hvor rengØringen er foretaget. 

Vogne tilhØrende kØlevogns selskabet Interfrlgo er forsynet med et 
påmalet skema, hvori datoen for sidst udfØrte udvendige rengØring 
er anført. VognvaskestatIonerne er Instrueret om udvendig vask af 
disse vogne. 
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Vogne, der skal benyttes eller har været benyttet 
til befordring af levende dyr 

L 

Vogne, hvori der har været befordret levende dyr og vogne, 
hvori der skal befordres tuberkulosefri dyr (kvæg og svin), 
eller kastningsfri dyr, rengøres p:1. fØlgende m:1.de: 

Alle sidedØre åbnes, hvorefter urenligheder i vognene fjernes med 
skovl eller kost; i frostvejr skal dette ske umiddelbart efter vog-
nenes aflæsning, jf dog bestemmelsen side 191. Gulv, vægge, loft 
samt om fornØdent vognenes udvendige sider skures grundigt 
med kost og rigeligt vand, indtil alle urenligheder 
er fuldstændigt fjernet, hvorefter vognene afskyl-
Ies. Det er altid af største betydning, at den nævnte 
mekaniske rengØring foretages med størst mulige 
grundighed, idet man først herved opn:1.r den fulde 
virkning ved en evt efterfØlgende desinfektion. Efter 
afskylningen aftørres vognenes gulv med svaber, for at henstående 
vand ikke skal Ødelægge vognbunden, og samtlige dØre og lemme 
skal holdes :1.bne, for at den derved tilvejebragte træk yderligere 
kan tørre vognene . Hvis der p:1. grund af frostvejr ikke kan bruges 
koldt vand, eller n:1.r dette viser sig utilstrækkeligt til at rense 
vognene fuldstændigt, skal der benyttes varmt vand. 
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Desinfektion 

Almindelige bestemmelser 

Godsvogne, der I henhold til efterfØlgende bestemmelser skal de-
sinficeres, skal omhyggeligt rengøres som foran anfØrt, og rengø-
ringen skal finde sted snarest efter aflæsningen henholdsvis senest 
muligt fØr desinfektion og påfølgende læsning. Vognene må Ikke 
tages I brug, forinden desinfektionen er foretaget, og de skal hol-
des omhyggeligt lukkede, fra aflæsningen er endt, til rengØringen, 
henholdsvis deSinfektionen, påbegyndes. 

Når vogne skal desinficeres, og desinfektion ikke kan foretages af 
aflæsningsstationen, forholdes på samme måde som anført på side 
191 for vogne, som stationen ikke selv kan rengøre. 

For vogne, der skal desinficeres på grund af mund- og klovesyge, 
gælder dog for stationer vest for Storebælt, at de normalt selv 
skal sørge for desinfektionen af de vogne, der aflæsses på statio-
nen. Sprøjte til desinfektionen er foruden på samtlige bystationer 
anbragt på en del større landstatIoner. Stationer, der ikke er for-
synet med desinfektionssprøjte, må I givet fald låne en sprøjte 
hos en af ovennævnte stationer. 

Når vogne sendes til desinfektion på en anden station, skal der på 
den ledsagende fØlgeseddel udtrykkelig være angivet, at vognen skal 
desinficeres. Vognene skal være påsat de foreskrevne sedler. 

Desinfektion foretages ved hjælp af sprøjter, der findeler væsken. 
Stænkning med kost er i k k e fyldestgørende. Det må nøje påses, 
at hele vognens indre , så vel gul v og vægge som loft og dØre fuld-
stændig oversprøjtes. Desinfektionsvæskens temperatur skal altid 
være under 700 C for at undgå forandring eller Ødelæggelse af e-
ventuelle plasticmaterialer eller plasticklæbemidler I vognkassen. 
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N1I.r der ikke udtrykkeligt er foreskrevet et bestemt desInfektions-
middel, skal der anvendes en formaldehydoplØsning, der tilberedes 
ved, at der til en spandp1l.ca 10 l varmt vand tilsættes 2 1/2 gi han-I 
delsformalin (40%). Vandet bØr have en temperatur p1l.ca 50 C for 
at sikre størst mulig desinficerende virkning, og for at lugten fra 
desinfektionsvæsken hurtigere kan fortage sig. 

I de tilfælde, hvor der I det efterfØlgende er foreskrevet desinfek-
tion med natrlumhydroxid, anvendes en 2 pro mille oplØsning tilsat 
læsket kalk. Denne deslnfekUonsvæske tilberedes ved, at der til 
en spand p1l. ca 12 l varmt vand tilsættes 75 g (1/2 dl) 33 %-holdig 
natriumhydroxid, hvorefter der udrØres 1/2 kg læsket kalk i væ-
sken. For at undg1l., at str1l.lespidsen stoppes af kalkpartikler , vil 
det være praktisk, at desinfektionsvæsken hældes gennem et stykke 
lærred. 

Desinfektionsvæsken skal omrØres meget omhyggeligt inden brugen, 
og det bemærkes , 
a t den koncentrerede (33 %) væske skal behandles med forsigtighed, 

idet den er stærkt ætsende over for hud og læderfodtØj m m, 
a t der ved tilfældigt spild af den stærke oplØsning p1l. blottet hud, 

klæder eller fodtøj straks skal foretages en afvaskning m ed 
eddike eller i mangel heraf skylning med rigeligt r ent lunkent 
eller koldt vand , 

a t væsken bØr opbevares i et afl1l.set rum, og at tilberedningen 
(fortyndingen), der skal foretages nØjagtigt efter forskriften og 
foreg1l. samme dag, væsken skal bruges , s1l. vidt muligt bØr 
foretages af bestemte personer p1l. hver station, 

a t den egentlige desinfektion ligel edes s1l. vidt muligt altid bØr 
foretages af Samme personer, 

a t de p1l.gældende bør søge at undg1l., at selve væsken kommer i 
berØring med hænder, ansigt og klæder, og 

a t en let indgnidning af hænderne med eddike, vaselin eller para-
finolie , forinden desinfektionen foretages, virker beskyttende 
for huden. 

l /S 1969 272 



L 198 - III 

Desinfektion foretages bl a l følgende tilfælde: 

Under almlndel!ge forhold 

Vogne med levende dyr fra udlandet 

Vogne, der ankommer fra udlandet læsset med hov- eller klovbæ-
rende dyr eller fjerkræ tll stationer l Danmark, skal, hvad enten 
dyrene er blevet befordret løse i vognene eller har været indeluk-
ket i kasser, bure, eller lignende, snarest muligt efter aflæsningen 
og rengøringen desinficeres. 

Vogne, der tilhØrer baner i det sydlige udland og indgår læsset 
med heste, muldyr, æsler, hornkvæg, får, geder, svineller levende 
fjerkræ, må ikke genbenyttes, men skal efter endt desinfektion 
påklæbes blanket A 637 og sendes til pågældende grænsestation. 
FØlgesedlerne skal bære påtegning om, at vognene er returgående 
kvægvogne. 

Vogne til klovbærende dyr 

Vogne, der leveres til befordring af klovbærende dyr, skaL f o r i n-
d e n læsningen rengøres grundigt og, når afsenderen fremsætter 
anmodning derom, tillige desinficeres, jf GR afsnit 1.6. 

Når der til befordring med jernbanen ankommer dyr I transport-
vogn ledsaget af desinfektionsbevIs, skal dette vedhæftes fragtbre-
vet og følge med til bestemmelsesstationen og udleveres sammen 
med dyrene. Sådanne dyr må Ikke befordres sammen med andre 
dyr. 
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Under særlige forhold 

B efordring af mælk fra besætninger, der har været 
angrebet af mund- og klovesyge 

Om befordring af mælk fra besætninger, der er stillet under offent-
lig tilsyn på grund afmund-ogklovesygeog om de benyttede vognes 
desinfektion er stationen særligt underrettet. Desinfektionen skal 
foretages med natriumbydroxid. 

Vogne, hvori der har været befordret mælk WdrØrende fra en be-
sætning, der senere, men inden 48 timer efter befordringens af-
slutning viser sig angrebet af mund- og klovesyge, hvorom be-
stemmelsesstationen vil bil ve underrettet af veterinærpolitiet, skal 
beklæbes med en seddel med tydelig påskrift: "Vognen er smitte-
farlig" . Sedlen skal blive siddende, indtil vognen er desinficeret. 
Desinfektionen, der skal foretages med natriumhydroxid, skal så 
vidt muligt foretages på stedet og under veterinærpolitiets kontrol. 
Hvis vognen, når underretning om smitte er tilgået stationen, er 
afsendt fra den oprindelige bestemmelsesstation, skal denne sna-
rest anmode vognens nye bestemmelsesstation om at foretage den 
foreskrevne rengøring og desinfektion samt underrette veterinær-
politiet om, hvor desinfektionen vil foregå. Underretning om senere 
konstateret mund- og klovesyge vil altid tilgå stationerne fra vete-
rinærpolitiet. 

I de fØrste 8 dage efter desinfektionen må disse vogne ikke anven-
des til transport af foderstoffer. 
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Ved mund- og klovesyge 

Når der i vogne har været befordret levende klovbærende dyr, 
som stammer fra et afspærret område, altså også i de tilfælde, 
hvor dyrenes befordring ;run sker inden for afspærrede områder, 
skal vognene - efter foretsget grundig rengØring - desinficeres 
med natriumbydroxid. 

Afsendelsesstationen skal beklæbe de pågældende vogne med en 
seddel (blanket A 644a) med påtryk: "Denne vogn indeholder dyr 
fra afspærret område. Vognen samt benyttede ramper og folde 
skal desinficeres med natriumbydroxid. Sedlen skal blive siddende 
på vognen, til desinfektionen er foretsget" • 

Vogne, hvori der har henstået et af mund- og klovesyge angrebet 
dyr, skal, når sygdommen er konststeret, straks plomberes og be-
klæbes med en seddel med tydelig påskrift: "Vognen er smitte-
farlig" . Sedlen skal blive siddende, til vognen er desinficeret. 

Desinfektionen skal så vidt muligt foretsges på stedet og under 
veterinærpoli tiets tilsyn. 

Sidstnævnte vogne må derfor i de første 8 dage efter desinfektionen 
ikke anvendes til klovbærende dyr - bortset fra svin til slagtning 
på svineslagteri - eller til foderstoffer. I Øvrigt giver vognforde-
leren særlig instruktion om benyttelse m v af sådanne vogne. 

Det personale, som har deltsget i ind- eller udlæsning af dyr, som 
har v ist sig at være angrebet af mund- og klovesyge, skal under-
kaste sig desinficerende behandling efter veterinærpolitiets anvis-
ning. 

) 
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Ved andre ondartede smitsomme husdyr sygdomme 

I tilfælde af, at vogne er eller formenes at være blevet benyttet 
til befordring af dyr lidende af ondartet smitsom sygdom, 
skal de efter grundig rengØr ing desinficeres. 

I Øvrigt skal stationerne i alle tilfælde, hvor vogne vides eller må 
antages at have været benyttet til transport af dyr lidende af smit-
som sygdom, straks foretage anmeldelse til det pågældende vete-

) rinærpoliti og anmode om forholdsordre . Veterinærpolitiet skal 
endvidere underrettes, når et sygt eller dØdt dyr er ankommet i 
en vogn, og det ikke er Øjensynligt (som når dyret f eks har lidt 
en alvorlig ydre beskadigelse) eller ved hurtig sagkyndig undersØg-
else på anden måde kan godtgøres, at dyrets sygdom eller dØd ikke 
står i forbindelse med nogen ondartet smitsom sygdom. 

Vogne, hvori der har været befordret heste, der har lidt af skab, 
må - uanset den foretagne desinfektion - af hensyn til smittefaren 
ikke påny anvendes til transport af heste fØr 3 uger efter afbenyt-
telsen. 

Angående påklæbning af sedler herom, se side 244. 

LØst materiel 

LØst materiel rengØres og desinficeres på samme måde som vog-
ne, dog bØr forurenede presenninger i almindelighed ikke desinfi-
ceres, men derimod renses omhyggeligt, f eks ved overskylning 
med vand. 

1/ 4 1973 421 



L 202 - IV 

Skal presenninger desinficeres, hvilket f eks e r tilfældet, når de 
skal benyttes til dækning af gods, der i henhold til udfØrselsbe-
stemmelserne kun må sendes i vogne. der er desinfice ret umiddel-
bart før pålæsningen, anvendes hertil en formaldehydoplØsning ca 
35 % (formalin), der fortyndes i forholdet 1 dl formaldehydoplØs-
ning til 10 I vand. 

Med den fortyndede oplØsning oversprøjtes presenningerne ved 
hjælp af en desinfektionssprøjte . 

Efter desinfektion skal presenningerne ophænges til tØrring og ) 
afluftning, inden de atter benyttes . 

Behandling af gØdning og strØelse 

Herom henvises til de i nærværende ordreserie side 22 - 25 anførte 
bestemmelser. 
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Behandl1ng af ramper og folde m v 

Om reglerne for behandling af ramper og folde m v, der har været 
anvendt, evi skal anvendes ved læsning eller aflæsning af levende 
dyr, henvises til side 22 - 25. 

FORSKELLIGE REGLER FOR VOGNENES 
ANVENDELSE M V 

Person-, post - og rejsegodsvogne 

Beklæbnlngssedler må kun anbringes på lakerede vognsider, når 
vognene er forsynet med specielt felt til formålet. Sedler, der tje-
ner til underretning for publikum, f eks "Reserveret", skal an-
bringes på den øverste del af vinduerne og således, at sedlerne 
ikke skjules, når vinduet skydes ned. Sedler, som kun har betyd-
ning for enkelte kupeer I sidegangsvognene, anbringes på ruden I 
skydedØren til den pågældende vognafdel1ng. Skal en hel vogn re-
serveres, anbringes der sedler på vinduerne i vogndørene og på 
mindst 2 vinduer i hver vognside samt af hensyn til rejsende, der 
passerer gennem vognen, endvidere på vinduerne i dØrene fra en-o 
deperronen ind i vognen. 

Rejsegodsvogne og rejsegodsrummet i andre vogne er forsynet med I 
gulvriste, som er tilpasset vogngulvet og ikke må borttages. 

Rejsegodsvogne skal , når de anvendes som stykgodsvogne, even-
tuelt som almindel1g godsvogne, forsynes med adressesedler som 
foreskrevet for godsvogne. 

Når der ikke er foreskrevet andet, etableres der overgang mellem I 
vognene ved, at overgangsbroerne slås ned, og overgangene sikres 
ved gummi vulster, harmonikaer e 1. 
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For at undgå beskadigelser skal harmonikaer samles omhyggeligt. 
Ved adskillelse af harmonikaer skal gliphagen, der er anbragt for-
oven og fastholder dØren i åben stilling, IØftes,forinden endedØrene 
kan lukkes til. 

Overgangene må kun benyttes af rejsende, når de er sikret ved 
gummivulster eller harmonikaer. Overgange, der ikke er sikret 
som anfØrt, må kun benyttes af tjenestegørende personale, hvorfor 
endedØrene skal holdes aflåst. 

Sammenkobling henholdsvis frakobling mellem vogne med gummi- ) 
vulst og vogne med harmonika foretages med nedenanfØrte undtag-
else således: 

) 



206b - II L 

SAMMENKOBLING 

A. Mellem vognene 

l . Skruekoblingen påsættes og spændes så stramt, at pufferne bli-
ver let sammentrykket 

2. Bremse-, varme- og andre ledninger forbindes på sædvanlig 
måde 

3. Overgangsbroerne slås ned. Overgangsbroen pil. vognen med 
gummi vulst skal ligge n e d e r s t . på vognen med gummi vulst 
udløses sikringen for overgangs broen ved at trække i den læder-
om viklede kæde 

B . Fra vognenes endeperron 

4. GavldØrene låses op 
5. Harmonikaen frigØres og forrammen trækkes over mod gumrni-

vulsten 
6. al på vognen med gummi vulst tages de 2 holdefjedre ud af hol-

deren og indstilles til største længde 
bl Holdefjedrene stikkes gennem lØkkerne af perlonsnorene,som 

er fastgjort til vulstens tætningsliste 
cl Klinkerne stikkes gennem de tilsvarende huller i harmonika-

forrammen, og klinken lægges på tværs 
dl Holdefjedrene strammes, så harmonIkarammen ligger tæt an 

mod gummivulsten. 

FRAKOBLING 

A. Fra endeperronen i vognen med gummi vulst 

1. DØrene i vognen med harmonika lukkes og låses 
2. Holdefjedrene lØsnes og anbringes i holderne 
3. Harmonikaen skubbes sammen og fastgØres 
4. Overgangsbroerne slås op 
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5. SkydedØren låses 

B. M ellem vognene 

6. Ledninger og skruekoblInger afkobles på sædvanlig måde 

For BL-vognene nr 50 86 27-65 321 - 50 86 27-65 330, hvis gavl-
dØre er drejefoldedØre, samt udenlandske vogne med tilsvarende 
gavldØre gælder den til de berØrte stationer herom udsendte sær-
lige Instruktion. 

" 
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GODSVOGNE 

Vogne til stykgods 

Til stykgods befordring skal anvendes lukkede S-mærkede godsvog-
) ne, medmindre andet er fastsat i togplanerne. 

) 

Vogne af litra His og tilsvarende udenlandske vogne med forskyde-
lige sidevægge bØr almindeligvis ikke benyttes som stykgodsvogne. 

Vogne med forskydelige sidevægge 

His-vogne og tilsvarende udenlandske vogne er særlig egnede til 
befordring af vognladnlngsvise sendinger af gods på paller, som 
på-og aflæsses ved hjælp af gaffeltruck eller lØfte vogn. 

His-vogne er udstyret med 8 lØse jernstøtter, som kan anbringes 
I lodret st!lling langs med sidevæggene og blandt andet derved 
medvirke til at forhindre, at godset presses ud mod de forskyde-
lige sidevægge og blokerer dem. Når støtterne Ikke benyttes, skal 
de anbringes i holderne foroven i begge endevægge. 

Da vogne med forskYdelige sidevægge er mindre egnede til de 
ofte uensartede stykgodsforsendelser , bØr de almindeligvis ikke 
anvendes som stykgods vogne. 

Vogne med bundtØmning og svingtag 

T d gs -vognenes tag kan ved hjælp af et på den ene vogngavl an-
bragt håndhjnl svinges til den ene eller anden side. Når taget er 
lukket, er håndhjulet forriglet. Når taget skal åbnes, betjenes fØrst 
forriglingen, og derefter kan hjulet drejes, og taget åbnes. 
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For at undgå, a t regnvand, sn e og snavs samles i 
vognene, mll tag e t k u n v æ re llbent under læsning og 
evt ved udtørring eft e r vask. 

Vognene, der fortrinsvis er bestemt til befordring af korn og foder-
stoffer, er indvendig behandlet med Epoxymaling, der modvirker, 
at godset hænger ved væggene. 

Vognenes aflæsning sker gennem 4 llbninger i vognbunden, hvorfra 
godset ad tilhØrende slids ker kan lØbe ud. 

I hver llbnlng er anbragt en med gummikanter forsynet lem, der 
fra hvert sit betjeningshllndtag på vognenes betjenlngsplatforme 
kan bringes til enten helt at lukke llbningen eller at tillade godset 
at strømme ud. 

FØr vognenes læsning pllbegyndes, mll betjentngspersonalet sikre 
sig, 
a t alle tØmningslemme er fuldstændigt lukkede, 
a t alle betjeningshllndtag er trykket i bund, 
a t spærrepalerne i betjeningshllndtagene er i sikkert indgreb, og 
a t vognenes tndre er fuldstændig rent og tørt. 

Under vognenes befordring i læsset stand er det vigtigt, at betje-
ningshllndtagene ikke rØres (bevæges), idet selv en ringe bevægelse 
af et hllndtag bort fra lukket stilling kan medføre, at godset strøm-
mer ud. 

Tdgs-vogne må efter befordring af kunstgØdning og lignende Ikke 
læsses med korn eller foderstoffer, fØr de har været underkastet 
rengøring (vask) og udtØrring. 

) 

) 

) 
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Vogne med bælgudstyr til beskyttelse af gods 

DSB-vogne af litra Gs-t og enkelte hvidmalede vogne litra Hs-t er 
fast udstyret med 12 eller 14 finerplader (beskyttelsesvægge) samt 
2 foldebælge ophængt i to rækker og lØbende på skinner under loftet. 

Hver foldebælg, som består af en gummi-Iuftbeholder anbragt mel-
lem 2 finerplader og beskyttet af presenningdug, har specialventil 
til luftbeholderens fyldning og tømning, og kan - fra stationært 
anlæg, kompressor eller trykluftflaske - fyldes op med luft til et 
efter læsseforholdene nødvendigt lufttryk, hvorved godset holdes 
kompakt i vognen og hindres i at skride eller vælte. 

N ævnte udstyr er beregnet til - ved opdeliug af godsrummet og 
afstivning af godset - at forebygge transportskader , og vognene er 
derfor særlig egnet til befordring af palletteret samt ømtåleligt og 
kompakt l æsset gods. 

Opslag med læsseanvisning og forskrifter for behandliug af beskyt-
telsesvæggene og foldebælgene findes indvendig i vognene. 

Vogne til ægsendinger 

Til ægtransporter skal anvendes vogne, der er rene, tørre og lugt-
fri. I månederne maj - september må der til vognladningsvise sen-
dinger kun benyttes hvide vogne. 

Om benyttelse af vogne af litra Hks-v, se side 214. 
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Vogne til lig 

Til forsendelse af lig anvendes S-mærkede brune lukkede vogne. 

Inden sådanne vogne stilles til læsning, må det påses, at de er vel 
rengjorte, og at eventuelle kridtpåskrIfter er fjernet, så vognene 
både udvendig og indvendig fremtræder i pæn stand. 

Påskriften "lig" må ikke anvendes, men om nØdvendigt kan der til 
oplysning for personalet anvendes ordet "båre". 

Inden læsningen skal vognbunden forsynes med et lag grus på en 
flade, der er lidt større end den plads, som kisten vil indtage, og i 
en sådan mængde, at det kan opsuge eventuelle fra kisten udsi vende 
væsker. Efter endt befordring skal der foretages ombyggelig vask 
og udiuftning af vognen. 

Vogne til tilsmudsende forsendelser 

Til befordring af vognladningsvise forsendelser af tjære, tjæreaf-
fald og lignende stærkt tilsmudsende og lugtende produkter bØr i 
almindelighed anvendes åbne vogne, eventuelt dækket af presennin-
ger. 

For at modvirke, at vognenes bundbrædder tilsmudses afudflydende 
tjære og lignende, skal vognbunden inden pålæsningen forsynes med 
et lag grus. 

Når godset sendes i så solid en emballage, at tilsmudsning af vog-
nene er udelukket, kan der ses bort fra grusning, og der kan da på 
afsenderens udtrykkelige forlangende derom også stilles lukkede 
vogne til rådighed. 
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Vogne, der er inficeret af ilde lugt 
eller er tilsmudset 

L 

Vogne, hvori der har været befordret ildelugtende varer, kan, efter 
at den foreskrevne vask og udluftning er foretaget, fremdeles være 
ildelugtende i så hØj grad, at de ikke bØr benyttes til gods, som 
kan tage skade deraf, f eks letfordærvelige varer, brØdkorn, mel 
og kolonial varer. 

Vogne, der er desinficeret med kresolsæbe*), må i de fØrste 14 
dage efter desinfektionen ikke benyttes til forsendelse af gods, der 
kan tage skade af desinfektionsmidlet. 

Lukkede vogne, der i længere tid har været brugt til flskebefordring , 
kan trods rengØring og udluftning være fuldstændig gennemtrængt af 
fiskelugt, der vel ikke kan mærkes straks efter rengØringen og ud-
luftningen, men som kommer frem igen, når vognenes dØre lukkes. 
Ligeledes kan vogne, der i frostvejr har været vasket efter forud-
gående anvendelse til flskebefordring, tilsyneladende være lugtfri, 
idet skyllevandet er frosset tilis og binder lugten, der kommer frem 
igen, når vognbunden tØer op. I begge t1lfælde bØr vognene derfor 
ikke benyttes til befordring af varer, der kan tage skade af flske-
lugten . 

Er en lukket vogn blevet stærkt tilsmudset eller inficeret med ilde 
lugt, som trods gentagen vask med varmt vand og påfølgende ud-
luftning ikke kan fjernes, skal den snarest sendes til rensning i 
centralværkstedet I Århus eller værkstedet I Nyborg. 

Vogne, hvori der har været befordret kul e l, må ikke leveres til 
læsning med gods, der let beskadiges ved tilsmudsning, f eks salt, 
inden udvaskning har fundet sted. 

*) Dette desinfektionsmiddel anvendes, jf side 244, kun efter særlig 
ordre fra det pågældende veterinærpolitl. 
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FIreakslede vogne samt vogne af litra Kbs og KB 

FIreakslede godsvogne uden sidevægge , som er særlig bestemt ti! 
forsendelse af langgods, m! Ikke benyttes til forsendelse af hØ, 
halm e l, hverken I lØs tilstand eller I pressede baller. 

Vogne af litra Kbs og Ks skal fortrinsvis anvendes til befordring 
af langgods og Kbs-vognene endvidere til halm, juletræer, tang, 
træuld og lignende gods, hvis vægt er ringe I forhold til den plads, 
det optager p! vognene. 

pi godsvogne af litra Kbs skal sidestØtterne vende sAledes, at 
ejendomsrnærket læses retvendt udefra, hvorved støttens mest 
glatte side kommer til at vende Ind mod godset. 

sifremt en eller flere af sidelemmene pil. vogne af litra Ks og Kbs 
skal være nedklappede under befordringen, skal de sikres mod at 
svinge ud fra lodret stilling ved hjælp af svær jerntrid, der fast-
gøres mellem de særlige befæstlgelsesøskener pil. lemmene og 
vognenes konsolkonstruktion. 

I J 6 

., 

For befordring af Kbs- og Ks-vogne (sivel danske som udenlandske) 
med nedklappede sidelemme gælder fØlgende bestemmelser: 



) 
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Indeni andsk trafik 

a) en eller flere af lemmene 2 - 5 nedklappede: 
Læsseprofilet overskrides ikke, hvorfor vognene kan befordres 
uden særlige betingelser 

b) en eller flere af lemmene 1 og 6 nedklappede: 
Læsseprcfilet overskrides, hvorfor vognene ikke må føres ad 
læsse- og havnespor eller ad spor langs sideramper , medmin-
dre det i forvejen er konstateret, at der er plads nok til de ned-
klappede lemmes fri passage. 

International trafik 

a) en eller flere af lemmene 2 - 5 nedklappede: 
Læsseprofilet overskrides ikke, hvorfor vognene kan befordres 
uden særlige betingelser 

b) en eller flere af lemmene 1 og 6 nedklappede: 
LæsseprofIlet overskrides, hvorfor der forud skal indhentes til-
ladelse til befordring ud over profil. 

Vogne til kØretØjer, kraner, gravemaskiner o l 

Når vogne stilles til rådighed ved enderampe for læsning af oven-
nævnte forsendelser, skal den endelem, der vender mod rampen-
hvis nØdvendigt begge endelemme - aftages eller nedklappes straks 
efter, at vognene er anbragt ved enderampen. Endvidere skal de 
afbremses effektivt for at sikre vognene mod at sætte sig i be-
vægelse ved af- eller pålæsningen. 

Ved læsning ål godsvogne ved enderampe samt ved gennemkØrsel 
gennem flere vogne (læsning af militære kØretØjer, beboelsesvog-
ne m m) må endelemmene på vogne af litra Kbs, Ks og Rs samt u-I 
denlandske standardvogne af tilsvarende type benyttes, når kØretø-
jernes akseltryk ikke overstiger 5t. Det er dog en forudsætning, at 
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læsningen foretages med forsigtighed, og at endelemmene ikke ud-
sættes for ødelæggelse. 

På andre end de ovenfor anfØrte godsvognstyper må endelemmene 
ikk e benyttes som overgangsbro, idet de kan bl!vebeskadiget der-
ved. 

Nærmere regler for læsning af kØretØjer, kraner, gravemaskiner 
o I er meddelt stationerne. 

Til stationer, der ikke har drejeskive, må der til tunge kØretØjer 
kun benyttes vogne med fast endevæg (skruebremse) , når det vides, 
at aflæsningen kan foregå uden vanskelighed. 

Vogne til levende dyr 

Til befordring af levende dyr skal benyttes lukkede vogne, som 
skal være i forsvarlig stand og egnet til sådan transport, i 
henseende til ventilationsindretninger. Det må påses, at der ikke 
findes sØm i vognenes sider eller bund fra tidligere forsendelser, 
og evt sØm må omhyggeligt fjernes, før dyrene indlæsses. 

Såfremt befordringen helt eller delvis skal foregå i persontog, 
samt i tilfælde, hvor det ikke er ganske klart, om der over hele 
befordringsstrækningen skal benyttes godstog, skal der anvendes 
S-mærkede godsvogne. 

Ved befordring af heste, hornkvæg, får og svin skal vognbunden -
for at hindre, at dyrene glider - bestrØs med et lag fint grus eller 
vådt sand (et tyndt lag for heste, hornkvæg og får og et ca 5 cm 
tykt lag for sVin). Det grus eller sand, hvormed vognbunden be-
strøs, skal være befriet for alle sten. I glat føre skal en l!gnende 
bestrØning af ramperne også finde sted. 
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Heste og klovbærende dyr, som er bestemt til udfØrsel her fra 
landet, må - uanset om udfØrsel sker direkte pr jernbane eller 
med sktb fra dansk havn - kun befordres i vogne, der er grundigt 
rengjort og desinficeret med natriumbydroxid, jf bestemmelserne 
på side 198. 

Vogne til befordring af kvæg og Svin, der er bestemt til udførsel, 
jf foran, skal bestrØs med et lag flnt grus eller vådt sand af mindst 
10 cm tykkelse. Denne særlige grusning skal også anvendes i vogne, 
som ekspederes på lokalt fragtbrev til Padborg, idet alle sådanne 
sendinger må påregnes at skulle videresendes med jernbane sydpå. 

Det skal nøje påses, at dyrene under befordringen kan få tilstræk-
kelig lufttilfØrsel. Vognenes ventilationslemme skal derfor være 
åbne i fornØdent omfang. 

Ved befordring af større dyr som heste og hornkvæg i vogne med 
skydedØre kan den ene eller eventuelt begge dØre holdes lidt åbne, 
når dØrene er fastgjort i åbentstående stilling, og det ved anbring-
else af et forsvarligt fastgjort solidt gitter sikres, at dyrene ikke 
kan bryde ud. 

Ved indenlandske befordringer af mindre kreaturer, svin, får m v 
kan skydedØrene være helt åhne, når der i døråbningen anhringes 
særlige ventilationsgitre. 

M ed hensyn til ventilation af vognene skal vejrforholdene i Øvrigt 
tages i betragtning. Om vinteren i stærk kulde skal således alle 
lemmene i den ene side og ofte også enkelte af lemmene i den an-
den side af vognen være lukket. I sommervarme skal alle sidelem-
mene være åbne. Ved befordring i stærk sommervarme af Svin, 
får og lam skal den ene eller eventuelt begge skydedØre være åbne, 
jf ovenfor. 
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Til hestetransporter mil. ikke anvendes godsvogne med tynde vægge 
af f eks finer- eller fiberplader, idet disse ved spark kan blive 
beskadiget, ligesom hestene selv kan komme til skade. 

Anvendelse af is i almindelige godsvogne 

l almindelige, lukkede godsvogne er det tilladt st anbringe is lØst 
pil. vognbunden mellem godset. Isen skal være ren og mil. ikke være 
blandet med salt, da smeltevandet fra saltblandet is ødelægger 
vognene. 

Vogne til udlandet 

Danske RIV-mærkede godsvogne, mil. kun læsses til udiandet indtil 
14 dage fØr revisionsfristen udlØber, jf side 184a. Om bestemmel-
serne for udenlandske godsvognes benyttelse og om anvendelse af 
S- og SS-mærkede godsvogne til forsendelser, der skal befordres 
i udenlandske baners hurtigkØrende tog, er stationerne underrettet. 

Anvendelse af hvidmalede godsvogne 

Almindelige bestemmelser 

Hvidmalede vogne skal i den varme :l.rstid fortrinsvis benyttes til 
letfordærvelige sendinger - dvel stykgods som vognladningsgods . 
Nil.r beholdningen ikke er tilstrækkelig til, at alle anmodninger om 
levering af nævnte vogne kan efterkommes, skal bestillinger pil. 
vogne til forsendelser af smØr, kØd, flæsk og flsk effektueres frem 
for andre. Angil.ende den tilstand, vognene skal være i ved leve-
ringen til kØd, flæsk o l, se side 194. 

Til vognladningsvise forsendelser af uemballeret flæsk og kØd skal 
der altid leveres hvidmalede vogne. 
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Hvidmalede vogne ml, uanset årstiden, ikke benyttes til befordring 
af levende dyr (heller ikke i emballage), til lig eller til gods (bort-
set fra fisk), som ved ilde lugt eller pl anden mlde kan inficere 
vognene eller tilsmudse deres indre med støv, der ikke lader sig 
fuldstændig bortfjerne med kost, sll.som brændt kalk, gØdningskalk, 

) mursten, cement og tørvestrØelse. 

Vogne af litra Hks-v 

Vognene er fortrinsvis beregnet til ægtransporter og er derfor pl 
') de indvendige sider behandlet med strålebeskyttende maling for at 

formindske temperaturstigningen i vognen som fØlge af solvarmen. 

KØlevogne og isolerede vogne 

Anvendelse 

Stationerne ml kun disponere over kØlevogne og isolerede vogne 
efter tilladelse fra vognfordeleren. 

Nlr der stilles kØlevogne til læsning. ml det pll.ses, at de ikke 
benyttes til gods. der kan beskadige vognmateriellet. Nll.r kØle-
vogne leveres som isolerede vogne til befordring af sendinger, der 
Ønskes beskyttet mod kulde, skal det fØr læsningen kontrolleres, 
at der ikke findes isrester iiskasserne, og at isfyldningslemmene 
er lukkede. 

For kØlevogne, der af vognfordeleren bortbeordres til læsning 
) med kartofler, frugt m v, skal det inden afsendelsen efterses, at 
vognenes iskasser er tømt for eventuelle isrester. 
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I sfyl dnlng, !llrnlndellge bcsterTlfllelfJer 

'1'11 IsfyltJnlng ar kØlevogne ma Ikke anvendes sllltblllndet Is. 

lsfyldningen kan enten ske ved DSBs eller forsendernes foranstalt-
ning. 

KØlevogne, i hvis iskasser der endnu findes is fra den forudgående 
befordring, bØr fortrinsvis leveres til forsendere, der Ønsker is-
fyldningen foretaget ved DSBs foranstaltning. 

Når forsenderne Ønsker afkØling ved mere Is end den, der kan 
rummes i iskasserne, skal ekstrabeholdning af is leveres af for-
senderen og må kun anbringes I bakker eUer lignende, hvorfra der 
er aflØb for smeltevandet til de i vognenden værende aflØbsrØr. 
Kan dette ikke ske, skal isen anbringes i tætte kasser, der kan op-
samle smeltevandet. Isens lagring på gulve uden aflØb er forbudt, 
da den kan blive til betydelig skade for vognkassen og dens Isole-
ring. 

lsfyldning ved DSBs foranstaltning 

lsfyldning skal ske på så sent et tidspunkt som muligt før læs-
rungen eller fØr afsendelsen til pålæsningsstationen. U anset mæng-
den bØr isen fordeles ligeligt i iskasserne, så at afkØling foregår 
fra begge vognender • Isfyldning af vogne med fyldningslemme i 
taget eller i gavlen må I kke ske fra vognens indre, men kun 
gennem ovennævnte dertil indrettede lemme, og der skal udvises 
særlig agtpågivenhed med hensyn til rigtig indstilling og fastgØrel-
se af iskassevæggene, ligesom vognbunden, hvis den er blevet til-
smudset under isfyldningen, må rengøres inden læsningen. For at 
undgå beskadigelse af iskassernes vægge og bund skal isblokkene 
deles i passende stykker af en vægt af hØjst 6 - 9 kg. 
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Til fØlgeseddel over tomme, isfyldte kølevogne, der sendes fra is-I fyldnings station til læsningsstation, benyttes blanket A 109. 

Isfyldning ved forsendernes foranstaltning 

Forsenderne skal underrettes om, 

a t der ikke må anvendes saltblandet is, 

a t isens anbringelse i iskasserne skal ske under Iagttagelse af de 

) 

ovenfor anfØrte regler for Isfyldning ved DSBs foranstaltning, ) 

a t den samlede vægt af det I vognen indlæssede gods + vægten af 
Isen ikke må overskride vognens lastgrænse, herunder evt 
S - eller SS -lastgrænsen, jf side 219, 

a t evt i iskasserne værende Is fra forudgående befordring skal 
medregnes I den samlede ismængde. 

Stationerne skal i muligt omfang kontrollere, at ovennævnte be-
stemmelser overholdes . 

Efterisning af vogne kØlet med tØris 

Hvis det bliver nØdvendigt, f eks ved omlæsning, varmlØbning e l 
ekstraordinært at foretage efterisning af vogne, der er kØlet med 
tØris , skal denne så vidt muligt foretages med tØris, da efteris-
ning med vandls kan medfØre temperaturstigning i vognene. 

Er det ikke muligt inden for rimelig tid at fremskaffe tØris, kan 
efterisning med vandis dog foretages, men I s e n m å I s å f a l d 
kun anbringes i iskasserne og ikke på eller omkring god-
set, da dette kan tage skade deraf. 
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Brugen af ventllationslndretninger 

Kølevogne er som regel forsynet med enten Flettner-rotorer (flg a) 
eller elektriske ventilationsanlæg (flg b). 

') Som det fremgår af flg a, suger Flettner-ventllatorernes Indvendige 
vinger ved rotationen luften fra vognens Indre op I de l det dobbelte 
loft anbragte kanaler, hvorfra luften ledes til lskasserne. Her af-
kØles luften, synker på grund af trykket fra ventilatorerne og den 
ved afkølingen forøgede vægtfylde ned gennem Isen og strømmer 
atter Ind l vognens lastrum. På grund af luftcirkulationen opnås 
en ensartet temperatur overalt I vognen. 

Hg a 

Det elektriske ventllationsanlæg I kØlevogne af typen UIC-ORE (flg 
b) 

består af fire elektroventIlatorer , der under ophold på stationer m 
m kan strØmforsynes fra bynettet gennem et specialkabel. Sådanne 
kabler er oplagt på enkelte stationer her I landet. Under kØrsel 
tilføres strømmen fra en generator, der drives ved en udveksling 
til en af vognens aksler. Anlæggets forskellige dele er skematisk 
vist på flg b. 
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De fire ventilatorer suger den afkølede luft fra isbeholderne og 
slynger den videre langs vogntaget og derfra ned gennem ladningen 
til vognbunden, hvorfra luften lØber tllbage under gul vristene til 
iskasserne. 

Hg b 

FØr afgang kan afsenderen sikre sig, at anlægget virker ved at 
dreje på håndkontrolhjulet, der er anbragt på vognsiden, se fig c. 

Omst1llingshåndtaget skal stilles på "ein" (t1lkoblet) eller "aus" 
(frakoblet) alt efter, om ventilation under kØrslen efter afsenderens 
afgørelse er nØdvendig eller ikke. 
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Det elektriske anlæg, der er vist på fig c, består af: 

1. 4 elektroventilatorer 
2. Generator 
3. FrIktionsdrev på aksel 
4. Koblingsanordnlng 
5. Håndkontrolbjul 
6. Stikkontakt for tilslutnlng til bynettet 
7 . Hovedkontaktkasse 
B. Omstillingshåndtag - stilling "eln" eller "aus" 

I 
..J:.f--- • 

fig c 
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Fremmede baners vogne undtagen 
EUROP- og POOL- vogne 

For benyttelse af fremmede baners vogne gælder særlige regler, 
hvorom stationerne er underrettet. 

Fremmede baners vogne skal efter aflæsningen straks tllbagesen-
des, sol. vidt muligt læsset, tll eller I retning af ejendomsbanen. 

Hvidmalede vogne mol. kun benyttes de samme regler som 
statsbanernes hvidmalede vogne. 

Kan vogne Ikke læsses pol. tllbagevejen, skal de tllbagesendes tom-
me. Stationerne skal sørge for, at det personale, der benyttes t1l 
vognanvIsning, bliver fornØdent Instrueret om, hvorledes tomme 
vogne skal tllbagesendes. 

Skal tomme vogne passere en færgestrækning, mol. der kun opfØres 
en vogn pol. hver fØlgeseddel . 

EUROP- og POOL-vogne 

Overenskomster om fælles godsvognsforbund - EUROP og POOL -
er afsluttet mellem følgende jernbaner: 

CFL 
DB 
DSB 
FS 
NS 
OBB 
SBB/CFF 
SNCB 
SNCF 

Luxembourgske Statsbaner 
Tysk Forbundsbane 
Danske Statsbaner 
Itallenske Statsbaner 
Hollandske Baner 
Østrigske Forbundsbaner (Ikke medlem af POOL) 
Schweiziske Forbundsbaner 
Belgiske Statsbaner 
Franske Statsbaner 
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EU ROP- og POOL-vognpurken omfatter alle de forannævnte Jern-
baneadministratIoner tilhØrende godsvogne, der ud over de almin-
delige påskrifter er forsynet med påskriften EUROP hhv POOL. 
EUROP-vognparken består af vogne af fØlgende Iltru: E, Ed, (EdS),' 
Gbs, Gs, Rs og Ts. POOL-vognparken består af vogne af litra Kbs 
og Ks. 

l henhold ti! forannævnte overenskomster skal vognene så vidt mu- I 
ligt anvendes i følgende rækkefØlge : 

a) til de I overenskomsten deltagende jernbaner, 
b) til Indenlandske transporter, 
c) til ikke deltagende Jernbaner. 

EUROP- og POOL-vogne skal Ikke forsynes med overgangs sedler 
ved overtagelse fra udenlandske baner. 

Hvor intet særligt er anført, gælder de I ordresamlIngen for EU-
ROP-vogne anfØrte bestemmelser også for POOL-vogne. 

Der er i Øvrigt givet stationerne nærmere regler for behandling og 
benyttelse af vognene. 
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LÆ'3NING AF GODSVOGNE 

Tilsyn med læsningen 

AfgangsstatIonen skal føre et omhyggeligt tllsyn med en vogns 
) læsning og herunder navnlig påse, 

a t de læssede genstande llgger fast og sikkert I vognen, så at de 
Ikke kan forskubbe sig på grund af stØd og rystelser, 

) a t læsset fordeles således, at vognens hjul så vidt muligt bliver 
belastet ens, 

a t vognens lastgrænse Ikke overskrides, 

a t de gældende bestemmelser om akseltrykket og metervægten på 
de strækninger, vognen skal gennemlØbe, er overholdt, 

a t læsset Ikke når uden for de tllladte profllgrænser, 

a t alle lemme, dØre og ventlIer lukkes forsvarllgt for at undgå, 
at godset skal blive beskadiget af regn. l vogne med sidelemme, 
der sikres indefra, skal de Indvendigt anbragte hasper være 
drejet for. Om toldluknlng af vogne henvises til siderne 169-170, 
og om lukning af dØre m v ved sendinger af levende dyr til side 
135. 

Luknlng af lemme m v i vogne med fisk har endvidere be-
tydning for at bevare isen I fiskekasserne længst muligt. Dre-
jer det sig om stykgodsvogne, der foruden fisk er læsset med 
andet gods, må der dog tages fornØdent hensyn til, hvorvidt 
det andet gods kræver lufitiliØrsel, f eks friskplukkede ærter i 
større partier og andre friske grØntsager, som kan tage skade 
ved forsendelse over længere strækninger I tæt tlllukkede vog-
ne, samt levende dyr i emballage. 

1/10 1968 142 



L 220 - IV 

a t overfaldet, som findes over dØrene på nogle af de åbne gods-
vogne, er lukket, Inden læsning af kul, roer eller lignende påbe-
gyndes. Overfaldet kan ellers ikke lukkes, idet vognsiderne bli-
ver fjernet noget fra hinanden under læsningen, 

a t læssede Tgds-vognes tag og bundtØmningslemme er lukket fuld-
stændigt, og de tilhØrende betjeningshåndtag er trykket helt i 
bund med spærrepalerne i sikkert Indgreb, 

a t de forskydelige iskassevægge, som forefindes i nogle kØle-
vogne, er rigtigt anbragt i en af endestillingerne og sikret mod 
at forskyde sig, 

a t lastvekslen på vogne med trykluftbremse er stillet rigtigt, 

a t de efterIØlgende bestemmelser for læsning m v af godsvogne 
overholdes. 

Fragtbreve over vognladningsgods og stykgods, der af afsenderen 
læsses i særskilt vogn uden for pakhusets område, skal påtegnes 
med navn (bomærke) af den, der har tilsynet med læsningen, hvor-
ved han overtager ansvaret for, at vognen er i forskriftsmæssig 
stand, for dens rette benyttelse og forsvarlige og forskriftsmæs-
sige læsning, for de fragtbrevet påførte vognnumre m v - herunder 
type og nummer på beholdere, der er læsset i vognen - samt for, 
at lastvekslen på vogne med trykluftbremse er stillet rigtigt. For 

I vogne med· leve nde dyr skal der tillige på fragtbrevet anføres, hvor-
når dyrene er indlæsset. 

stationerne og togpersonalet skal i Øvrigt fØre tilsyn med, at de i 
togene værende vogne, for så vidt det er kendeligt udvendigt, er 
forsvarligt læsset, og evt foranledige vogne, hvis uforsvarlige 
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læsning eller hvis forskubbede læs ved vognens viderefØrsel 
antages at være en fare for driftssikkerheden, udsat af toget. 

Akseltryk og metervægt 

') En vogns aksel tryk er summen af vognens egenvægt og læssets 
vægt dl videret med akselantallet. 

M e t e r v æ g t e n er summen af vognens egenvægt og læssets vægt 
\ divideret med vognens længde i meter målt over de ikke-indtryk-

kede puffere. 

største tilladte akseltryk og metervægt de strækninger, der 
skal passeres, ikke overskrides, medmindre der er givet sær-
lig tilladelse til befordringen. 

indenlandsk trafik 

Oplysning om største tllladte akseltryk og metervægt statsbaner-
nes og indenlandske privatbaners strækninger samt private 
færgestrækninger findes i akseltrykfortegnelsen, AML; for stats-
banestrækningernes vedkommende endvidere i TIB. 

der bestilles vogne til befordring af gods til indenlandske sta-
tioner, hvortil vognene ikke kan læsses til deres hØjeste lastgrænse , 
uden at tilladte akseltryk eller meter vægt overskrides, skal afsen-
deren gøres opmærksom forholdet. 

International trafik 

Om de de enkelte udenlandske baner gældende akseltryk og me-
tervægte er stationerne underrettet. 

Forvaltningernes strækninger henhØrer til en af nedenstående stræk-
ningsklasser, hvortil svarer det ud ior hver klasse anførte aksel-
tryk og metervægt 
15/ 12 1966 42 
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strækningsklasse akseltryk metervægt 
indtil indtil 

A 16 t 4.8 tim 

Bl 18 t 5.0 tim 
B2 18 t 6.4 tim 
C 2 20 t 6.4 tim 
C 3 20 t 7.2 tim 
C4 20 t 8.0 tim 

Når der fra danske stationer læsses godsvogne t il udlandet, skal 
det påses, at deres akseltryk og metervægt ikke overstiger det i 
AML eller TIB for den danske befordringsstrækning samt det for 
de pågældende udenlandske baner fastsatte tilladte akseltryk og 
metervægt. Den lavest klassificerede strækning på befordringsve-
jen skal derved tages i betragtning. 

Godsvognes lastgrænser 

Ved læsning af godsvogne må læssets vægt inkl evl islast aldrig 
overskride den hØjeste af de på vognene påmalede lastgrænser , 
der bl a er fastsat under hensyn til den enkelte vogns konstruktion. 

l international trafik gælder de på vognene under B anførte last-
grænser for strækningsklasserne Bl og BZ og de under C anførte 
lastgrænser for strækningsklasserne C2, C3 og C4. 

Lastgrænser kan være påmalet godsvognene som vist i følgende 
eksempel: 

A B C 
20,51 24,51 28,51 

S 20,51 24,51 
SS 15,51 

De i signaturens øverste linie anførte strækningsklasser A, B og C 
svarer til hhv 16, 18 og 20 t akseltryk. 
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I linien derunder er anfØrt den dcrtJl svarende RtØrAtc last InkI 
evt ndr vognen ikke skal befordreR I hurtIgkØre nde tog. 

De to efterfØlgemle Unler angiver største tilladte I"st Inkl ev! Is-
last, når vognen skal befordres I tog med maksimalhastIghed 85 -
100 km/ t (S-lastgrænsen) hhv I tog med mllkslmalhastighed over 
100 km / t Indtil 120 km/ t (SS-lastgrænsen). 

Lastgrænseslgoaturen er anbragt til venstre på begge vogoslder og 
er efter den enkelte vogos konstruktion udformet som vist I af-
snittet "Slgoaturer på vognmateriellet" . På visse godsvogoe med 
stor lastgrænse I forhold til vognens længde kan der af hensyn til 
metervægten være tilføjet et tal ved bogstavet for stræknIngsklasse, 
f eks Bl, C2 o s v. 

Om nedsættelse af lastgrænsen for nogle langvogoe, når læsset 
kun er fordelt over en del af vogolængden, henvises til side 224ff 
om læssets fordeling på vognen. 

LæsseprofIler 

Målene for det for danske baner og færgestrækninger gældende 
profil findes i akseltrykfortegnelsen (AML). Om de på 
udenlandske baner gældende profiler er stationerne underrettet. 

Det må nøje påses, at godset holdes Inden for de fastsatte læsse-
profIler. En vogo, der læsses til udlandet, skal Ikke alene holdes 
Inden for det danske læsseprofil, men også Inden for de for de på-
gældende udenlandske baner gældende profiler. 

Genstande, der enten I hØjden eller bredden når ud over de fore-
skrevne læsseprofIler , kan kun befordres efter særlig tilladelse. 

Visse stationer er forsynet med en læsseprofll-skabelon til pro-
fllmållng af vogoe. 
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Vogne, der e r undervejs, skal udsættes ti! profIlmåling, såfremt 
der opstår tvivl om, hvorvidt godset er inden for læsseprofi!et. 

Læssets fordeling på vognen 

Læssets vægt skal så vidt muligt være fordelt således, at vognens 
hjul bliver belastet ens. Det største hjultryk må ikke overstige 
hal vdelen af det tilladelige akseltryk. 

Afstanden mellem fjederkurven og de dele af vognkassen eller 
undervognen, som kan komme i berØring med fjederkurven, må 
ikke være mindre end 

I - 15 mm på de med mærket "St" forsynede standardvogne samt på 
andre vogne med dobbelt sjækkelophæng, 

- 10 mm på Øvrige vogne. 

For tungt gods, der læsses midt i vognen, må den for den i be-
tragtning kommende længde hØjst tilladte vægt Ikke overskrides. 

Nævnte længder og vægtstØrrelser er vist i en signatur, der er an-
bragt på vognens længdedragere. Eksempler herpå er vist l efter-
fØlgende fig 1 og 2. 
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N lir den længde (understøtningslængden) , over hvilken godsets vægt 
overføres til vognen, er lig med det under a-a, b-b hbv c-c anfør-
te, anvendes 
l) den i signaturen under - anfØrte tilladte vægt 

- når godset hviler direkte på vognbunden. Som godsets under-
stØtningslængde r egnes længden af den del, der hviler direkte 
på vognbunden. 
når godset hviler pit strøer 1 vognens længderetning, og strø-
erne er tilstrækkelig kraftige til, at læssets vægt kan forde-
les pit hele underlagets længde, regnes understØtningslængden 
at være lig med strøernes længde . 
når læsset hviler pit mere end to pit tværs i vognen liggende 
strøer. regnes godsets understØtningslængde at være lig med 
afstanden mellem midten af de yderste bær ende s trøer . 
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2) den i signaturen underr-r anførte tilladte vægt 
- når godset ved omtrentlig ligelig fordeling hviler på to på 

tværs i vognen liggende strøer. Godsets understøtningslængde 
regnes at være lig med afstanden mellem midten af de to 
strøer. 

stationerne er gennem bilag II til RIV underrettet om, hvorledes 
der skal forholdes, silfremt godsets understØtningslængde ligger 
mellem de på vognen anførte understØtningslængder (mærkerne 
a-a, b-b og c-c). 

Genstande, der som fØlge af deres form eller vægt kan beskadige 
vognbunden (f eks kØretøjer, kabel tromler o l), skal anbringes på 
underlag. Underlag er nØdvendigt, silfremt den punktvise belastning 
af vognbunden overstiger 1000 kg, for vogne mærket "St" dog 2200 
kg. Underlaget skal anbringes således, at læssets tryk fordeles på 
vognbunden over en tilstrækkelig stor flade. 

Læssets anbringelse og fastgØrelse 

For at begrænse læsset i højilen skal godset så vidt muligt fordeles 
ligeligt over hele vognbunden. 

Mellem læsset og vognenderne, hhv endevæggene, skal være en be-
skyttelsesafstand, silfremt lastforskydning må forudses eller så-
fremt der i bilag II til RIV er foreskrevet beskyttelse. afstand. Her-
om er stationen underrettet. 

Læsset må ikke hvile på vognens sider, undtagen når det drejer sig 
om stablede varearter , f eks halmballer, rØr, brædder e l, som 
ligger an mod sidestøtterne. 

Genstande med ulige tykke eller ulige tunge ender skal læsses så-
ledes, at tykke ender lægges skiftevis med tynde ender og tunge 
ender skiftevis med lette ender. 

\ 
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Genstande, der m:!. læsses skråtst1llede, fordi de Ikke har en egnet 
understØtningsform, eller fordi de I lodret stilling vil overskride 
læsseprofilet, m:!. ikke udelukkende holdes på plads ved hjælp af 
kæder, jerntråd eller reb, men skal afstives sikkert af solide træ-
bukke e l med gode stØtteflader . Træbukkene må kun bruges til af-
stivning af godset. Godset må ikke hvile udelukkende på træbukkene, 
medmindre disse er fremst1llet til dette form:!.l. Ved læsningen må 
det nøje p:!.ses, at vognen Ikke overbelastes ensidigt. 

Læsning af tunge genstande skal ske med særlig omhu. Genstandene 
skal læsses s:!.ledes, at disses vægt fordeles på flere af vognens 
længde- eller tværdragere. l tilfælde af utilstrækkelige understØt-
ningsflader, eller når det drejer sig om tunge enkeltkolli, må der 
ved hjælp af bjælker e l sørges for, at vægten bU ver overført til et 
tilstrækkeligt stort antal tværdragere. Det må Iagttages, at godsets 
tyngdepunkt ikke kommer til at ligge således, at driftssikkerheden 
bringes i fare. 

Såfremt det er utilstrækkeligt at fastgøre tunge genstande eller 
genstande, som let udsættes for transportskader , p:!. normal måde, 
anvendes en opbygning, der kan virke som slæde og glide et be-
grænset stykke i vognens længderetning. Genstandene skal da være 
således sikret, at de ikke kan bevæge sig på slæden og hverken be-
rØre vognbunden eller ligge for hØjt over denne. 

Til fastgørelse af læsset m:!. sidestØtterne kun anvendes , såfremt 
de er sikret mod at blive lØftet op. 

SidestØtterne må ikke kunstigt forlænges; undtagelsesvis er det dog 
tilladt til brug ved forlængelse af sidestøtterne at anvende stålrør 
med mindst 5 mm tykke vægge, som kan skubbes ned over side-
støtterne, således at rØrene hviler på vognbunden; de må ikke være 
m ere end en hal v gang længere end sidestøtterne og skal forbindes 
parvis over læsset. 
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Kæder på side støtter skal være forbundet parvis over vognen - også 
i tilfælde, hvor kæderne ikke tjener til at fastholde læsset. 

Læs, der når ud over pufferplanken 

L æsset må kun rage så langt ud over vognens pufferplanker , at 
der mellem læsset og pufferskiverne (når pufferne ikke er sam-
mentrykket) er et mellemrum på mindst 400 mm indtil en hØjde af 
2000 mm over skinneoverkant, i større hØjde et mellemrum på 
mindst 200 mm (se fig la). 

r···, 
m,n(b1 4Q 

o o 

E 

fig l a 

Rager godset længere ud over pufferplanken end foran anfØrt, skal 
der indsættes en beskyttelsesvogn (lØber). 

U d over ovelUlævnte beskyttelses afstand skal der af hensyn til 
koblingens anbringelse på trækkrogen være et frit rum på mindst 
200 mm oven over trækkrogen, regnet fra delUles spids, og mindst 
200 mm til begge sider af trækkrogen, regnet fra dennes midte (se 
fig Ib og le). 

". ) 

) 



228b - III L 

!"" 200T 700 

l, 
lig l b fig 1 c 

LØBERE 

såfremt godset er så langt, at det rager længere ud over puffer-
planken end tilladt, jf foran, skal der indsættes en beskyttelsesvogn 
(lØber), eventuelt en i hver vognende. Anvendes kun lØber ved den 
ene vognende , må det nøje p:l.ses, at den aksel på den belæssede 
vogn, der er nærmest lØberen, ikke bliver overbelastet. 

LØberen må aldrig kunne berØres af læsset, selv ved kØrsel gen-
nem de skarpeste kurver. Afstanden fra læsset til bunden af vog-
nene skal derfor mindst være 10 cm, og mellem læsset og side-
væggene skal der - medmindre sidevæggene befinder sig mindst 
10 cm under læsset - være en afstand, om hvis stØrrelse statio-
nerne er underrettet. 

En lØbers vægt skal være mindst 9 tO). LØbere kan læsses, evl for 
derved at opnå nævnte mindstevægt eller for at supplere hoved-
læsset, men de foran anførte spillerum må ikke formindskes ved 

*) Indtil 31.12.1968 er 8 t tilladt. 

l/IO 1968 146 



L 228c - III 

de indlæssede genstande . Disse skal desuden anbringes således, at 
deres tyngdepunkt falder så nært som muligt i midten af vognen, 
og de skal være fastgjort urokkeligt på denne. 

Afstanden fra læssets yderste ender til lØbernes fjerneste endevæg 
eller til det på lØberen læssede gods (såfremt dette ikke befinder 
sig mindst 10 cm under hovedlæsset) skal være mindst 35 cm. 

Under befordringen til bestemmelsesstedet må koblingerne mellem 
lØberne og den eller de vogne, som er læsset med hovedlæsset, 
ikke slækkes eller ændres. 

BesnØringsmidler (jerntråd, reb o l) 

Jerntråd, som anvendes til fastgØrelse eller sikring af læsset, skal 
være udglØdet og mindst 3 mm tykt, for så vidt der i blJag II til 
RIV ikke er krævet andet mindste tværsnit. Ingen trådender må 
stikke frem. 

Nedbindes eller sikres læsset med jerntråd, skal trådene i et altid 
lige antal vikles omkring fastgØringspunkterne (fig 2a). 

fig 2a fig 2 b 

De skal strammes et eller flere steder på den på flg 2b viste måde. 
Forud maskinelt snoet tråd må ikke anvendes. 

TlJ fastgØrelse af læsset skal om muligt anvendes de på vognen tl1 
dette formål beregnede binderinge , øjer eller kroge (fremstillet af 
rundjern med en diameter på mindst 16 mm) eller dertil egnede 
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dele på undervognen eller vognkassen. BesnØrlngerne mA Ikke fast-
gøres til dele af bærefjedrene. disses befæstIgeiser eller til bogi-
erne. BesnØrlngerne må Ikke kunne komme I berØring med vognens 
trækapparat eller bremseindretnInger; de må Ikke slynges om vog-
nens understel. 

De til fastgØrelse af presenninger beregnede binderinge og øjer må 
Ikke anvendes til fastgørelse af læsset. da de Ikke er I besiddelse 
af den fornØdne styrke. FastgØres besnØrlngerne vedhjælpaf kram-
per, skal disse trænge ca 40 mm ned I vognbunden (flg 2c) . 

JernlJ'l d , ... 

Til fastgØrelse. henholdsvis nedblndlng af presenninger mA kun 
benyttes gode besnØringsmldler, der Ikke indeholder metal. og med 
en brudstyrke på mindst 230 kg. Som sådanne betragtes i alminde-
lIghed reb af en tykkelse på 5 - 6 mm. 

SIkringsmidler (kiler. mellemlæg o l) 

Det til underlag for og fastkIlIng af godset benyttede træ skal være 
friskt og af kvadratisk eller rektangulært tværsnit. Rektangulære 
træstykker skal ligge på bredsiden, sAfremt de ikke er sikret mod 
at vælte. 

Som underlag og mellemlæg må Ikke anvendes hårdt træ:, disse 
skal så vidt muligt være I et stykke . 
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Kiler til brug ved fastgØrelse af runde genstande skal være·tn-
strækkelIg hØJe, d v s mindst 12 cm (herfra gælder enkelte undt'ag'-
eIser, hvcrom stationen er underrettet), og af en sådan udformnfng, 
at den mod godset vendende skrå side har ·en hældning på· ca ·aSO. 

. ',' y,·tf 

Kiler og klodser skal fastgØres sikkert. De til fastgØrelsen anvendte 
sØm eller spiger - mindst 2 - skal slås i så lodret som il'e '." skal nå ca 40 mm ned i vcgnbunden, hhv underlaget eller mellel?-
lægget. Stilles der særlige krav til fastkilIngen (f eks· ved bl!krul<-
ler på over 7 t eller kØretØjer på over 10 t) skal om mullgt ·anven'-
des kiler med en sØmansats, eller også skal kilerne omgives af 
træstykker, der er fastsømmet til vcgnbunden på en sådan måde, at 
kilerne hverken kan forskubbe sig i længde- eller tværretningen. 
Om de nærmere enkeltheder er stationerne underrettet. 

, , 
'" 

," I . • • .. / 

. l !' 

.. ' .: .. , .... 
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Særlige bestemmelser for læsning af visse gods arter og 
af visse vogntyper 

L 

I bilag II til RIV, som forefindes pli stationerne, er der optaget 
særlige bestemmelser for læsning af følgende godsarter: 

jern og metalvarer, 
træ, 
hØ, halm, tørvestrØelse o l, 
kØretØjer , selvkØrende kraner o l, 
blide, 
fyldte kabeltromler , 
transportbeholdere herunder transcontainere, 
fyldte fade og tØnder, 
tom emballage (fade, kasser, kabeltromler o l) og 
sten og lignende bygningsmaterialer • 

Ovennævnte bestemmelser skal sli vidt muligt ogsli anvendes for 
andre lignende forsendelser, som ikke er specielt nævnt. 

Endvidere er der meddelt stationerne enkelte supplerende bestem-
melser til de ovenfor nævnte særlige læssebestemmelser • 

Ved indenlandske transporter af hØ, halm, tørvestrØelse o li 
pressede baller kan sikring af læsset bortfalde, sMremt ballerne i 
det øverste lag kun rager op over vogns ide eller støtter med indtil 
den halve ballehøjde, og godset er sli tungt, at dets vægt hindrer 
det i at blæse af. 

Sendinger bestliende af halm, tørvestrøelse og andre letantændel1ge 
gods arter kan i indenlandsk trai1k befordres i libne vogne med 
presenninger,der kun dækker læssets øverste del samt endeflader-
ne (topdækning) • Tilsvarende bestemmelser gælder ogsli ved befor-
dring til og fra Sverige. 
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Anvendelse af topdækning medfører imidlertid ofte, at der på-
fØres banerne betydelige udgifter, fordl presenningerne af vinden 
og luftmodstanden spiles ud og sprænges, når læsset "sætter sig" . 
Topdækkede vogne skal derfor altid besnøres ovenpå presennin-
gerne. 

Anvendes til nævnte gods arter åbne, svenske godsvogne med bevæ-
gelige jernsideplader og jernstøtter, skal det navnlig påses, at læs-
seprofllet ikke overskrides. Der bØr derfor fortrinsvis anvendes 
vogne, på hvilke sidestØtterne er helt lige oglodretstil1ede og sidder 
fast i holderne uden slØr, så de ikke kan svinge udad. Desuden a n-
b e f a l e s det at læsse ballerne således, at presenningerne evt kan 
trækkes ned mellem læsset og støtterne. 

Anvendes vogne, hvis sidestøtter er bØjede eller har slØr i holder-
ne, skal sådanne støtter, f eks ved at presse træklier ned mellem 
støtterne og holderne, fastgØres således, at de bliver parallelle 
med vognsiden og ikke af læsset kan blive drejet eller presset ud-
efter og derved overskride læsseprofllet. BØjede støtter skal des-
uden forbindes parvis gennem læsset ved hjælp af mindst 3 mm tyk 
udglØdet jerntråd, der er lagt dobbelt og snoet. 

Læsning på to eller flere vogne 

Om bestemmelserne for læsning på to eller flere vogne med eller 
uden vride skarn ler er stationerne underrettet. 



) 
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PLOMBERING AF GODSVOGNE SAMT PÅSÆTNING 
AF ADRESSESEDLER OG ANDRE SEDLER 

PLOMBERING 

Lukkede godsvogne herunder stykgodsvogne skal plomberes snarest 
efter færdiglæsningen. Vogne med levende dyr mådoglkke plombe-
res, hvis der opholder sig ledsagere I vognene. 

Vogne læsset med vognladningsgods eller stykgods, - herunder 
transiterende og udsatte vogne - skal under deres benstående på 
stationerne være plomberet. Det påhviler stationer, hvor læssede 
lukkede vogne henstår eller udsættes, at påse, at plombering er 
foretaget og i givet fald at foranledige plomber påsat. 

Henstående læssede vogne skal være plomberet i det tidsrum, hvor 
jernbanen har ansvaret for godset d v s mens fragtkontrakten be-
står, men stationerne kan dog imØdekomme Ønsker om plombering 
af vogne, der er under på- eller aflæsning, men jernbanen påtager 
sig Ikke derved noget ansvar, hvilket kunderne må gøres opmærk-
som på. 

Det er tilladt afsendere, som selv foretager plombering af vogn-
ladnings gods ti I indenlandske stationer, i fragtbrevets rubrik for 
erklæringer m v at anfØre "Vognen påsat plomber mrkt •......... ". 

Stationerne kan dog i ind e nlandsk trafik undlade at lade vogne 
fra større seriØse firmaer forsyne med jernbaneplomber. Forud-
sætningen herfor er, at de pågældende firmaer er Indforståede 
hermed og forpligtiger sig til at lade samtlige fra firmaerne af-
sendte vogne forsyne med private plomber. Stationerne må endvi-
dere sikre sig, at de anvendte plomber er af forsvarlig karakter . 

Tilsyn med læsning af vogne med private plomber sker på sædvan-
lig måde. 
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FØr fragtkontraktens Indgåelse skal den, der har tilsynet med læs-
ningen .. påse, at vognene er forsynede med forsvarlige og uskadte 
plomber . Har afsenderen i fragtbrevet anfØrt ovennævnte erklæring, 
skal den, der har tilsynet med læsningen, endvidere påse, at plom-
berne er i overensstemmelse med erklæringen. 

Ved plombering af lukkede vogne plomberes alle lukkeindretninger 
ved dØre og lemme, der giver adgang til vognenes indre bortset fra 
ventilationslemme, der enten er sikret indefra eller er forsynet 
med gitter til beskyttelse mod indgreb. Ældre plomber, der ikke 
bærer afgangsstationens signatur, skal fjernes, selvom de er u-
brudte og skal erstattes af nye plomber. 

skal anbringes sruedes, at vogndØre m v ikke kan åbnes 
uden at bryde dem, og plombetråden må ikke strammes så bårdt, 
at den kan briste ved stØd eller rystelser. Plomberne skal klemmes 
hårdt sammen med plombertangen, sruedes at stations signaturen 
præges tydeligt i plomberne. 

Ved plombering af Tdgs-vogne skal såvel svingarmen for det sving-
bare tag, som alle fire betjeningshåndtag for tØmningslemmene 
plomberes . 

Overgangsstationer til indenlandske privatbaner skal påse, at læs-
sede lukkede vogne, der overleveres til, hhv overtages fra privat-
,baner, er behØrigt plomberet og skal foraniedige eventuelt mang-
lende plomber påsat. 

Opdager en station undervejs , at plomber mangler eller er be-
skadiget, skal den straks påsætte nye plomber . Formodes der i så-
danne tilfælde at foreligge tyveri, skal stationen undersØge vognens 
indhold og, hvis der konstateres delvist tab eller beskadigelse, op-
tage protokol . 

Adressesedler 

Som adressesedier på godsvogne anvendes nedennævnte blanketter, 
der af afsendelsesstationen anbringes i seddelholderne på begge 
vognsider . 

) 

) 
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Når der i international trafik anvendes beskyttelsesvogne (lØbere), 
skal disse, uanset om de er tomme eller læssede, påsættes blanket 
A 546 hhv A 547 svarende til adressesedlerne på vognene, hvortil 
de hØrer. Foruden de sædvanlige angivelser skal der i adresse-
sedlerne anfØres en bemærkning om, hvilke vogne de skal befor-

) dres sammen med. Stationerne er underrettet om den tekst, der 
skal anfØres. 

) 

Forinden adressesedler anbringes, skallastvekslen være rigtigt 
stillet, jf TB I. Vedkommende, der anbringer adressesedlen i sed-
delholderen, er a!lså ansvarlig for , at lastvekslen står rigtigt. 

Overgangsstationer til privatbaner påser, at de fra privatbanen 
overtagne læssede vogne er forsynet med foreskrevne adresse-
sedler. Evt manglende adressesedler skal påsætte s af overgangs-
stationen. 

Ankomststationerne skal sØrge for, at alle gamle og ugyldige 
adressesedler fjernes fra vognenes seddelholdere m v, idet sådan-
ne sedler erfaringsmæssigt kan give anledning til fejlsending. 

Andre sedler 

I nedennævnte tilfælde skar godsvogne på begge vognsider være for-
synet med fØlgende særlige sedler , der så vidt muligt skal være 
anbragt i seddelholderne. Kan dette ikke lade sig gØre da i umid-
delbar nærhed af disse. 

Forsendelsens art 

Vogne, der Ønskes vejet •• ••••• 

Vogne, der skal beford res i 
TEEM ••••. •••.•.. ••.• .•••••••• •.. •. 

Blankettens indhold 

Vejning Ønskes på •.. 
station 

rØdt påtryk TEE 

Blanket 
nr 

A 644b 

542 *) 

*) Påsætte s af afgangsstationen på alle vogne, der enten på denne 
stntion, en unclervejsslation her i land et eller fra Puttgarden, 
Flensburg Weiche hhv Hels ingborg skal befordres i TEEM. 
Tilsvarenrle TEEM-vignet - blanket 543 - anbringes foroven på 
de tilhørenrle fragtbreve . 
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Forsendelsens art Blankettens indhold Blanket 
nr' 

Vogne med gods , for hvilket 
der er tegnet interesse i rØdt vingehjul 

) afleveringen . .... ... .. . .. . .... . ... (b111edbeklæbn ing) A 540b 

Vogne med gods, der skal rØd tegning af et skib 
viderebefordres med skib • ..• (billedbeklæbning) A 545 

Vogne med eksplosionsfarlige sort bombe på 
stoffer og genstande . ...... .. .. . orange bund A 539a 
(lf RID A) (billedbeklæbning) 

Vogne med brandfarlige flamme, sort 
væsker ....... .. . . . .... ....... ..... .. . på rØd bund A 539b 
(lf RID A) (billedbeklæbning) 

Vogne med brandfarlige flamme, sort på 
faste stoffer . .... . ... .. . . .. .•. .. . .. bund af lige brede A 5390 
(if RID A) lodrette rØde og 

bvide striber 
(billedbeklæbbning) 

Vogne med selvantændelige fl amme, sort på 
stoffer ••• ••••• •• •••• •••••••••• •• •••• hvid bund , nederste A 539d 
(lf RID A) halvdel af sedlen rØd 

(billedbeklæbning) ) 

Vogne med stoffer, som flamme, sort på 
ved ber Øring med vand blå bund 
udvikler antændelige (billedbeklæbning) 
l uftar ter ..... .. ......... .... ... ..... A 53ge 
(if RID A) 
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Forsendelsens art Blankettens indhold Blanket 
nr 

Vogne med giftige stoffer sort dØdningehoved A 539p 
(jf RID A) på hvid bund 

) (billedbeklæbning) 

Vogne med ætsende stoffer •••• dråber, der fra to A 539v 
(jf RID A) reagensglas drypper 

) ned på en plade hhv 
en hånd; sort på 
hvid bund, nederste 
halvdel af sedlen sort 
med hvid kant 
(billedbeklæbning) 

Vogne med antændende (oxi- sort flamme over 

I derende) stoffer •••••••••••••••••• cirkel på gul A 5390 
(if RID A) bund 

Vogne med radioaktive stoffer sort på hvid bund: 
(sundhedsfarlig udstråling ved klØverblad samt på-
beskadigelse af kolli) .. ........ skrifterne "RADIO- A 5391 
(lf RID A) ACTIVE" 

(billedbeklæbning) 

Vogne med visse mindre Sort andreaskors 0(, 
giftige stoffer • ••••••• 00 .......... ligearmet skr åtstil- A 539s 
(lf RID A) let kors) på orange 

bund 
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Forsendelsens art 

Vogne, der på grWld af deres 
farlige (lf RID A) eller 
skrØbelige indhold skal ran-
geres fors igtigt . . .. .... .• 00 . .. . .. 

Vogne med letfordærveligt 
god s ............. .. 0 . . . . .. o. 0 .0 . o ••••• 

Vogne med levende dyr ....... . 

Vogne der skal efterises 
Wldervejs ••••••••••••• ••••••••••••• 

Vogne med sendinger 
af usædvanlig art .... ...... . . .. . .. 
(RIV § 2 , pkt 6) 

Blankettens indhold 

rØd trekant med sort 
ramme og udråbstegn 

en fisk, blomster og 
en drueklase 
(bllledbeklæbning) 

Blanket 
nr 

A 539i 

A 539m 

et oksehoved, en hane A 539n 
og en hWld 
(billedbeklæbning) 

en isbjØrn 
(billedbeklæbning) A 511. 

Læsseprofil , hvorfra 
pile peger såvel ti! A 556 
siderne som opad og 
nedad. Rubrikkerne 
i blankettens neder-
ste del udfyldes af 
eller efter anvisning 
fra "Usædvanlige 
transporter tt • 

(Sort tryk på blå bWld) 

) 



) 
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Forsendelsens art 

Vogne, der indeholder dyr fra 
områder. som er afspærret 
på grund af mund- og klove-
syge •••.....•........ •.•..•..•••••••• 

Vogne med mælk fra besæt-
ninger, der er under offent-
ligt tilsyn på grund af mund-

Blankettens Indhold 

Denne vogn Indeholder 
dyr fra afspærret om-
råde. Vognen samt 

Blanket 
nr 

benyttede ramper og A 644a 
folde skal desinficeres 
med natriumbydroxid. 
Sedlen skal blive sid-
dende på vognen, til 
desinfektionen er 
foretaget 

NB mælk 
I og klovesyge ..................... . A 676a 

Vogne, der indgår fra det syd-
lige udland læsset med krea-
turer, efter aflæsning og de-

I sinfektion her i landet ........ . 

Vogne, der er desinficeret 
med kresolsæbe *) ........... . 

Desinficeret på ••• .• .• 
station. Skal hjem-
sendes tom A 637 

Desinficeret med kre-
solsæbe den / 19. A 637a 
Må! 14 dage fra og 
med ovennævnte dato 
ikke læsses med va-
rer, der kan tage 
skade af kresol sæbe-
lugt 

*) Dette desinfektionsmiddel anvendes k u n efter særlig ordre fra 
veterinærpoli tiet. 
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Når en vogn har været benyttet til heste,' som har lidt af skab, og 
vognen derfor er blevet desinficeret med kresol sæbe *), skal den 
foruden med forannævnte blanket A 637a, beklæbes meden rØd sed-
del med tydelig påskrift: "Må indtil den •... . •. ikke læsses med he-
ste". Datoen fastsættes tl! 3 uger efter afbenyttelsen, jf i Øvrigt 
side 201. Efter udlØbet af den: fastsatte tid aftages sedlerne af den 
station, hvor vognen på det pågældende tidspunkt befinder sig. 

Om anbringelse af overgangs sedler på vogne fra udlandet gælder 
særlige regler. 

Når vogne med trykluftbremse anvendes som beskyttelsesvogne for 
vogne læsset med visse eksplosive stoffer, og de efter bestemmel-
serne i SR § 17 skal omst!\les t!lledningsvogne, påsættes blanket 
A 519, hvis venstre del (en overkrydset skruebremse) forinden I fjernes. Teksten "Bremsen er ubrugelig" overstreges, og på bla:n-
ketten tilfØjes med blåkridt, sortkridt eller farvepen: "Beskyttel-
sesvogn" . Sedlerne anbringes på begge længdedragere 'i umiddel-I bar nærhed af bremsevægtskiltet af den station, hvor beskyttelses-
vognen indsættes (altså evt også af 'omrangeringsstatIoner) . Sed-
lerne fjernes af den station, hvor vognens anvendelse som beskyt-
telsesvogn ophØrer, idet vognen samtidig omstilles til bremsevogn. 

Om påsætning af sedler på beskadigede vogne samt på vogne, der' 
skal indsendes tH revision, henvises til de pågældende afsnit i nær-
værende ordreserie. 

Alle foran nævnte sedler skal fjernes, når de ikke 
l æ ngere har betydning for vognens behandling. Sed-
ler, der er påklæbet vognene, skal blØdes op med vand og fjernes 
med forsigtighed, s å vognenes maling ikke beskadiges. 

*) Dette desinfektionsmiddel anvendes k u n efter særlig ordrEi fra 
veterinærpclitiet. 
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BEHANDLING AF LØST MATERIEL OG INVENTAR 

LØst materiel og inventar, der tilhØrer 
DSB 

Presenninger 

L 

DSBs beholdning af vognpresenninger består af kornpresenninger I 
og halmpresenninger • 

Kornpresenningerne er enten fremstillet af presenningdug i stør-
r elserne 4 x 8 m og 4,5 x 8,75 m eller af gult kunststof i stØrrelsen 
4,5 x 10,5 m. De sidstnævnte er fortrinsvis beregnet til dækning af 
gods i vogne af litra E samt Ks, Kbs og lignende lange vogntyper. 

Halmpreselll1ingerne er ældre og mindre tætte presenninger, som 
til sondring fra kornpresenninger er mærket "H" foran og efter 
numrene og har disse understreget med r Ødt. 

Til dækning af gods, der kan tage skade af fugtighed, må kun an-
vendes fuldstændig tætte presenninger. 

Skulle der samle sig regnvand oven i presenninger på læssede vog-
ne, bØr vandet fjernes. 
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Forannævnte TEEM·-seddel (blanket A 542) skal for så vidt angår 
vogne fra danske stationer anbringes på vogne, som enten fra af-
sendeisesstationen eller fra en undervejsstation her i landet eller 
fra Putigarden, Flensburg Weiche eller HiUsingborg skal befordres 
i TEEM. Sedlerne anbringes af afsendelsesstationen i vog-

I nenes seddelholdere. 

Tilsvarende TE EM-vignetter (blanket A 543) anbringes foroven på 
de tilhØrende fragtbreve. 

Når en vogn har været benyttet til heste, som har lidt af skab, og 
vognen derfor er blevet deslnflceret med kresolsæbe *), skal den 
foruden med forannævnte blanket A 637a, beklæbes med en rØd 
seddel med tydelig påskrift: "Må indtil den ••••.• ikke læsses med 
heste". Datoen fastsættes til 3 uger efter afbenyttelsen, jf i Øvrigt 
side 202. Efter udlØbet af den fastsatte tid aftages sedlerne af den 
station, hvor vognen på det pågældende tidspunkt befinder sig. 

Om anbringelse af overgangs sedler på vogne gælder s ærlige reg-
ler. 

Når vogne med trykluftbremse anvendes som beskyttelsesvogne for 
vogne læsset med visse eksplosive stoffer, og de efter bestemmel-
serne i SR § 17 skal omstilles til lednings vogne, påsættes blanket 
A 519, hvIs venstre del (en overkrydset skruebremse) forinden 
fjernes. Teksten "Bremsen ubrugelig" overstreges, og på blanket-
ten tilfØjes med blåkridt, sortkridt eller farvepen: "Beskyttelses-
vogn" . Sedlerne anbringes på begge længdedragere i umiddelbar 
nærhed af bremsevægtsklltet, og de påklæbes af den station, hvor 
beskyttelses vognen indsættes (altså evt også af omrangeringssta-
tloner) . Sedlerne fjernes af den station, hvor vognens anvendelse 
som beskyttelses vogn ophØrer, idet vognen samtidig omstilles til 
bremsevogn. 

*) Dette desinfektionsmiddel anvendes k un efter særlig ordre fra 
veterinærpolitiet. 
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Om påsætning af sedler på beskadlgede vogne samt på vogne, der 
skal indsendes til revision, henvises til de pågældende afsnit i nær-
værende ordreserie. 

Alle foran n æ vnte sedler skal fjernes når de ikke 
længere har betydning for vognens behandling. Sed-
ler, der er påklæbet vognene, skal blØdes op med vand og fjernes 
med forsigtighed, så vognenes maling ikke besksdlges. 

BEHANDLING AF LØST MATERIEL OG INVENTAR 

LØst materiel og inventar, der tilhØrer 
stats banerne 

Presenninger 

Statsbanernes beholdning af vognpresenninger består af kornpre-
sennlnger og halmpresenninger . 

Kornpresenningerne er enten fremstillet af presenningdug i stØr-
relserne 4 x 8 m og 4,5 x8,75 m eller af gult kunststof i størrelsen 
4,5 x 10,5 m. De sidstnævnte er fortrinsvis beregnet til dækning af 

IgOdS i vogne af lltra E samt Ks, Kbs og lignende lange vogntyper. 

Halmpresenningerne er ældre og mindre tætte presenninger, som 
til sondring fra kornpresenninger er mærket "H" foran og efter 
numrene og har disse understreget med rØdt. 

Til dækning af gods, der kan tage skade af fugtighed, må kun an-
vendes fuldstændig tætte presenninger. 

Skulle der samle sig regnvand oven i presenninger på læssede vog-
ne, bØr vandet fjernes. 



) 
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Slivel det personale, der stiller presenninger til rlidighed for for-
sendere, som det personale, der har ansvar for læsningen, skal 
plise, at presenningerne er i god stand; sidstnævnte tillige, at de 
kun tjener til dækning og ikke til fastgØrelse af læsset. 

H a l m presenninger skal anvendes, nlir frisk tang forlanges dækket, 
endvidere til dækning af halm, tørvestrØelse o l samt til beskyt-
telse af andet gods mod ildsvåde. Til dækning af træuld bØr korn-
presenninger benyttes. 

J erntr:id og papirgarn mli hverken anvendes til stropper eller til 
besnØringer. 

Presenninger mli ikke benyttes til dækning af gods, der kan be-
skadige dem (f eks ikke til urens ede ben, faskiner, brugte akkumu-
latorer eller akkumulatorplader) • 

Presenninger, der har været benyttet til dækning af tørrede dyre-
hlir, bl a lufttØrrede svinehår, skal vaskes og ophænges til tØrring, 
inden de igen tages i brug. 

Ved dækning af tjære, tjæreaffald og lignende tilsmudsende og 
stærkt lugtende produkter, pulveriseret kalk i lØs tilstand samt 
metalsp:iner og metal affald skal presenninger anbringes således, 
at de ikke kommer i berØring med godset. 

I Øvrigt mli jernbaneejede presenninger ikke benyttes til forsendel-
ser til og i transit via Sovjetunionen. 
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Anbringelse og anvendelse 

1. Visse RID A-stoffer skal, når de læsses I åbne vogne, dækkes 
med presenning. Herom henvises til RID A. 

2. Presenningerne skal være I god stand. 
3. Presenningerne må fØrst anbringes og fastgØres, efter at læsset 

er fastgjort. Dette gælder dog ikke for vogne, der er læsset med 
hØ, halm, bomuld, bark o l, hvorbesnøringenaf læsset skal fore-
tages oven på presenningerne. 
Presenninger må ikke benyttes til fastgØrelse af læsset. 

4. Presenningerne skal pålægges og aftages med forsigtighed. De 
mo\. ikke ligge umiddelbart an mod skarpe hjØrner og kanter af 
godset eller vognen, evt må der træffes sManne foranstaltninger 
(f eks anbringelse af polstring af klude, strå e l), at presennin-
gerne ikke beskadiges. 

5. Presenningerne skal fastgØres stramt over læsset, de skal an-
bringes således, at de ikke kan lØftes op af vinden, eller danne 
fordybninger, hvori regnvand kan samle sig. 

) 
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Presenninger, der spændes ud over siderne på åbne vogne, må 
ikke hænge ned mellem sidevæggene , men skal, såfremt godset 
er fast lejret på vognbunden, holdes oppe af den del af læsset, 
som når op over siderne, eller holdes oppe af hertil egnede sti-
vere. 

6. Til fastgørelse af presenningerne til vognen skal benyttes alle 
ved den nederste presenningkant anbragte ringe eller, såfremt 
sådanne ikke findes, presenningøjerne; fastgØrelsen skal ske til 
de på vognen anbragte binderinge eller øjer og må ikke ske til 
dele af bærefjedrene, disses befæstigelse til vognen eller til 
bogierne. 
Til fastgØrelse, henholdsvis nedbinding af presenninger må kun 
benyttes gode besnØringsmidler, der ikke må være af metal, og 
med en brudstyrke på mindst 230 kg. Som sådanne betragtes i 
almindelighed reb af en tykkelse på 5 - 6 mm. 
Det er ikke tilladt at fastgøre presenningerne med søm. En af 
de i det efterfølgende nævnte fastgørings måder skal anvendes: 
6.1 Er presenningerne forsynet med fastgjorte reb, skal hvert 

af disse fastbindes til nærmeste af vognens binderinge eller 
øjer. 

6.2 Presenningerne fastgøres enten med et langt eller flere korte 
reb, idet dette (disse) skiftevis føres gennem presenninger-
nes og vognens binderinge (øjer), se fig 5. 
For hver 3 m skal rebet bindes i knude til vognens eller pre-
senningens binderinge (øjer), se flg 5. I stedet for nævnte 
fastgøringsmåde, kan med samme indbyrdes afstand anbrin-
ges korte reb knyttet mellem presenningernes og vognens 

fig 5 
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binderinge (øjer), se fig 6. 

;.,mA I mG'.'m 
I , ..., ) 

·t rj t f }-
flg 6 

6.3 Presenningerne fastgøres med korte reb knyttet mellem 
samtlige binderinge (øjer) i presenningen og nærmeste bin- ') 
dering (øje) på vognen. 

6.4 Benyttes flere presenninger til en vogn, skal disse, ud over 
at være fastgjort som foran anført, endvidere befæstes på en 
af følgende måder: 
- Ved at der bindes et reb tværs over presenningenderne 

(fig 7a eller b), eller 
- ved sammenbinding af presenningernes ender (fig 7 b eller 

c), eller 

fig7a-c 



) 

248b - II L 

- ved hjælp af mindst 3 skråforbindinger til vognens lang-
sider (fig 8a eller bl, eller 

- ved besnØring med mindst et reb langs og to tværs af 
vognen. 

, 
.- n " :, i, ,,, " 'u' II I, - - ; ...... _--'-'--_ ..... 

fig a a flg ab 

7. Ligger presenningerne direkte på godset, kan de fastgØres 
følgende 

7.1 Ligger godset fast vognbunden, fastklemmes presenning-
enderne mod vognbunden ved hjælp af lægter eller træstyk-
ker, hvorved Iagttages, at 
- presenningenderne er trukket tilstrækkeligt langt ind under 

lægterne eller træstykkerne; 
- lægterne eller træstykkerne er fastgjort sikkert tll vogn-

bunden ved hjælp af sØm eller skruer; 
- presenningerne ikke beskadiges af disse sØm eller skruer. 

7.2 Er godset for at formindske læsset en 
"slæde", som kan glide et begrænset stykke , må presenning-
erne ikke fastgøres til vognen, men skal fastgØres til "slæ-
dens" tømmer eller andre dele af læsset. 

8. Skal godset beskyttes mod væde, skal presenningerne desuden 
anbringes på en måde, at regnvandet kan afledes fra god-
set, om muligt ud over vognsiderne. Er der tale om uemballeret 
gods, der kan tage skade af fugt, må presenningerne for at hindre 
gennemsivning af fugtighed ved berØringspunkterne ikke ligge 
direkte an mod godset. 
Benyttes der flere presenninger til en vogn, skal de overlappe 
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hinanden som vist på fig 9 a og b. 

fig 9a 

fig 9b 

9. Presenningerne skal anbringes således. at hver presennings 
ejendomsmærke og nummer er synligt mindst et sted på to sider 
af vognen (langside eller endevæg) . 



) 
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Behandling 

Det er af Økonomisk betydning. at presenninger tlJ enhver tid be-
handles med omhu. Når presenninger ved vognens aflæsning skal 
tages af. må det påses. at de Ikke hU ver beskadiget af skarpkantet 
gods. sØm. besnØrlnger o l . Presenningerne skal endvidere anbrin-
ges således. at de ikke slæber på jorden. at de Ikke kommer I be-
røring med olle. og at de Ikke kan gribe fat I vogne. som kØrer på 
nabospor. Presenninger må ikke henlægges på læsseveje eller an-
dre steder. hvor de kan bil ve kØrt over af lastblJer og andre køre-
tøjer. 

Ved aftageisen fra vogne og ved sammenrulningen skal der foreta-
ges e t n ø j e e f t e r s y n af presenningerne tl1 konstatering af 
mulige beskadigelser. ligesom det nøje må efterses . om presennin-
gerne trænger til tørring. 

Sammenrulningen skal foretages således. at nummeret vender udad. 
DSB-presenninger lægges 2 gange sammen på langs og derefter 3 
gange på tværs som vist i nedenstående skitse. hvorefter de besnø-
res. 

1/4 1973 
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Ved sammenlægning af presenninger, der er forsynet med påskrift, 
hvoraf fr emgår, hvilken side der ved læsnlng skal vende mod god-
set, skal denne side vende nedad ved sammenlægningen, sIlledes 
at presenningen ved senere brug let kan lægges på. 

Udenlandske presennlnger er ikke altid forsynet med numre på 
begge sider. Sådanne presenninger må derfor lægges sammen på 
en sIldan måde, at nummeret vender udad. 

Presenninger bØr opbevares under tag, dog sil vidt muligt ikke på 
perroner, selvom disse er overdækket, og ikke på steder, hvor 
de kommer i berØring med olle og fedtstoffer, hvorved de udsættes 
for at blive utætte. Efter arbejdstidens ophØr må presenninger 
ikke henligge lØse på læssepladser eller ved havnespor . 

For at undgå tyveri af presenninger skal stationen fastsætte, hvor 
presenninger skal opbevares. Opbevaringsstederne skal uden for 
arbejdstiden holdes aflåset, såfremt dette efter stedets bel1ggenhed 
må anses for nØdvendigt. 

Det mil nØje påses, at presenninger ikke forbl1ver sammenrullet 
i fugtig tilstand i længere tid, hvorved de udsættes for Ødelæggelse. 
Fugtige presenninger skal tørres på bedste milde, men bØr dog ikke 
i dette Øjemed henlægges direkte på stationsplads , læssevej eller 
I1gnende steder. Om vinteren bØr de ved affejnlng befries for sne 
og is. Er stationen herefter ikke selv i stand til at fil presenninger-
ne tørret, skal de enten anvendes over de fØrst afgående vogne, 
for så vidt godset ikke kan tage skade deraf, eller, såfremt der 

likke er disponeret over dem i lØbet af 1 dØgn , sendes tll tørring 
på godsterminal Århus. 

Presenninger der sendes til tØrring, forsynes med mærkeseddel 
og i fØlgesedlen aniØres årsagen til indsendelsen. 

) 

) 
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Ved udtagelse af oplagte presenninger skal de presenninger udtages 
først, som har henligget længst. 

Modtager en station beskadigede presenninger, underrettes drifts-
områdechefen med angivelse af skadens omfang. 

Såfremt forsendere eller deres læssepersonale ved af- eller på-
læsning beskadiger presenninger, skal de gøres opmærksom på, 
at erstatning vll blive opkrævet. 

Forsendelse 

LØse presenninger skal altid forsendes sammenrullet og være led-
saget af fØlgesedler med nØjagtig angivelse af antal og numre. De 
skal, såfremt der ikke foreligger anden ordre, befordres i styk-
godsvognene eller med lastbilerne. 

Istandsættelse m v 

Beskadigede presenninger og presenninger, der skal indsendes til 
undersøgelse, samt presenninger hvis benyttelse har eller må for-
majes at have beskadiget gods, f eks ved at regnvand er trængt 
igennem dem, skal straks indsendes i stykgodsvognene eller med 
lastbll tl1 godstermInal Århus. 

Indsendelsen sker på hlanket A 641 - den gule blanket med påtryk 
"Trænger tll reparation" - hvis tekst må rettes i fornØdent omfang. 
Den ene beklæbningsseddel påklæbes presenningen evt på et ved-
bundet mærke, og den anden sendes til godsterminal Århus, som 
fører kontrol med, at presenningen indgår. 

Halmpresenninger bØr i almIndelighed Ikke indsendes til istand-
sættelse, fordi de har enkelte m1ndre beskadigelser, men kun, når 
skaden er så stor, at den kan antages at medfØre ulemper for det 
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gods, hvortil de er anvendellge. Derimod skal kornpresenninger 
Indsendes til reparation, så snart den mindste beskadigelse fore-
findes. Manglende stropper erstattes dog af stationerne. 

Udleje og udlån 

Når der haves disponible DSB-presenninger, kan stationerne med 
drIftsområdechefens tilladelse udleje dlsse til private eller til In-
stitutioner uden for DSB. . 

Stationerne kan endvidere med driftsområdechefens tilladelse ud-
låne presenninger I tjenstligt Øjemed (f eks til bygningsdækning o l), 
men må da fØre kontrol med, at presenningerne tilbageleveres. 

Den, der forestår udleveringen af udlejede eller udlånte presen-
ninger, skal inden udleveringen og straks ved tilbageleveringen 
rulle presenningerne ud for at konstatere, hvilken tilstand dlsse er i. 

Eventuelle mangler eller fejl ved presenningerne skal straks an-
meldes for stationen (vognkontrollen) . 

Ved udleje skal lejeren underskrive blanket A 666, der under leje-
målet opbevares på stationen. 

Samtidlg skal stationen gØre lejeren opmærksom på, 

a t presenningerne Ikke må udsættes for beskadigelse, f eks må 
der ikke slås sØm igennem dem, 

a t tilfØjede beskadigelser, som påvises ved tilbageleveringen, skal 
erstattes efter regning, og 

a t DSB til enhver tid må forbeholde sig at forlange presenningerne 
tilbage med 8 dages varsel. 
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Til teltbrug må kun udlejes halmpresenninger, og kun når pres-
enningerne I k k e skal benyttes t!l at gå på (dækning af græs-, 
jord- eller gulvflader) . 

Udlejning må Ikke flnde sted tll personer, som Ikke med 
sikkerhed kan påregnes at ville betale lejen . 

Udlejning må heller Ikke ske tll transportvirksomheder, der driver 
konkurrence med banerne, eller f eks tll brug i havnene til dæk-
ning af gods, der Ikke er befordret eller skal befordres med jern-
banen. 

Overlevering til og tllbageleverlng fra fremmede baner 

Herfor gælder særJlge regler, hvorom stationerne er underrettet. 

Transportbeholdere 

RengØring X' 
Ved tllbageleverlng af tomme transportbeholdere fra adressaten 
skal ekspeditionerne kontrollere, om beholderne er rengjorte,her-
under at der Ikke er anbragt sØm, hæfteklammer og lignende I dem. 
Har adressaten Ikke foretaget rengøringen, udfØres den afekspedi-
tlonen, og der opkræves herfor den I gods befordrings reglementet 
fastsatte betaling. 

Særlig opmærksomhed skal skænkes renholdelsen (vask og udiuft-
ning) af kØlebeholdere , Idet disse tlJ enhver tid skal fremtræde I 
absolut tlltalende stand under hensyn til deres benyttelse tll befor-
dring af fødevarer. Har de været benyttet tlJ befordring af uembal-
leret kØd, kØdvarer o l, skal rengØringen foretages således: 
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Eventuelle grove forureninger (fedt, blod, m m) fjernes med kost, 
plasticskraber (ikke metal), træuld eller andet. Derefter foretages 

o spuling med 60 - 70 varmt vand (evt tllsat et neutralt befugtnings-
middel, for eksempel Teepol eller et sulfoneret opvaskemiddel). 

Ved rengØring af kØlebeholdere må vandets temperatur aldrig over-
stige 700 C for at undgå beskadigelser af beholdernes indre. Ren-
gØringen afsluttes med spullng med rent vand, tllsat en ubetydellg 
mængde af desinfektionsmidiet "Klorit 214". 

Beholdere skal holdes åbne, indtil de er helt tørre, for at undgå 
dårllg lugt og mugdannelser. 

I Ekspeditionerne skal ved eftersyn sikre sig, at transportbeholdere 
er rene, før de stilles til r ådighed for læsning eller sendes tomme 
bort. 

Desi nf e ktion 

De for desinfektion af godsvogne anførte regler gælder også for 
transportbeholdere i det omfang, de kan finde anvendelse. 

L æs ning og transport af transportbeholdere 

Beboldere må ikke læsses ud over den påmalede lastgrænse. 

Ved best!lling på -almindelige transportbeholdere tll læsning med 
kØd o l, der afsondrer fugtighed, skal det henstilles til forsenderne 
at anvende en emballage (f eks plasticfolie), der effekti vt kan for-
hindre, at transportbeholder en forurenes af udsivende blod o l, 
der inficerer beholderen med en ilde lugt, som er meget vanskellg 
at fjerne. 

såfremt det er nØdvendigt at sikre gods, der læsses i transportbe-
holdere, ved fastgØrelse, afstivning eller lignende, må en sådan 
sikring foretages på en måde , så at beholderen ikke beskadiges 
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derved. Der må f eks Ikke anbringes sØm, skruer, hæfteklammer 
eller lignende I transportbeholderens sider, bund eller loft, llge-
som der ikke må benyttes lim eller klister til fastgØrelse af f eks 
beskyttelses papir I beholderne. Til fastgØrelsen kan evt benyttes 
klæbestrimmel. 

Transportbeholdere skal, fØr de stilles til rådighed for læsning, 
på et iØjnefaldende sted indvendig i beholderen være påklæbet blan-
ket A 608 (forbud mod anvendelse af de forannævnte fastgørel-
sesmidler) • Ekspeditionerne skal ved eftersyn sikre sig, at sedlen 
er ren og hel, og evt anbringe en ny seddel. 

Ved kØrsel med sammenkoblede transportbeholdere må et træk 
hØjst bestå af 3 almindellge transportbeholdere . Findes der kØle-
beholdere i et træk, må der hØjst sammenkobles 2 kØlebeholdere 
eller l kØlebeholder + l almindellg beholder. 

Af OSBs transportbeholdere må fØlgende ikke lØftes med gaffel-
truck: 

B nr 1-1315 og 
B nr 71023 og 71036. 

C-beholdere skal dog på grund af stØrrelsen manøvreres med sær-
llg forsigtighed for at undgå overbalance. 

Beholdere skal så vidt muligt læsses på langs i vognene. Er læs-
ning på tværs undtagelsesvis nØdvendig, f eks af hensyn til ud-
læsningen på mellemstationer, skal beholderne, så snart pladsen I 
vognen tillader det, anbringes på langs. Tomme beholdere må ikke 
læsses på en sådan måde, at de beskadiges, eller at udlæsningen 
af dem eller andet gods vanskeliggøres ved deres sammenstuvning. 
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Henstående beholdere skal altid være afbremset. Ved ,Ubremsnln-
gen skal udvises forsigtighed, Idet bremsebØjlen kan slå tilbage , 
Inden den er fastgjort. 

Ved transport af beholdere mellem station og forsenders 
vil der Intet være til hinder for, at beholdere kØres på egne hjul, 
men uanset vejbelægnIngens art må beholdere da Ikke fremfØres 
med stØrre hastighed end den, der svarer til skridtgang, og mo-
torkØretØjer må Ikke anvendes som trækkraft. Det bemærkes 
trykkelIgt, at beholderens løfteindretnIng Ikke må . benyttes som 
bremse, når beholderen er I bevægelse . Forsendere bedes 
bekendt hermed. 

Læssede beholdere skal a l t I d - og tomme beholdere i almlnde-
.lIghed - befordres I lukkede vogne. 

Tomme beholdere skal være ledsaget af fØlgeseddel (blanket A 110). 

Transportbeholderes plombering (aflåsning), 
påtegning og beklæbnlng 

Læssede beholdere skal I almindelighed plomberes eller låses af 
afsenderen. 

I den på beholderne anbragte seddelholder skal afsendelsesstatIone!' 
anbringe en adresseseddel I tydelig udfyldt stand (blanket A 604 for 
ilgods og blanket A 605 for fragtgods). 

. , 
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Det kan tillades afsendere , der måtte Ønske det, selv at levere 
adressesedler, der for så vidt angår indhold, form og farve skal 
svare til nævnte blanket A 604 henholdsvis A 605 , og afsenderen 
kan anfØre sit navn i den dertil bestemte rubrik i sedlen. 

Blanketten anvendes også, når beholderne sendes tomme. 

Beholdernes seddel tavle anvendes til påklæbning af sedler efter de 
for gods vognes beklæbning fastsatte regler. 

Transportbeholdere i forbindelse med 
fremmede baner 

For udveksling af beholdere i forbindelse med fremm ede baner 
gælder særlige regler. hvorom stationerne er underrettet. 

I so lered e transportbeholdere af litr a Di 

Di-beholdere må kun anvendes i indenlandsk trafik til transport af 
dybfrostsendinger , kØd, kØdvarer og salater. 

Til afkøling ma kun anvendes tØris, der skal leveres af afsenderen. 

Di-beholdere er bagtil forsynet med to hjul og fortil med to støtte-
ben. Flytning af beholderne sker med en særligto-I ,julet løftestang, 
der griber fat i et beslag mellem støttebenene. Flytningen kan også 
ske med gaffeltruck e ller sækkevogn , der forfr a skydes ind mellem 
stØttebenene . 

Beholderne er ikke forsynet med bremseanordning, hvorfor læs-
ning i stykgodsvogne , lastbiler m m skal foretages således, at be-
holderne ikke kan bevæge sig under kØrslen. 
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For læsning , transport, plombering, påtegning og beklæbning af Di-
beholdere gælder herudover tilsvarende bestemmelser som anfØrt 
foran for transportbeholdere. 

Når en Di- beholder skal rengøres , holdes låget lukket og haspet , 
medens den tippe s over stØttebenene, så den kommer til at ligge på 
gavlen, der er forsynet med to gummipuffere. FØrst når beholderen 
er lagt ned på denne måde , må låget åbnes . 

Di - beholdere rengøres efter samme regler som anfØrt foran for 
kølebeholdere . 

LASTPALLER OG BOKSPALLER 

Anver.delse af l astpaller og bokspaller fremskynder og billiggØr 
godsets behandling samt formindsker det manuelle arbejde og risi-
koen for godsbeskadigel ser . 

Der anvendes las tpaller og bokspaller med 800 x 1200 mm læsse-
flade. DSB e r medlem af deneuropæjskelastpallepool og den euro-
pæi ske bokspallepool, hvis paller skal være mærket EUR samt 
med signaturen for den jernbane, som har anskaffet eller godkendt 
dem se side 2620 og side 266 . 

. 1 i n d e n l a n d s k t r a f i k kan lastpaller og bokspaller foruden i 
lokal trafik anvendes i forbindelse med danske privatbaner. DSB 
leverer pallerne, og privatbanerne betaler DSB en å r lig betaling 
for benytte lsen . DSB skal gennem deres depotstationer betjene 
pri vatbanerne med lastpaller og bokspaller på samme måde som 
deres egne stationer. E ndvidere forpligter så vel pri vatbanerne som 
·DSB s ig til en rationel anvendelse af paller, og privatbanerne må 
kun tilbageholde så mange, som er nØdvendige for den daglige læs-
ning og udveksling med kunderne. 

) 
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Prl vatbanerne skal snarest sende overkomplette paller til nærme-
ste overgangsstation til DSB, medmindre andet er aftalt. 

Reparation af beskadigede paller foretages af DSB, som afholder 
udgifterne herved . 

l International trafik kan anvendes EUR-mærkede last- og 
bokspaller til lande, der er tilsluttet poolen for last- hhv bokspal-
ler. 

Om de nærmere bestemmelser vedrØrende benyttelse af last- og 
bokspaller I forbindelse med udenlandske jernbaner, der Ikke er 
medlem af last-hhvbokspallepoolen, er der givet stationerne (gods-
ekspeditionerne) underretning. 

Lastpaller må ikke anvendes som byttepaller I vognladningstrafik 
til eller Igennem lande, der ikke er medlem af lastpallepoolen. 

Pool-bokspaller må ikke uden tilladelse fra godskontoret benyttes 
til lande uden for den europæiske bokspallepOol. Bokspaller, der 
læsses til lande uden for poolområdet skal af afsendelsesstationen 
(-godsekspeditionen) altid medgives fØlgeseddel Cl (blanket A 1009). 

Anvendelse og læsning af paller 

Alt gods, der egner sig dertil, skal anbringes på lastpaller eller 
bokspaller. Ekspresgods må dog kun befordres på paller, når der 
forud er indhentet tilladelse dertil hos godskontoret. En sådan til-
ladelse kan for bestemte forbindelser eventuelt gives som en stå-
ende tilladelse. 

Bokspaller må ikke anvendes til levende dyr. 

Tungi gods må aldrig læsses oven på gods, som kan tage skade af 
trykket. 
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L a s t p a Il e r skal fortrInsvis læsses med gods, der efter dets 
form og emballerIng er egnet hertil. Godset - herunder navnlig 
ægsendinger og llgnende skrØbelige sendinger - skal søges læsset 
således, at det ikke rager ud over lastpallens kanter, Idet det 
ellers er udsat for beskadIgelse ved at falde af lastpallen under 
transporten eller ved at stØde mod andet gods m v. 

Læsningen skal søges foretaget således, at den enkelte pallelast 
danner en enhed derved, at sendInger, der består af flere små 
stykker, læsses I forbandt for at forhIndre, at godset falder af 
under kØrsel med gaffeltruck eller løfte vogn. 

Bokspaller skal fortrInsvis læsses med gods, der består af små 
stykker, som vanskellgt kan læsses på en lastpalle, eller med gods, 
hvis emballage eller naturllge beskaffenhed gør det Ønskeligt, at 
det beskyttes særllgt under befordringen. 

Dannelse af pallelaster 

For at palleteringen kan gi ve så store arbejdslettelser som muligt, 
skal der allerede ved sorteringen og læsningen på indleverings-
stedet søges dannet flest mulige pallelaster, der kan gå direkte til 
bestemmelsesstationen uden omlæsning. Pallerne skal i så stort 
omfang som muligt søges læsset som m o d t a g e r p a 11 e r, læsset 
med gods til en adressat. 

Beklæbningssedler på pallelaster 

I For at lette sorterIngen af palleteret gods anvendes fØlgende 3 for-
skelligt farvede beklæbningssedler, der er samlet i blokke li 50 bla-
de: 

) 
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grøn for modtager palle (bl A 372d) anvendes til paller med gods til 
kun en adressat 

gul for bestemmelsesstationspalle (bl A 372a) anvendes til paller 
med gods til flere adressater på s a m me b es tem m e l s es-
station 

rØd for terminalpalle (bl A 372) anvendes til paller med gods til 
fordeling inden for s a m m e t er m i nalo m r åd e. 

Beklæbningssedlerne stemples med afsendelsesstatIonens navn. De 
skal i Øvrigt udfyldes med blåkridt, sortkridt eller sort farvepen 

) inden påklæbningen på et af de øverste gods stykker på pallen. Be-
stemmeisesstationens navn skal altid skrives med blokbogstaver 
og må ikke forkortes. Den, der er ansvarlig for pallens rigtige læs-
ning, sætter nederst til hØjre på beklæbningssedlen sit navn eller 
bomærke. 

Sedler må ikke anbringes påden sorte plade på bokpallerne, idet den-
ne er beregnet til ekspeditionsstedernes interne kridtpåskrifter samt 
til anfØrsel af bestemmelsesstation ved pallernes befordring i tom 
tilstand. 

Den rigtige anvendelse af beklæbningssedlerne bedes skænket fornØ-
den opmærksomhed. 

Anbringelse af læssede paller i stykgodsvogne 

L a s t p a Il e r må ikke henstilles fri t på vogngul vet, men skal stil-
les op mod vognsiden eller mod andet gods, der kan gtve støtte. 
Til afstivning eller adskillelse af de enkelte pallelaster kan benyt-
tes tomme lastpaller, eventuelt stillet på hØjkant. 

B o k s p a Il e r anbringes på vognbunden læsset således, at godset 
ikke rager op over bokspallernes vinkeljernsrammer . Til ekspe-
ditionssteder, der har gaffeltrucks eller gaffelstablere, kan der 
oven på bokspallerne anbringes andre boks- eller lastpaller, så-
fremt dette er nØdvendigt af hensyn ·til vognudnyttelsen. 
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Læsning af last- eller bokspaller i mere end et lag til ekspedi-
tionssteder, der i kk e er forsynet med gaffeltrucks eller gaffel-
stablere , e r ikke tilladt. 

Ældre bokspaller med V-formet sideåbning skal an-
bringes således i vognene, at godset ikke kan falde ud gennem 
sideåbningen. 

Pallerammer 

Til brug ved palletering af gods, som vanskeligt kan blive liggende 
på lastpaller under transporten, f eks små stykker stØbegods, tag-
papruller og margarine i æsker, er der til enkelte ekspeditions-
steder leveret pallerammer til anbringelse på lastpaller. Palle-
rammerne er påmalet hjemstedsstationens navn. Snarest efter af-
læsningen af de pågældende paller tilbagesendes pallerammerne 
på læssede lastpaller til hjemstedsstationen elle r eventuelt til en 
station i retning mod denne. 

J e rnkiler til brug ved forsendelse af 
stålflasker og lign ende 

Til brug ved fo rsendelse af stålflasker og lignende på las tpaller er 
oplagt jernltiler på fØlgende ekspeditionssteder: 

øst for Storebælt: Københavns Godsbanegård g, Hellerup g , Sla-
gelse g, KorsØr g, KØge g, Næstved g, NykØ-
bing FI g og Hedehusene st. 

Vest for Storebælt: på samtlige godsekspeditioner. 

Andre ekspeditionssteder end de nævnte sender modtagne kiler til 
det nærmeste ekspeditions sted , hvor sådanne efter ovenstående 
er oplagt . Ekspeditionssteder, der herved får deres oprindelige 
beholdning forØget, sender hver fredag det overskydende antal ki-
ler til nedennævnte depoter, hvorfra også ny forsyning rekvireres: 
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øst for Storebælt: KØbenhavns Godsbanegård g. 
Vest for Storebælt: Odense g. 

L 

Ekspeditionsstederne skal fØre effektiv kontrol med, at kUer, der 
sammen med en palleladning udleveres til adressaten, modtages 

) tilbage. 

) 

Reparation af beskadigede paller 

Reparable lastpaller og bokspaller sendes til reparation således: 

øst for Storebælt: Lastpaller til KØbenhavns Godsbanegård, 
bokspaller til vognopsynet, KØbenhavns Gods-
banegård. 
Det m å for bokspallernes vedkommende af 
mærkningen tydeligt fremgå, at de Indsendes 
til reparation. 

Vest for Storebælt: Lastpaller til Odense g, 
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bokspaller til nærmeste af nedennævnte vogn-
opsyn: 
Ålborg 
Århus 
Struer 
Odense 
Fredericia 
Padborg - e)ler for så vidt angår stationer I 
nærheden af Esbjerg til fIlIalværkstedet I Es-
bjerg. 
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Den europæiske lastpallepool 

Jernbanerne i nedennævnte 
lastpallepool: 
Belgien (SNCB) 
Bulgarien (BDZ) 
Danmark (DSB) 
Finland (VR) 
Frankrig (SNCF) 
Holland (NS) 
italien (FS) 
Jugoslavien (JZ) 
Luxembourg (CFL) 
Norge (NSB) 
Polen (PKP) 
Schweiz (SBB/CFF) 
Sverige (SJ) 
Tjekkosiovakiet (CSD) 
Ungarn (M" V) 

lande er medlem af den europæiske 

Vesttyskland (DB) (Tyske Forbundsrepublik) 
Østrig (OBB) 
Østtyskland (DR) (Tyske Demokratiske Republik) 

Der udveksles kun lastpaller 800x1200 mm, som er mærket med 
signaturen for en af ovennævnte jernbaner samt "EVR" J hvilket 
tilkendegiver, at de er konstrueret efter bestemmelserne for den 
europæiske enhedspalle. 

Ved udvekslingen på grænsen bliver lastpallerne den overtagende 
banes ejendom. Lastpallerne tilhØrer således altid den bane, på 
hvilken de befinder sig, og udenlandske lastpaller. der bærer 
medlemsforvaltningernes signaturer, skal derfor her i landet be-
tragtes som DSB-lastpaller. 

) 
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Der kan udveksles lastpaller med fragtstykgod. og fragtgods I vogn-
ladninger, I vognladninger dog kun fra forsendere, der har bytte-
palleBJtale med jernbanen. 

Lastpallerne skal være I god stand. Lastpaller, som er I dårlig 
stand, kan tilbagevises. Ved "dårlig stand" forstås, at lastpallerne 
Ikke kan anvendes uden risiko for personale eller gods. 

på fragtbrevomslaget for en stykgodsvogn til · DB, DR, SJ eller NSB 
klæber afsendelsesstatIonen (godsekspeditionen) en rØd seddel (blan-
ket A 375) og snfØrer på denne antallet af de i vognen værende 
lastpaller. Såfremt der ingen lastpaller er i vognen, skrives "O" 
på sedlen. 

Indlæsses der undervejs flere lastpaller i stykgodsvognen, skal den 
pågældende station (godsekspedition) ændre det på den rØde seddel 
snfØrte antal. 

Såfremt det for ankomne stykgodsvogne fra udlandet fastslås, at 
antallet af lastpaller Ikke stemmer med det på 'den rØde seddel an-
fØrte, eller der i dette antal er medregnet lastpaller, som Ikke 
hØrer under lastpallepoolen eller som Ikke er i god stand, jf oven-
for, skallndgangsgrænsestatlonen skriftligt underrettes herom, 
for at berigtigelse kan blive foretaget. Den overtagende banes op-
gØrelse af antal lastpaller i en stykgodsvogn er i tvivlstilfælde 
afgØrende. 

Fragtbreve over vognladningsgods påkIæbes af afsendelsesstatIonen 
(godsekspeditionen) en r Ød seddel (blanket A 375) og herpå anfØres 
det af afsenderen i fragtbrevet anfØrte antal lastpaller. Sedlen skal 
anbringes Øverst i rubrik 10 (lodret langs fragtbrevets venstre 
kant) • 
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Det på den rØde seddel anfØrte antal er bestemmende for jernbane-
forvaltningerne, og eventuelle differencer på bestemmelsesstatIo-
nen må reguleres mellem afsender og adressat. Den overtagende 
jernbane anerkender kun overtagelsen af lastpallerne, såfremt 
fragtbrevet er påklæbet den rØde seddel. 

Det på ovennævnte rØde seddel for såvel stykgods-
vogne som v ognladninger anfØrte antal lastpaller 
må kun omfatte lastpaller, der hØrer til lastpalle-
po o len. 

I For at sikre, at DSB Ikke mister lastpaller ved udveksling af last-
paller I vognladningstrafIkken med udlandet, forholdes således: 

l trafik Danmark - udlandet anvendes blanket A 370 (Bytte-
paller I vognladningstrafIkken). Blanketten består af tre blade, A, 
B og C, der udfyldes ved gennemskrift. Afsenderen udfylder blan-
kettens Øverste halvdel, fratager del C og indlægger resten af blan-
ketten i fragtbrevet. Grænsestationen bekræfter, at lastpallerne er 
fØrt naboforvaltnIngen i regning, ved på del A og B at udfylde ru-
brikken for bestemmelsesstatIonens kvittering, fratager del A og 
sender del B tilbage til afsenderen. Denne kan herefter hos afsen-
delsesstationen få udleveret et tilsvarende antal byttepaller mod 
kvittering på del B, som afleveres til stationen. 

I trafik udlandet - Danmark udfylder grænsestationen Øverste 
halvdel af blanket A 370a, der består af fire blade A, B, C og D, 
som udfyldes ved gennemskrift. Grænsestationen fratager del D, 
og resten af blanketten sendes - adskilt fra ledsagelsespapirer og 
vogn - tB bestemmelsesstationen. 

Bestemmelsesstationen fratager blankettens del C og udleverer 
del A og B til adressaten sammen med fragtbrevet. 



) 
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Bestemmelsesstationen kontrollerer, at pallerne modtages tilbage fra adres-
saten. Når pallerne modtages, udfyldes på blankettens del A og B rubrikken 
for bestemmelsesstationens kvittering, del B sendes tilb.age til grænsesta-
tionen, og del A udleveres til adressaten som kvittering for pallernes tilbage-
levering. Ved tilbagelevering senere end 7 dage efter forsendelsens ankomst 
skal der opfkræves forsinkelsesgebyr . 

Såfremt grænsestationen ikke har fået del B tilbage 14 dage efter vognens 
passage erindrer den bestemmelsesstationen om tilgagesendelsen. 

Grænsestationerne (dog ikke Hirtshals for trafikken med Norge over 
Kristiansand) fØrer kontrol med udvekslingen af lastpaller med udlandet. Ved 
månedens slutning skal hele differencen udlignes i lØbet af 20 dage. Græn-
sestati·onerne skal så vidt muligt søge at udligne differencer i månedens lØb, 
således at der ikke efter månedens slutning skal foretages større udligning. 

Tomme lastpaller, som sendes nabogrænsestationen for udligning af diffe-
rencen ved månedens slutning , skal medgives en »Modtagelseskvit-
tering /FØlgeseddel« (blanket A 373) . Denne udfærdiges ved gennemskrift i 
tre eksemplarer, hvoraf de to fØlger med lastpalIerne til nabogrænsesta-
tionen , der kvitterer for modtagelsen på det eksemplar , der er betegnet 
»Modtagelseskvittering« og sender det tilbage til afsendelsesstationen. 

De efter månedens slutning for udligning sendte lastpaller må ikke medreg-
nes i antallet på den rØde seddel på fragtbrevomslaget; derimod skal andre 
tomme lastpaller medregnes i det på nævnte rØde seddel anfØrte antal. 

Den europæiske bokspallepool 

Jernbanerne i fØlgende lande er medlem af den europæiske bokspallepool: 
Belgien (SNCB) 
Danmark (DSB) 
Frankrig (SNCF) 
Holland (NS) 
Luxembourg (CFL) 
Vesttyskland (DB) 
Østtyskland (DR) 

Der udveksles kun grå bokspaller 800 x 1200 mm, som er mærket med sig-
naturen for en af ovennævnte jernbaner samt EUR, hvilket tilkendegiver, at 
de er konstrueret efter bestemmelserne for den europæiske enhedsbokspal-
le. 
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Ved udvekslingen på grænsen bliver bokspallerne den overtagende banes 
ejendom. De tilhØrer altid den bane, på hvilken de befinder sig, og uden-
landske bokspaller, der bærer medlemsstyrelsernes signaturer, skal derfor 
her i landet betragtes som DSB-bokspaller. 

Der kan udveksles bokspaller med 

- fragtstykgods, 

- vognladningsgods fra forsendere, der har byttepalleaftale med jernbanen. 

BOkspallerne skal være i god stand. 

En bokspalle kan afvises, når den har en eller flere af nedenfor nævnte 
mangler: 

1. FØdderne 
Bokspallerne skal kunne hvile på alle 4 fØdder. FØdderne må ikke være så 
beskadigede, at stabling af bokspallerne bliver umulig eller usikker. 

) 

) 
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2. Bundramme, siderammer og hjØrnestolper 
Ingen af delene må være defekte, og alle vinklerne skal være 900

• 

3. Klappen 
Klappen skal være bevægelig, og lukketØjet skal være lorden. 

4. Bunden 
Brædder må ikke mangle eller være knækkede. 

5. Gitteret 
Gitteret må Ikke være beskadiget. På hVer sidevæg eller klap må 
der kun mangle een tråd, hvis tråden er beskadiget, skal den 
fjernes. 

) 6. Påskrifter 

) 

) 

Påskrifterne skal være læselige. 

På fragtbrevomslaget for en stykgodsvogn til DB klæber afsendel-
sesstatIonen (godsekspeditionen) en r Ød seddel (blanket A 375), 
hvorpå anføres antallet af de I stykgodsvognen værende bokspaller. 
Fragtbreve over vognladningsgods med byttebokspaller påklæbes 
af afsendelsesstationen (godsekspeditionen) i rubrik 10 (lod-
ret langs fragtbrevets venstre kant) den rØde seddel (blanket A 
375), hvorpå anføres det af afsenderen i rubr-ik 18 angivne antal 
bokspaller. Den overtagende jernbane anerkender kun overtagelsen 
af bOkspallerne, når fragtbrevet hhv fragtbrevomslaget er påklæ-
bet den rØde seddel. 

I Øvrigt gælder for udveksling, tilbagelevering fra kunderne m v af 
EUR-bokspaller tilsvarende bestemmelser som for lastpaller, her-
under bestemmelserne vedrØrende benyttelsen af blanketterne A 
370, A 370a og A 371. 

For rapportering af EUR- bokspaller på grænse stationerne til DB 
gælder de disse stationer meddelte retningslinier. 
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Hjemsendelse af udenlandske paller, som Ikke 
Indgår I den europæiske last- hhv bokspallepool 

Alle udenlandske paller, som Ikke Indgår I den europæiske last-
palle- hhv bokspallepool, skal snarest læsses til ejendomsbanen 
eller hjemsendes tomme, ledsaget af den med pallerne Indgåede 
grønne fØlgeseddel Cl. Tomme bokspaller skal tilbagesendes ad 
samme rute, hvorover de er befordret på henvejen. 

Byttepaller 

For at få det største udbytte af palleteringen må der stræbes hen 
Imod, at paller benyttes til transport af enhedslaster gennem hele 
transportkæden fra leverandØr af råvarer eller halvfabrikata via 
producent, grossist og forhandler til forbrugeren. 

Jernbanen er derfor Interesseret i at slutte over-
enskomst med forsenderne om udveksling af bytte-
paller, hvorfor der primært bØr arbejd e s hen imod, 
at det nedenfor omhandlede udlån af paller til for-
senderne kun bliver en midlertidig foranstaltning, 
der bØr betragtes som en forlØber for en byttepal-
leordning. 

Overenskomst med forsendere om udveksling af byttepaller af-
sluttes af salgskontoret for godstransport. De af forsenderne an-

I skaffede paller skal være af samme konstruktion som DSBs paller 
og skal godkendes af jernbanen, hvorefter pallerne mærkes på sam-

I me måde som DSBs egne paller. Når forsenderen indleverer styk-
gods på ubeskadigede paller til jernbanebefordring, udleverer af-
sendeisesstatIonen ham et tilsvarende antal tomme ubeskadigede 
paller. Når jernbanen på bestemmelsesstatIonen udleverer paller 
og gods til en adressat, med hvem der haves overenskomst, af-
leverer adressaten straks det samme antal tomme ubeskadigede 
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paller til bestemmeisstatIonen. Afhenter adressaten selv godset, 
underrettes han forud om, hvor mange tomme paller der skal med-
bringes. Er der Ikke overenskomst med adressaten om udveksling 
af byttepaller , kan pallerne udleveres til ham efter bestemmelserne 
for udlånspaller. 

Til kontrol med udveksling af byttepaller I vognladningstrafIkken 
anvendes blanket A 370 (Byttepaller I vognladnlngstraflkkenl. Blan-
ketten består af 3 blade, A, B og C, der udfyldes ved gennemskrift. 
Afsenderen udfylder blankettens øverste halvdel, fratager del C og 

') indlægger resten af blanketten I fragtbrevet. Blankettens· del A og 
B udleveres til adressaten sammen med fragtbrevet, og når be-
stemmeisesstationen har modtaget pallerne eller et tilsvarende an-
tal byttepaller fra adressaten, kvitterer den for modtagelsen på 
del A og B. Adressaten fratager del A og tIlbagesender del B til 
afsenderen. Denne kan herefter hos afsendelsesstatIonen få udle-
veret et tilsvarende antal byttepaller mod kvittering på del B som 
afleveres til stationen. 

Udlånspaller 

De jernbanen tilhØrende l a s t p a Il e r kan i det omfang, de haves 
dlsponible, som udlånspaller stilles vederlagsfrit til rådighed for 
forsendere til befordring af s tykgods, når derved 

al transporter kan erhverves eller bevares, 
bl lettelser ved godsets behandling kan opnås, eller 
cl risikoen for godsbeskadigelser kan nedsættes. 

Afgivelsen af udlånspaller bØr praktiseres under 
fornØden hensyntagen til, at jernbanen fØrst og frem-
mest er interesseret i, at forsenderne gårindunder 
byttepalleordningen, jf foranstående. 
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Statsbanernes b o k s p a 11 e r benyttes almindeligvis kun til interne 
transporter af stykgods. Såfremt det måtte være Ønskeligt, kan 
bokspaller dog mod betaling af et benyttelsesgebyr i begrænset 
omfang benyttes som udlånspaller efter foranstående bestemmelser. 

På samme betingelser som for bokspaller kan statsbanernes 
p a II e r a m m e r, påsat jernbanens lastpaller, bruges som ud-
lånspaller mod betaling af benyttelsesgebyr . 

Udlånspaller må ikke afgives til befordring af gods i fragtmands-
vogne . 

Tomme udlånspaller udleveres til afsenderen mod kvittering, og 
læssede paller kan mod kvittering udlånes til adressaten. Der be-
nyttes hertil en kvitteringsblanket (A 371), der skal forefindes ved 
enhver pakbusport og hos enhver DSB-lastbilchauffør, som betje-
ner godskunder . Blanketterne, der er todelte, er samlet i bundter 
li 50 stk og er forsynet med fire huller, så at de efter udfyldning 
eventuelt kan anbringes i brevordner. For at lette kontrollen med 
tilbageleveringen af pallerne er blanketterne forsynet med lØbe-
numre. 

Blanketten udfyldes ved gennemskrift, og kunden kvitterer for ud-
leveringen. På steder, hvor kundernes afgivelse af kvittering for 
pallerne må anses for unØdvendig eller uhensigtsmæssig, kan gods-
kontoret tillade, at der ses bort fra kvittering, eventuelt for be-
stemte kunders vedkommende. Kvitteringen erstattes i så fald af 
den udleverendes bomærke i rubrikken "For udleveringen kvitte-
res" . 

Udlånspaller skal tilbageleveres senest den fØlgende arbejdsdag. 
Ved overskridelse af tilbageleveringsfristen betales forsinkelses-
gebyr. 

15/8 1971 346 



L 2680 - VII 

Forsenderen hæfter for beskadigelser, som opstår på pallerne, 
medens de er i hans varetægt. 

Afsenderen skal i fragtbrevets væglrubrik anføre godsets vægt og 
desuden pallernes egenvægt, hvorved vægten af en lastpalle regnes 

I til 25 kg, af en bokspalle og af en lastpalle med påsat paller amme 
til 85 kg. 

I rubrikken "Indhold" - efter angivelsen af godsets art - anføres 
henholdsvis 
- "på ... . .. stk lastpaller" (er en lastpalle læsset med gods til fle-

re adressater, erstattes angivelserne af fØlgende påtegoing på 
hvert fragtbrev: "på l stk sammenlæsset lastpalle"). 

- "på •..•.• stk bokspaller" eller 
- "på •....• stk lastpaller med •.•..• stk paller ammer" • 

For bokspaller og lastpaller med påsatte paller ammer gælder, at 
de anses for afgivne som udlånspaller, og at benyttelsesgebyr al-
tid skal regnes, når de udlånes til læsning uden for stationens (gods-
ekspeditionens) område, eller efter afsenderens anmod-
n ing stilles til rådighed for læsning på stationen (godsekspeditio-
nen). 

Når bokspaller eller lastpaller med påsatte paUerammer deri-
mod benyttes internt på jernbanens eget initiativ, f eks 
for at lette ind-, om- eller udlæsning, regnes intet benyttelsesgebyr. 
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Originalen af blanketten (del Cj forbliver på ekspeditions stedet for 
kontrol med tilbageleveringen. Gennemskrlften, der er perforeret, 
således· at den kan deles i to dele, del A og del B, udleveres til 
kunden, der medbringer den ved tilbageleveringen af pallerne. Den 
der modtager pallerne, kvitterer på del A, der tilbageleveres til 
kunden, medens del B benyttes til afkonferering med del C. 

Såfremt udlånte paller tilbageleveres ad flere gange, kvitteres for 
det tilbageleverede antal i den dertil indrettede rubrik på del B, og 
hele gennemskriften (del A og Bj tilbageleveres til kunden. Ved til-
bageleveringen af det resterende antal kvitteres på gennemskrif-
tens del A og der forholdes som ovenfor anført. 

Det fastsættes ved lokal instruks, hvor og af hvem afkonferering 
mellem original og gennemskrlft skal foretages, samt hvorledes 
der skal forholdes med hensyn til opkrævning afforsinkelsesgebyr. 

Såfremt tilbagelevering undtagelsesvis finder sted på et andet eks-
pedltionssted end det, der har udleveret pallerne, sendes gennem-
skriftens del B forsynet med påtegning om tilbageleveringen til det 
ekspedltionssted, der har udleveret pallerne. 

Afleveres tomme last- eller bokspaller til et ekspeditlonssted, 
uden at gennemskrlften af blanket A 371 medbringes skal pallerne 
alligevel modtages . Såfremt det forlanges, kan kvittering for af-
leveringen gives på blanket A 376, der udfærdlges i to eksemplarer 
ved gennemskrlft. Ved lokal instruktion kan fastsættes, at bl an-
ketten til brug for ekspeditions s tedet selv altid skal udfyldes (i et 
eksemplar), selvom der ikke afgives kvittering for modtagelsen. 

For at forhindre misbrug må der normalt ikke udleveres paller 
på grundlag af kvitteringen. Såfremt der senere frems ættes påstand 
om, at pallerne fe jlagtigt er afleveret til jernbanen, må forholdet 
kun undersØges og evt reguleres af det ekspeditions sted hvor 
pallerne blev afleveret. 
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Uretmæssig benyttelse af paller 

Uretmæssig benyttelse eller besiddelse af jernbanens lastpaller, 
bokspaller og palleram::ner må ikke finde sted. Såfremt det kon-
stateres, at vognladningsgods indeholder paller eller pallerammer , 
der benyttes i modstrid med gældende bestemmelser, skal statIo-
nen (godsekspeditionen) snarest underrettes herom. 

Paller og pallerammer tilhØrende pr! vate 

Private paller og private pallerammer er jernbanen uvedkommende ) 
for så vidt angår pallekontrol. Opmærksomheden henledes dog på, 
at der for EUR-Iastpaller, der benyttes i forbindelse med private 
pallerammer , skal fØres kontrol med udvekslingen, jf foranstående 
bestemmelser vedrØrende udlånspaller og byttepaller. 
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LØse vogndele 

Side- og endevægge, side- og ende støtter , le=e og kæder samt 
andre lØse vogndele (lf side 299 - 300) skal være anbragt på plads. 
Anbringelsen skal ske omhyggeligt, og eventuelle dertll bestemte 
bolte m v anvendes . Undladelse heraf kan medfØre alvorlig fare 
for driftssikkerheden, f eks ved at vogndele hænger ud til siden 
eller falder af. 

Kan lØse vogndele på grund af godsets art ikke anbringes på deres 
plads, skal de medgives vognen, synligi anbragt i denne. De skal 
anbrInges således, at de hverken kan gå tabt eller medfØre fare for 
driftssikkerheden ved at forskydes eller falde af. 

Har vognen magasin til støtter, skal støtterne dog anbringes deri. 
Skal en sådan vogn afsendes t o m efter aflæsningen, kan støtterne 
forblive i magasinet, da de eventuelt alligevel skal fjernes fra 
deres normale plads ved den fØlgende pålæsning. Det samme gæl-
der for vogne, som indgår tomme fra fremmede baner. I begge 
tilfælde skal stationen henboldsvis overgangs stationen til fre=ede 
baner dog påse, at alle støtter er til stede. 

LØst inventar 

Det til vogne hØrende lØse inventar skal ledsage disse. Skulle det 
under vognens benyttelse blive nØdvendigt at borttage inventar fra 
dets plads, og det ikke atter kan anbringes på denne, skal det led-
saget af følgeseddel, der skal indeholde bemærkning om, til hvilken 
vogn inventaret hØrer, sendes til den pågældende vogns bestem-
melsesstation. Samme bemærkning skal gøres i følgesedler, der 
ledsager beskadiget inventar til værksted eller magasin, og fØlge-
sedlen skal endvidere indeholde oplysning om, til hvilken station 
det istandsatte inventar skal sendes. Findes lØst inventar til vogne I 
overkomplet, underrettes stationen herom. 
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I DSB-person- og rejsegodsvogne, der benyttes t11 udlandet (RIC-
mærkede vogne), er anbragt inventarfortegnelse på dansk, fransk, 
tysk og eventuelt Italiensk. 

I personvogne 

U dgangsstationerne skal sørge for, at to11etrummene i afgående 
tog er forsynet med papirhl1ndklæder, sæbe og to11etpapir i for-
nØdent omfang. 

Togudgangsstationerne skal påse, at gardiner og antimakassar m ) 
m er rene og om fornØdent foranledige dem udvekslet ved henven-
delse til vognopsynet. 

I rejsegodsvogne m v 

I rejsegodsvogne og i rejsegodsrummet i andre vogne er anbragt 
lØst inventar, der hØrer t11 den pågældende vogn og er opfØrt på 

I den i vognen opslåede inventarfortegnelse. Vognene er endvidere 
forsynet med gulvriste, der er tilpasset vogngulvet og ikke må 
borttages. 

Udgangsstationerne skal fØre tilsyn med, at inventaret bringes på 
plads efter afbenyttelsen, og at det i vogne, hvor inventarforteg-
nelse er opslået, stemmer med det på fortegnelsen anførte. 

Udgangsstatiooerne skal endvidere sørge for, at det i forannævnte 
vogne anbragte lØse inventar, der trænger til opmaling eller for-
nyeise, erstattes med andet inventar og indsendes til værksted til 
istandsættelse eller ombytning. 
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Ve ntil atio n sg i tre 

Til brug ved indenlandsk befordring af levende sØer i danske Gs-
vogne nr 1202000 og hØjere numre er fremstillet et antal ventila-
tionsg!tre til anbringelse i vognenes døråbnlnger. Hvert gitter be-
står af tre dele, og der anvendes et gitter i hver dØråbning. 

Ventllationsgitrene, der behandles som læssemidler, er påmalet 
DSB, lØbenummer for hvert sæt gitre og hjemstedsstation (HjØr-
ring, Ålborg, Struer, Holstebro, Thisted, Odense, Svendborg, Vor-

'\ dingborg, NykØbing FI, Roskilde, Holbæk, FrederikssundellerNak-
skov). Gitrene skal efter endt benyttelse tilbagesendes til hjemsteds-
stationen på fØlgeseddel. 

Bomudstyr til brug ved hestetransporter 

Til brug ved befordring af Den kongelige Stald-Etats heste er frem-
stillet 4 sæt bomudstyr , som kun kan benyttes i danske Gs-vogne 
nr 120 l 000 - 1201881. Når det pågældende bomudstyr ikke an-
vendes af Etaten , kan det efter aftale med driftsområdechefen for 
KØbenhavn G mod betaling stilles til rådlghed for andre forsendere 
til indenlandske transporter. Bomudstyret må derimod ikke 
afg! ves til sendinger til udlandet eller til grænsestatloner for vide-
res endelse til udlandet. 

Bomudstyret, der er påmalet "DSB, Kh-Gb", har monteringspå-
skrifter på de enkelte dele. Såfremt anden ordre ikke foreligger, til-
bagesendes det efter afbenyttelsen på fØlgeseddel til vognekspedi-
tionen, KØbenhavns Godsbanegård. 
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SkA.nemA.tter og skA.nepuder 

Til fortrinsvis anvendelse i stykgods vogne som underlag for skrØ-
beligt gods, f eks stØbegods, t11 anbringelse mellem enkelte stykker 
gods af nævnte art for at forhindre, at disse under befordringen 
stØder mod hinanden, eller til anbringelse mellem gods og vogn-
vægge, er der af kasserede trykluft- og varmeslanger, hvori for-
kortelsen "DSB" findes præget, fremstillet sMnemA.tter, og afkas-
seret presennlngdug er fremstillet skA.nepuder. 

SMnemAtterne, der holdes sammen ved hjælp af svær jerntrM, 
fremstilles i stØrrelserne 62x47,5 cm og 62x33,5 cm og benævnes 
henholdsvis "store" og "smA." sMnemA.tter. Ml1tterne kan ved hjælp 
af de pA. disse anbragte kroge og ringe sammenhægtes , slledes at 
der kan dannes større samlede flader. 

SkA.nepuderne er fremstillet i stØrrelsen 30x50 cm og stoppet med 
blår. Puderne er påmalet DSB. 

SkA.nepuderne bØr navnlig anvendes til mØbelsendinger, idet sM-
nemåtterne ofte vil være for grove og kantede til at give sl1danne 
sendinger den rette beskyttelse. 

skA.neml1tter og skA.nepuder behandles som lØst materiel og skal 
efter hver benyttelse fjernes fra de pågældende vogne og opbevares 
tørt og under tag. 

I Godsterminalerne lader udtagne måtter og puder indgå i egen be-
holdning, medens andre ekspeditioner sender dem sammenbundtet 

I til nærmeste godsterminal. 
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SkAnemAtter og skAnepuder mil. ikke benyttes i vog-
ne læsset til udlandet. 

Signal pi anker 

I tilfælde, hvor slutsignaler eller underretningssignaler ikke kan 
anbringes pil. et togs bageste vogn, anvendes signalplanker , der kan 
anbringes over vognens puffere og p.tsættes nævnte signaler. 

Signalplankerne behandles som lØst materiel og skal efter hver 
afbenyttelse fjernes fra den pAgældende vogn og sil. vidt muligt 
opbevares unde r tag. 

Læssemidler og lØse vogndele der tilhØrer 
fremmede baner 

LØse vogndele mil. ikke skilles fra den vogn, til hvilken de 
hØrer. Sker det alllgevel, skal de, forsynet med mærke og led-
saget af en særlig fØlgeseddel, tilbagesendes til ejendomsbanen. 

L æ s s e m i d l e r skal ved overtagelsen være ledsaget af en særlig 
fØlgeseddel, der skal fØlge læssemidlerne indtil deres tilbagekomst 
til ejendomsbanen. Læssernidler kan benyttes tilbage til ejendoms-
banen efter nærmere fastsatte regler . 

Ubenyttede læssemidler 'skal tilbagesendes til ejendomsbanen led-
saget af den oprindelige følgeseddel, eller hvis denne mangler, af 
erstatningsfØlgeseddel s.tledes: 

- Svenske og norske presenninger mil. i k k e indlæsses i de direkte 
stykgods vogne tll Sverige og Norge eller læsses i returgAende 
tomme vogne. Sådanne presenninger skal sendes til KØbenhavns 
GodsbanegArd forsynet med særlig mærkeseddel, blanket A 635, 
pil. hvilken presenningens ejendomsmærke og nummer samt af-
sendelsesstationens navn (stempel) anføres. 
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- A n d r e l æ s s e m i d l e r tilbagesendes uden hensyn til henvejen 
ad korteste vej til ejendomsbanens nærmeste overgangsstation 
(Ikke til afsendelsesstationen, medmindre denne tillige er nær-
meste overgangsstation) . Forsendelsen skal så vidt muligt ske 
som ilgods . 

Løse vogndele og læssemidler , der har været benyttet ved trans-
port af levende dyr, skal renses grundigt og eventuelt desinficeres 
inden tilbagesendeisen. 

Henstår vogne, der er dækket med udenlandske baners presen-
ninger, længere tid under aflæsning , skal pågældende station, 
såfremt det er muligt uden at beskadige godset og ev! efter aftale 
med toldvæsenet, foranledlge de udenlandske presenninger om-
byttet med DSB-presenninger . 

l 
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SIGNATURER PÅ VOGNMATERIELLET 

PERSON-, POST- OG REJSEGODSVOGNE SAMT 
MOTORMATERIEL 

Mærke Placering 

på længdedra-
geren eller ne-
derst på vogn-
siden udfor 
skruebrems e-
svinget 

på længdedra-
geren eller ne-
derst på vogn-
siden ved lØfte-
beslagene (anv 
ikke på DSB's 
vogne) 

øverst på gav-
len ved ops tig-
ningstrin 

Betydning 

Ang! ver, at vognen har 
skruebremse 

Angiver, hvor løftebesla-
gene er anbragt 

Advarsel mod eventuelle 
elektriske kØreledninger 

o 
P:11ængdedra-
geren eller ne-
derst på vogn-
siden udfor 
tilbagestil-
lingsventilen 

Angiver placeringen af nØd-
bremsens tilbagest1llings-
ventil, hvis denne er an-
bragt i en lukket kasse un-
der vognen 
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Mærke 

( )OoOomm( ) 

Vandpåfyldnings-
studsen malet gul 

o 
VvOOt 

Tara 00.0 t 

280 - Il 

Placering Betydning 

på længdedra- Længden afremeksklrem-
geren eller ne- samler 
derst på vogn-
siden udfor 
dynamoen 

Ved vandpå-
fyldnings stud-
sen 

- " -

- " -

Vandbeholderen er k u n 
frostsikret, når vognen er 
opvarmet 

- " -

Vognen kan henstå uopvar-
met i 12 timer I en udven-
dig temperatur på minus 
10° C, uden at der opstår 
skadelige isdannelser I 
vandanlægget 

Vandbeholderen er ikke 
frostsikret 

Til venstre på Angl ver vognvægten 
længdedrageren 
eller nederst på 
vognsiden 

På længdedra-
ger eller ne-
derst på vogn-
siden ved vogn-
midte 

Vognens taravægt. Påføres 
kun RIC-mærkede vogne .. 

) 



Mærke 

1.5.1969 

283 - II 

Placering 

Ved vognmidte 
nederst på 
vognsiden 

- " -

Ved vognmldte 
nederst på 
vognsiden 

I fortsættelse 
af RIC-mær-
ket 

- " -

L 

Betydning 

Vognen opfylder de alm be-
tingelser for lØb I alle lan-
de f der er tilsluttet "RIC ti , 
se side 285 

Vognen opfylder bestem-
melserne for lØb i de lande, 
der er angivet I mærket. 
En stjerne angiver, atvog-
nen ikke opfylder betingel-
serne for lØb på enkelte af 
pågældende lands linier 

Vognen opfylder bestem-
melserne for overfØrsel 
med danske og udenland-
ske færger I det omfang, 
som er angl vet I mærket. 
VedrØrende betydningen af 
anker-signatur og ken-
dingsbogstaver, se side 286. 
RØdt RIC: indtil 120 kro/t 
Elfenbensfarvet RIC: over 
120 kro/t 

Vognen har el- varmeanlæg 
for de anførte spændinger 
og periodetal 

El- varmeanlægget må kun 
benyttes for de anførte 
spændinger og periodetal 
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Mærke 

DK * 

DK -l. * 

Elfenbensfarvet 

284 - II 

Placering 

I fortsættelse 
af RIC-mær-
ket 

- " -

på længdedra-
geren og kun på 
s venske vogne 

Til hØjre på 
længdedrageren 
eller nederst 
på vognsiden 
foran bremse-
betegnelsen 

Ved vognmidte 
nederst på 
vognsiden 

Betydning 

Vognen har gennemgående 
elektrtsk varmeledning. 
. ..• .. V angiver den hØjst 
tilladelige spænding 

perioder 

Vognen har gennemgående 
elektrisk varmeledning. 
•••••• V angiver den hØjst 
tilladelige s pændlng. 
-- betyder jævnstrØm. 
Varmeledningen må ikke 
bruges til vekselstrØm 

Vognen må til Danmark 
kun Indsættes i lØb til og 
fra KØbenhavn via HlUslng-
borg eller Malmll 

Vognen er udstyret med R-
bremse 

Vognen har gennemgående 
ledning for hØjttaleranlæg, 
men har ikke hØjttalere 



Mærke 

285 - II 

Placering 

Ved vognmidte 
nederst på 
vognsiden 

_ tf _ 

L 

Betydning 

Vognen har hØjttaleranlæg 
m ed talested 

Vognen har hØjttaleranlæg, 
men har ikke tales ted 

RIC-mærkets kendingshogstaver for jernhaner 
der er tilsluttet RIC 

A - Østrig 
B - Belgien 
BG - Bulgarien 
CH - Schweiz • CS - Tjekkoslovakiet 
D - øst- og Vesttyskland 
DK - Danmark 
F - Frankrig 
GR - Grækenland 
H - Ungarn 
It - Italien 
J - Jugoslavien 
L - Luxemhourg 
N - Norge 
NS - Holland 
PL - Polen 
R - Rumænien 
S - Sverige 
TC - Tyrkiet 

"DK" er ikke påført danske vogne 
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mI 
KN 
GW 
KM 

286 - II 

RIC-mærkets ankersignaturer og 
kendingsbogstaver for de forskellige 

fæ rgeo ve r farter 

RØdby Færge - Puttgarden 
Trelleborg - Sassnitz 
Reggio C - Messina 
Villa S.G. - Messina 

HelsingØr - Hlllsingborg 
KorsØr - Nyborg 
Gedser - Warnemiinde 
KØbenhavn - Malmo 



287 - II L 

GODSVOGNE 

Mærke Placering Betydning 

100OOOkg-1 Til venstre på Angiver vognens tara vægt 
vognsiden 

_ ti _ øverste felt angiver vog-

OOOOOkg- ne!ls taravægt, nederste 

OOot 
felt angiver skruebremse-
vægten. 
(Angivelsen for skruebrem-
sevægten har Ingen betyd-
ning her i landet, jf SR). 

< OO,Om') " Angi ver vognens bundflade 

IOO,oml " Angiver vognens nyttige 
læsselængde 

- " - Angiver vognens længde 0-
1-00,00 m-l ver pufferne 

på beholder- Angiver beholdervognens 
(OO,om'O vognes venstre rumindhold I ro 3 , hl el! er l 

sideplade 

Til hØjre på Antal (00) og art (O) aflØse 
vognsiden evt vogndele (A) 

O 
til hØjre på Om betydningen se afsnIt-
længdedrageren tet "Signaturer for aftage-

lige vogndele" 
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Mærke 

- o.oOrn-

ml t a-a {} 00 
b-b (: 00 
c-c OG 00 

a-a Cl (00 co ml 
b-b O 00 OC 
c-c CO 00 I Or: 

28 8 - II 

Placering Betydning 

1. Tll hØjre på 1. For 2-akslede vogne: 
længdedrage- Akselafstanden 
ren 

2. på bogien 

Midt på læng-
dedrageren 

Midt på læng-
dedrageren 

For 3-akslede vogne: 
Afstanden mellem de y-
derste aksler. 
For bogie-vogne: 
Afstanden mellem dreje-
tappene. 

2. For 2-akslede bogier: 
Afstanden mellem bogi-
ens aksler. 
For fler-akslede bogier: 
Afstanden mellem bog!-
ens yderste aksler. 

Angiver den størst tilladte 
last jævnt fordelt over de 
ang! vne antal meter. Af-
standene a-a, b-b og c-c 
er markeret på længdedra-
geren 

Angiver den størst tilladte 
last, når godset er jævnt 
fordelt over de angivne an-
tal meter . ....... 
Angiver den størst tilladte 
last, når godset er under-
støttet på to steder over 
de angivne antal meter. 
Afstandene a-a, b-b og c-c 
er markeret på længdedra-
gerne 



Mærke 

I DBI DSB I 

[!] 
lovol 

UIC 

1/2 1970 

289 - III 

Placering 

Tll hØjre på 
vognsiden 

Til hØjre på 
vognsiden 

Tll hØjre på 
vognsiden 

Under 
RIV- og 
St-mærket 

L 

Betydning 

Vognens konstruktion og 
udstyr opfylder bestem-
melserne for anvendelse 
i international trafik 

Anbringes på vogne, der ik-
ke er forsynet med RIV-
mærke; men som efter sær-
lig aftale må kØre på stræk-
ninger tilhØrende de i ram-
men anførte forvaltninger 

Privatbanevogne, der opfyl-
der bestemmelserne i DVO 
for anvendelse i indenlandsk 
trafik 

Vognen er bygget efter den 
internationale jernbaneuni-
ons tegninger (Standard-
godsvogn). 
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Mærke 

St 

..... oo-oo+-

00-00 

290 - III 

Placering 

Til hØjre for 
RIV-mærket 

Bag kontrol-
cifferet 

Til vens tre på 
vognsiden 

Til hØjre på 
længdedrage-
ren 

- " -

Orangefarvet 
stribe i hele 
beholderens 
omkreds 

Betydning 

Vognen opfylder de Inter-
nationale standardiserings-
bestemmelser (Enheds-
godsvogn). 

Privat-vogn 

Vognen kan befordres på 
BR 's strækninger ("færge-
bådsvogn") 

Taravægt i engelske tons . 
AnfØres kun på vogne med 
ovennævnte ankertegn 

Akselafstand i engelske mål. 
AnfØres kun på vogne med 
ovennævnte ankertegn 

Beholdervognen er godkendt 
til befordring af visse 
fordråbede luftarter 
(RID, klasse Id), f eks 
propan- og butangas, klor 
mv. 
I tilfælde, hvor der opstår 
fare for brand, skal vognen 
hurtigst muligt bortrange-
res eller afspærres I mu-
ligt omfang. 



Mærke 

Sp 

D 
aluminiumsbr\'c 

H 

1.5.1969 

293 - Il 

Placering 

Nederst til hØj-
re vognsiden. 
Undtagelsesvis 
til hØjre 
længdedrage-
ren 

Til hØjre 
længdedrage-
ren umiddel-
bart til venstre 
for signaturen 
for vognrevi-
sion 

I nærheden af 
revisionssig-
naturen 

l ængdedra-

L 

Betydning 

SmØreskema for vogne med 
tldssmØring. til 
venstre for felterne angi-
ver smørefristen I måne-
der (M). øverste felter an-
gi ver m:l.neder, og I 
de nederste felter anfØres 
under den pågældende 
ned tjenestested og dato 
for den foretagne smØring 

Angiver at vognen er for-
synet med internationalt ud-
skiftelige dele 

Til vognens bygning er helt 
eller del vis anvendt andre 
stålsorter end de normale 

Anbringes vogne med i-
geren, umlddel- sothermos- eller athermos-
bart til hØjre akselkasser og angiver, at 
for revislons- udskiftning af olie har fun-
signaturen det sted siden sidste vogn-

revision 

på l ængdedra-
geren. l nærhe-
heden af revis!-
oDssignaturen 

Anbringes på vogne, hvis 
glIdelejeakselkasser er ud-
styret med smØrepudestel 
af ny model 

248 



L 

Mærke 

MG 

2 mmpllJåt: 

294 - Il 

Placering 

Tll hØjre på 
længdedrage-
ren umiddel-
bart tl1 vens tre 
for signaturen 
for vognrevisi-
on 

Betydning 

Vognen er udtaget t!l lej-
llghedsvis udrangering 

på længdedra- Vognen har mlllmeterge-
geren vind 

Under boltene, Mærkeskilte for rlngfje-
der sammenhol-
der pufferplade 
og pufferbylster 

boltene, 
der s am.m en-
holder puffer-
plade og puf-
ferhylster 

derpuffere. 
R: største puffertryk i 

tons. 
H: puffervandring i mm 

SmØremiddel. 
Årstal ved pufferens an-
bringelse. 
Pufferens typebetegnelse 
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Mærke Betydning 

Vognen er udstyret som lednings vogn 

Vognen er udstyret med en persontogsbrem-
se, der ikke kanomst1llestil godstogsbremse 

Vognen er udstyret med en i international 
trafik tilladt godstogs bremse 

Vognen er udstyret med en i international 
trafik tilladt godstogsbremse, der kan om-
stllles til persontogsbremse 

Signaturerne, der er hvide, er anbragt på de fire hjØrnestolper. 
på hvidmalede vogne er de indrammet med sort. 

Mærke 

I 

1.5.1969 

Placering Betydning 

Nederst på hjØr- Gennemgående elektrisk 
nestolperne varmeledning til 3000 volt. 

50 anføres kun, hvis led-
ningen er egnet til en vek-
selstrØm med periodetal 
50 

- " - Gennemgående elektrisk 
varmeledning til 1500 volt. 
50 anføres kun, hvis led-
ningen er egnet til en vek-
selstrØm med periodetal 
50 
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Placering Betydning 

Nederst på hjØr- Gennemg<.lende el ektri s k 
nes tolperne varmeleclning til 1000 volt. 

50 anføres kun, hvis led-
ningen er egne t til e n vek-
selstrØm med perioctetal 
50 
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Lastgr æ nsesignaturer for godsvogne, hvis 
konstruktion tillad e r a kseltryk på: 

I S 

I S 
ISS 

o ver 18 t 
indtil 20 t 

A B C 
2051 24.51 28.51 

A B I C 
2051 24.5112851 
20.51 24.51 

A B J C 
2051 24.5112851 
20.51 24.51 

1551 

over 16 t 
indtil 18 t 

IS 

I S 
ISS 

A B C 
20.5124.51 

A B C 
20.51 24.51 
20.51 24.51 

A BIC 
2051 24.51 
20,51 24.51 

15,51 

indtil 16 t 

I S 

S 
SS 

[ll[]I] 

A B C 
2051 
20.51 

AIBIC 
20.51 
20.51 
15.51 

L 

Angiver vognens største tilladte last (ink! evt Islast) ved kØrsel på 
A. B og enormalstrækninger . 

S -mærket markerer . at vognen kan kØre i tog. hvis hastighed er 
indtil 100 km/ t. når de ud for mærket angivne lastgrænser ikke 
overskrides . 

SS -mærket markerer. at vognen kan kØre I tog. hvis hastighed er 
indtil 120 km/t. når de ud for mærket angivne lastgrænser Ikke 
overskrides . 

For kØlevogne skal en evt Islast medregnes i godsets vægt. 

Signaturen er anbragt til venstre på vognsiden. 
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Lastgrænsesignaturer for korte gOdsvogne 

For korte godsvogne - d vs 2-akslede vogne, hvis længde over puf-
fer er mlndre end 7,20 m, og bogievogne, hvis længde over puffer 
er mindre end 14,40 m - kan de for de pågældende normalstræknin-
ger gældende metervægte være afgørende for vognlastens stØrrelse. 

På sådanne vogne kan lastgrænsesignaturen eksempel vis være ud-
formet således: 

A Bl B2 I C 

40,Ot 42,5t 51,0 t 

A Bl B2 C2 C3C4 

40,0 t 42,5t 60,0 t 70,0 t 

I S 40,Ot 42,5t 

Stationerne er underrettet om de enkelte forvsltningers normal-
strækningsklasser. 
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Signaturer for lØse vogndele 

A 
Eksempel: 86"= 8 stk aftagelige kæder. 

LØbe-
nummer 

1 Aftagelig støtte 
2 Aftagelig sidevæg på fladvogne 
3 Aftagelig endevæg på fladvogne 
4 Aftagelig sidelem 
5 Aftagelig indvendig stolpe til sikring af godset 
6 Kæde til støtter 
7 
8 Presenningbom 
9 Vrldeskammel (med støtter) 

10 indskudsgulv (for smådyr, fjerkræ etel 
11 Understøtning for indskudsgulv 
12 Bræt til indskudsgulv 
13 DØrgitter (for frugt, grønsager etel 
14 DØrplade (for lØst indladet korn ete) 
15 Bure til dyr 
16 Sidde stang til fjerkrævogne 
17 Fodertrug 
18 Buk til fodertrug 
19 LØs hestebom eller støtterem 
20 Gitter eller aftagelig polstring for hestetransport 
21 Aftagelig briks for hestetransportvogne 
22 Grime til hestetransport 
23 Klapstol til hestevogne 
24 Koblingsstang (stiv kobling) 
25 Bundrist (stål-. brædde- eller tremmerist) 
26 Iskasse 

L 
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LØbe-
nummer 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
3 3 
34 
3 5 
36 
37 
38 
39 

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

Iskas s e forsatsvæg 
Iskas seranune 
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Hagestang e lle r stang for kØdkroge 
Af tagelig tværbj ælke for vogne med forsænket bund 
Aftagelig drager 
Støttebjælke } 
Del til indskudsgulv for speclalvogne 
Iltflaske 
Stopklo ds 
Bremsestang med eller uden klOdser} 
Fastspændlngstov 
Mindre bjælke for bevægelig rampe 
Aftagelig l æssesadel for vogne med 
vrldeskammel (til kedler m v) 
Udvekslelig varmehalvkobling 
Ildslukningsapparat 
HJulstoP} {for specialvogne til 
Slidske befordring af biler 
Gelændersta ng 
Ge lænderbue 
Bremsespindel 

på vogne til 
biltransport 

FORKORTELSSR FOR DE INTERNATIONALT ANVENDTE 
TRYKLUFTBREMSE R OG DERES BETYDNING 

w 

K-G P 

r. Automatiske , ikke trinvis lØsbare bremser 

We stinghouse-bremse med hurtigvirkende styreventil 
Westinghouse-bremse med hurtigvirkende styreventil 
og omstilling "gods tog- persontog" 
Knorr-godstogs- pe rsontogs bremse 



W-G 

W-GP 

w-p 

Kk-G 
Kk-GP 
Kk-GPR 

Dr-G 
Dr-GP 
Bo-GP 

Bo-GP-A 

Bo-G-A 

Hik-G 
Hik-P 
Hik-GP 
Hik-GPR 

Bd-G 
Bd-P 
Bd-GP 
Bd-PR 

K-RL-P 

W-RL-P 

1.5.1969 
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Westingshouse-godstogsbremse med styreventil Lu I 
eller Lu I-II 
Westinghouse-godstogs- persontogsbremse med sty-
reventil Lu V-I 
Westinghouse-persontogsbremse med styreventil LuR 

II. Automatiske, trinvis lØsbare bremser 

Kunze-Knorr-godstogsbremse 
Kunze-Knorr-godstogs- persontogsbremse 
Kunze-Knorr-hurtigtogsbremse med omstilling 
"godstog-persontog-hurtigtog" 
Drolshammer-godstogsbremse 
Drolshammer-godstogs- persontogsbremse 
Bozic-godstogs- persontogsbremse, type C, uden 
lastveksel 
Bozic-godstogs- persontogsbremse, type CD, med 
automatisk lastveksel 
Bozic-godstogsbremse, type D, med automatisk last-
veksel 
Hildebrand-Knorr-godstogsbremse 
Hildebrand-Knorr-persontogsbremse 
Hildebrand-Knorr-godstogs- persontogs bremse 
Hildebrand-Knorr-hurtigtogsbremse med omstilling 
"godstog-persontog-hurtigtog" 
Breda-godstogsbremse 
Breda -persontogsbrems e 
Breda-godstogs- persontogsbremse 
Breda-persontogs- hurtigtogsbremse med omstilling 
"persontog-hurtigtog" 
Knorr-persontogsbremse med hurtigvirkende styre-
ventil og Rihosek-Leuchter-ventil for trinvis lØsning 
Westinghouse-bremse med hurtigvirkende styreventil, 
eller med styreventil LuR og Rihosek-Leuchter-ven-
til for trinvis lØsning 
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Ch-GP 
O-G 
O-GP 
O-P 
O-PR 

O-G P-A 

KE-G 
KE-P 
KE-P-Mg 
KE-GP 
KE-GP-A 

KE-GPR 

WE-G 
WE-P 
WE-GP 

WE-GP-A 

WU-G 
WU-P 
WU-GP 
WU-R 

DK-G 

DK-P 
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Charmllles-godstogs- persontogs bremse 
Oerlikon-godstogsbremse, type ESt 3 
Oerlikon-godstogs- persontogsbremse type ESt 3 
Oerlikon-persontogsbremse, type ESt 4 
Oerlikon-persontogs- hurtigtogsbremse, type ust el-
ler ESt/R 
Oerllkon-godstogs- persontogsbremse, type ESt-AL, 
med automatisk lastveksel 
Knorr-godstogsbremse, type KE 
Knorr-persontogsbremse, type KE 
Knorr-persontogsbremse og magnetskinnebremse 
Knorr-godstogs- persontogsbremse, type KE 
Knorr-godstogs- persontogs bremse, type KE med 
automatisk lastveksel 
Knorr-hurtigtogsbremse kategori "R", type KE, med 
omstilling "godstog-persontog-hurtigtog" med eller 
uden farebremseaccelerator og m9d eller uden bloke-
ringsbeskytter 
Westinghouse-godstogsbremse, type E2A eller E3 
Westinghouse-persontogsbremse, type E2A eller E3 
Westinghouse-godstogs- persontogsbremse, type E2A 
eller E3 
Westlnghouse-godstogs- persontogsbremse, type E3, 
med automatisk lastveksel 
Westlnghouse-godstogsbremse, type U 
Westlnghouse-persontogsbremse, type U 
Westlnghouse-godstogs- persontogsbremse, type U 
Westlnghouse-hurtigtogsbremse kategori "R", type U-
R, med- eller uden farebremseaccelerator og med-
eller uden blokeringsbeskytter 
Dako-godstogsbremse, type C, CV, CYI, CD, CVD, 
CVID 
Dako-persontogsbremse, type C, CV, CYI, CD, CVD, 
CVID 



\ 

DK-GP 

DK-GP-A 

DK-PR 

WA-G 
WA-P 
WA-GP 
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Dako-godstogs- persontogsbremse, type C, CV, CVI, 
CD, CVD, CVlD 
Dako-godstogs- persontogsbremse, type CD, CVD, 
CV1D, med automatisk lastveksel 
Dako-hurtigtogsbremse kategori "R", med omst1lllng 
"persontog-hurtigtog", type CVlR, med eller uden fa-
rebremseaccelerator , og med eller uden blokerings-
beskytter. 
Westinghouse-godstogsbremse, type A 
Westlnghouse-persontogsbremBe, type A 
WestinghouBe-godstogB-persontogsbremse, type A 
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INTERNATIONAL LITRERING OG NUMMERERING 
AF VOGNMATERIELLET 

GODSVOGNE 

L 

Den internationale jernbaneunion (UIe) har sammen med de Østlige 
jernbaners organisation for samarbejde (OSShD) udarbejdet inter-
nationale retningslinier for litrering og nummerering af vognma-
teriellet. 

Disse retningslinier tager sigte på, at alle forvaltningers vogne 
af samme type skal have numre inden for samme num:.rnerrækker, 
og - såfremt de litreres efter de internationale bestemmelser -
også samme bogstavlitra. 

Den internationale bogstavlitrering 

Denne er ikke obligatorisk, såfremt en vogn er litrer et efter 
de internationale regler, kan det ses på, at litraet har en "." foran, 
f eks s åledes: ·Gs 
Vognenes litra består af et stort bogstav (hovedlitra) evt efterfulgt 
af Ilt eller flere små bogstaver (underlitra), som dels angiver, at 
vognene ikke har vtsse af de for hovedlitraet fastsatte egenskaber, 
dels angiver supplerende egenskaber. 

Der anvendes fØlgende hovedlitra til at angive de forskellige 
vogntyper: 
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Hoved-
litra 

E HØjsidede åbne vogne af almindelig type, kan tip-
pes over enderne og til siderne 
- med 2 aksler: Læsselængde mindst 7,70 m, 

lastgrænse mindst 20 t 
- med bogier: Læsselængde mindst 12 m, 

lastgrænse mindst 40 t 

F HØjsidede åbne vogne af speciel type 
- med 2 aksler: Lastgrænse mindst 20 t 
- med bogier: Lastgrænse mindst 40 t 

G Lukkede vogne af almindelig type, med mindst 8 
ventllationslemme 
- med 2 aksler: Læsselængde mindst 9 m, 

lastgrænse mindst 20 t 
- med bogier: Læsselængde mindst 15 m, 

lastgrænse mindst 40 t 

H Lukkede vogne af speciel type 
- med 2 aksler: Lastgrænse mindst 20 t 
- med bogier: Lastgrænse mindst 40 t 

I Kølevogne 
med normal isolering'i!Fvriste og iskasser med et rum-
indhold på mindst 3,5 m 
- med 2 aksler: Lastgrænse mindst 

bundflade mindst 19 m 
- med bogier: Lastgrænse mindst 30 t 

K Flade eller lavsidede åbne 2-akslede vogne 
af almindelig type 
Læsselængde over 12 m. nedklappelige side- og endevæg-
ge, korte støtter og l astgrænse mindst 20 t 
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L Flade eller lavsidede åbne vogne af speciel 
type og med enkeltaksler 
lastgrænse mindst ·20 t 

o Kombinerede flade/højsidede 2-akslede vog-
n e af almindelig type (f eks svenske vogne) 
Læsselængde over 12 m, nedklappelige sidevægge, støtter 
og lastgrænse mindst 20 t 

R Flade åbne bogievogne af almindelig type 
læsselængde over 18 m, nedklappelige endevægge , støt-
ter og lastgrænse mindst 40 t 

S Flade eller lavsidede åbne bogievogne afspe-
ciel type 
lastgrænse mindst 40 t 

T Vogne med forskydeligt tag 
- med 2 aksler: Lastgrænse mindst 20 t 
- med bogier: Lastgrænse mindst 40 t 

U A ndr e vo gne, navnlig s p e c i al vo gne til befordring 
af flydende, luft- eller pulverformige varer, som ikke 
falder ind under kategorierne F, H, L og S 
- med 2 aksler: Lastgrænse mindst 20 t 
- med bogier: Lastgrænse mindst 40 t 

For nærmere at kunne ang! ve en vogns egenskaber, er ovennævnte 
hovedlitra suppleret med underlitra, som vist i bilag 1. Disse 
underlitra anvendes til at angive de egenskaber, et flertal af jern-
baneforvaltningerne er interesserede i. Derudover er der mulighed 
for yderligere at anvende en national litrering, hvortil er afsat 
bogstaverne t - z, der adskilles fra den internationale litrering 
med en bindestreg. Bogstaverne t - w benyttes til vogne med egen-
skaber, der ikke begrænser deres genbenyttelse, og bogstaverne 
x - z til vogne, hvis egenskaber begrænser deres genbenyttelse. 
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på danske vogne benyttes fØlgende supplerende nationale litra: 

t = lukkede vogne udstyret med særligt afstivn!ngsudstyr (litra 
Gs-t og hvidmalede vogne af litra Hs-t) 

u = vogne med kØdkroge (litra Hks-u) 
v = vogne til befordring af æg (litra Hks-v) 

Vognnumre 

Vognnummeret består af 12 cifre, som alle skal medtages ved 
rapportering af godsvogne, ved anfØrelse af vognnummer i fragt-
breve m m. 

De 12 cifre anbringes pil. vognene således: 

Regime nr 

01 RIV - EUROP 
Forval tni ng nr 

" 86 DSB 
Vogn fir Kontrol c iff er 

\ , 
1202 000- O 
International litrering 

. Gs/ 
Vognen er litreret efter 
de intern ationale regler 

Er der for lidt plads til den viste anbringelse, hvilket især vil være 
tilfældet for flad"l'ogne, f eks litra Rs, anføres påskriften sll.ledes, 



) 
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idet dog bindestregerne foran og bagved forvaltning-nr ikke er obli-
gatorisk: 

31 - 86 - 390 O 033- 6 
RIV DSB . Rs 

For at lette aflæsningen af de 7 cifre i vognnummeret. er disse 
som vist foran opdelt i grupper, idet der mellem det midterste 
og de tre forreste hhv de tre bageste cifre er et mellemrum. Det-
te anvendes altid af EUROP- og POOL-forvaltningerne, medens 
det er tilladt andre forvaltninger kun at lave et mellemrum mel-
lem de tre første og de fire sidste cifre. 

Regimenummer 

For DSB-vognes vedkommende anvendes fØlgende påskrifter for 
regime: 

Påskrift på vognene 
Ol RIV-EUROP 

Ol RlV-POOL 

11 RlV-EUROP 

Il RlV-INTERFRIGO 

20 
21 RIV 

30 

31 RIV 

l/Il 1972 

betydning 
Vognen er indsat i EUROP-
parken 
Vognen er indsat i POOL-par-
ken 

Vognen er indsat i EURO P-
parken (bogievogne med last-
grænse C = 40 t eller mere) 
KØlevogn under Interfrigo-for-
valtning i international trafik 

Kun ti! indenlandsk brug 
Vognen er RIV-mærket 

Tjenestegodsvogn. Kun til in-
denlandsk brug 
Vognen er RIV-mærket (bogie-
vogne med lastgrænse C = 40 t 
eller mere) 

390 
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For vogne tilhØrende udenlandske baner eller optaget i disses 
vognpark kan andre påskrifter komme på tale under hensyn til til-
hØrsforhold til vognforbund, lej esats samt omstilbarhed af vogne-
nes hjulsæt til fors kellige sporvidder . 

Fa rval tnings -num mer 

Nummeret angiver i kode, hvilken jernbane der er ej er af vognen, 
eller I hvilken jernbanes vognpark vognen er optaget. 

Der anvendes fØlgende koder: 

Forvaltning Ejendoms- Kode-
mærke nr 

Tysk Rigsbane . . .•.•... • .. • DR 50 
Polske Statsbaner .. . . . .. .. . PKP 51 
Bulgariske Statsbaner ••• . . • • • BDZ 52 
Rumænske Jernbaner • . • •.... CFR 53 . 

" Tjekkoslovakiske Jernbaner . • • • CSD 54 
Ungarske Statsbaner .. .• •• ••• MAV 55 
Britiske Jernbaner . . .... . . . . BR 70 
Spanske Stats baner. . • • . • • . • . RENFE . 71 
Jugoslaviske Jernbaner • .. ••• . JZ 72 

·1 Græske Statsbaner • • . ••• .• •• CH 73 
Sveriges Statsbaner · .. . . . ... SJ 74 
Norges Statsbaner · . ..... . NSB 76 

Tysk Forbundsbane · . . .. . . . . DB 80 
Østrigske Forbundsbaner . ... . OBB 81 
Luxembourgske Stats bane r .. . . CFL 82 
Italienske Statsbaner .. . . . . . . FS 83 

·1 Hollands ke Ba ne r .•......... NS 84 
-, Schwe iziske Forbundsbaner . SBB/ CFF 85 

Danske Stats baner · . .... DSB 86 
Frans ke Stats baner SNCF 87 
Belgiske Statsbane r . . . .. ... SNCB 88 

) 
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Det egentlige vognnummer 

best:l.r af syv cifre, hvoraf det fØrste angiver: 

o = privat vogn 
1 = hovedlltra G 
2 = " H 
3 = " K, O eller R 
4 = " L eller S 
5 = " E eller T 
6 = " F 
7 = " U (tankvogne) 
8 = " I 
9 = " U med undtagelse af tankvogne 

Ovenstående ciffer angiver sammen med de efterfØlgende tre cifre 
vognens litra efter den fastsatte bogstavlitrering, omsat efter en 
bestemt kode. Til hvert litra er afsat en eller flere nummerrækker 
på 1000 numre , idet der til de talmæssigt største litra er afsat 
flest nummerrækker. 

Kontrolciffer 

Det efter det syvcifrede vognnummer anfØrte kontrolciffer er efter 
et bestemt system udregnet på grundlag af de 11 cifre for regime, 
ejendomsmærke og nummer, og det benyttes ved anvendelse af 
elektroniske databehandlingsanlæg. Hvis der er fejl i de til anlæg-

) get meddelte cifre, vil anlægget markere det. 

PERSONVOG NSMA TERIEL 

. Personvogne (herunder sove- og liggevogne o l) samt post- og rej-
) segodsvogne forsynes med 12-cifrede vognnumre efter et lignende 

system som det, der benyttes til nummerering af godsvogne . Der 
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er derimod ikke forudsat nogen international bogstavlitrering for 
personvognsmateriellet. 

Det er dog tilladt jernbaneforvaltningerne at forsyne materiellet 
med et bogstav- og/eller tallitra til internt brug. Statsbanernes 
materiel er således påmalet et bogstavlitra, der er anbragt under 
vognnummeret. 

De internationale vognumre samt litra er anbragt midt på vogn-
siden under vindueshØjde og har eksempel vis for en DSB-person-
vogn af litra CC fØlgende udseende: 

• 
51 86 29-52 180-9 

/ 

Kontrol-
R egime nr ciffer 

Forval tning nr Byggenummer 

Maks hastighed og 
Vogntype varme system 

National litrering 
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Af eksemplet fremgll.r, at vognnummeret opdeles i grupper, dels 
ved afstand mellem de enkelte grupper, dels ved hjælp af indskudte 
bindestreger, ligesom nogle cifre endelig er understreget. Årsagen 
hertil er bl a Ønsket om at holde de cifre, der logisk har relation 
til hinanden, samlet i en gruppe for at gøre brugen af vognnumme-
ret lettere. 

De enkelte cifres betydning i store træk: 

1. - 2. ciffer 
angiver vognens udvekslings regime. For DSB-vogne, der opfylder 
RIC 's bestemmelser for benyttelse i international trafik (RIC-mær-
kede vogne), anføres "51", medens vogne, der kun anvendes i in-
denlandsk trafik har betegnelsen" 50". 

3. - 4. ciffer 
betegner vognens ejendomsforvaltning. Disse talkoder er de sam-
me som dem, der benyttes pil. godsvogne, jf side 218. 

5. - 11. ciffer 
gi ver i kombination oplysning om vognens trafikale egenskaber 
samt dens lØbenummer. Pil. vognene er disse cifre markeret ved 
understregning. De enkelte cifre giver oplysning om fØlgende: 

5. ciffer vognens art, siddevogn, liggevogn, sovevogn, rejsegods-
vogn o s v samt klasse. 
"2" i eksemplet angiver sll.ledes, at der er tale om en 
siddevogn med 2. klasse. For vogne med 1. klasse an-
fØres "1" og for vogne med 1/2 klasse "3". 

6. ciffer vognens indretning, bl a antallet af kupeer. "9" betyder, 
at vognen har 9 kupeer. 
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7. - 8. 
ciffer 

9. - 11. 
ciffer 
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giver oplysning om vognens maksimale hastighed samt 
opvarmningssystem. "5" betyder, at vognen må kØre I 
tog med maksImalhastighed 140 km/t, samt at den har 
såvel damp- som elektrisk varmesystem. "2" oplyser 
yderligere, at vognen er udstyret med alle efter RIC 
tilladte elektriske opvarmningssystemer. 

vognens egentlige løbenummer Inden for den pågældende 
vogntype. 

12. ciffer 
er et kontroltal, der - som det er tilfældet med godsvogne - er ud-
regnet på grundlag af de Øvrige 11 cifre . 

) 

/ 



I 
I 

315 - I L 

Bilag I 

International litrering af godsvogne 
Lo Højsidede vogne Lukkede vog ne Flade eller lavsidede åbne vogne (Svenske Andre vogne 
GI trævogne) og navnlig > I l .. Lo med e nkeltak! ler med ogier Vogne med specialvogne t: GI Gængs type Gængs type KølevQgne Vogneo der både kan 
'" > til befordring af fl yden de O .. kan tippes over 8 ventilations- med middel isol ation . I anvendes som flade forskydel igt tag .., ... Speciel type Speciel type eller pulverfor mige 
Ol Ol enden eller siden. åbninger el . flere bundriste og is kasser med og som højs idede stoffer. som ikke fal der '" rumfang 3.5 m' el. mere Gængs t ype + G.,g.'". 2 akslede: GI o 2 akslede: 2 akslede vogne af gængs type ind under kategorierne 

'O 
.., 2 akslede : 2 akslede : med 2 aksler, mere mere end 18 m, 20 t el. mere F, H . L og S Ol En keitaksier : med 2 aksler over e: Længde 7,70 m el . mere lO t el . mere Længde 9 m el . mere 20 t el. mere end 12 m med Speciel type med nedklappel ige Speciel type GI 15 t el .. mere 12 m med nedklap- Med bogier : 2 akslede: ':; 'O La.t lO t II. mere Med bogier: Last lO t el . mere Med bogier : Bundfl. mind.t 19 m' bevægelige sider endevægge og .e: ll\st 20 t el. mere 040 t el. mere pelige vægge og 40 t el. mere 20 t el. mere > Med bogier: 40 t el. mere Med bogier: 40 t .1. mere og korte støtter med støtter 

e: Længde 12 m el. mere Længde 15 m el. merl Med bogier : med støtter Med bogier: ..:( Last 4f() t el. mere Last.4() t el . mere 30 t eli. mere L .. t 20 t el. mere Lut 40 t el. Last lO t el. mere 40 t elI. mere 

Serie E F G H I K L R S O T U bogstav 

Med bogier Med bogier Med bogier Med bogier Med bogier a: 3 aksler a: 6 aksler 3 aksler Med bogier Med bogier a aa: 4 enkeltaksler aa : 8 aksler el. flere 

Med stor kapacitet Med stor kapacitet Med stor kapacitet b: Bundfl. mind.t 22 m' Med stor kapacitet 
b mere end 45 ml mere end 70 ml mere end 70 ml bb: Bundfl.mere end 27m' Med lange støtter Beholderbærevogne Beholderbærevogne mere end 60 m3 

En keitaksIer Enkeltaksler Enkeltaksler Enkeltaksler Enkeltaksler 

c: med endedøre 
cc: med endedøre og 

Med kød kroge Med drejeskammel Med drejeskammel Med endedøre Til aflæsning c indre indretning ved lufttryk 
til transport 
af biler 

Med automatisk Med automatisk Med automatisk Med automatisk 
d aflæsning ved aflæsning ved Lemme i gulv Til fersk fisk aflæsn irlg ved aflæsning ved 

tyngdekraft (1) tyngdekraft (1) tyngdekraft (1) tyngdekraft (1) 

e e : Med 2 gulve 

I 
Med el-ventilation Med etager til Med etager til Fri dørhøjde mere Til cement ee: Flere end 2 gulve bilbefordring 

i 
bilbefordring end 1,90 m (2) 

( '" f Indrettet til færgetrafikken på Storbritannien (for vogne under kolonnerne F, H, l, L, S, I), T og U) e: 
'L: 

I L GI Til korn Til korn Maskinkølevogn (1) Til korn Til korn Lo g 

C; Til tidlige Til tidlige Med kraftig Til flydende el. luft-e: h o grøntsager (3) grøntsager (3) isolation formige produkter ... .. 
e: 

I I 
Lo Med forskydel ige Med forskydelige Med forsænket GI i ... sidevægge sidevægge vognbund .: 
... j I reserve Lo ) GI 
> I .. Med 2 aksl.er: Med 2 aksler : Med 2 aksler: Med 2 aksler : Med enkeltaksler: Med 2 Med 2 aksler : ... 

!i-

Ol Last mindre end 20 t Last mindre end 20 t L .. t mindre end lO t Last mindre end 20 t Last mindre end 15 t Last mindre end Last mindre end Last mindre end Last mindre end Last mindre end Last m indre end 20 t Last mindre end 20 t '" k O .., Med bogier: Med bogier: Med bogier : Med bogier : Med 20 t 20 t 40 t 40 t 20 t Med bogier : Med bogier: Ol 
Last mindr. end -40 t Last mindre end 40 t Last mindre end 40 t Last mindre end 4() t Last mindre end 30 t Last mindre end 4fO t Last mindre end 40 t GI 

'O 

:\ .: Kan ikke tippes Færre end 8 vendla- Varmeisoleret I Uden støtter Uden støtter (5) Uden støtter Uden støtter (5) Uden støtter over siden tionslbninger uden iskasser 

Med 2 aksler : Med 2 aksler: Med enkeltaksler 
m Mindre end 7,70 m Mindre end 9 m 

Bundflade mindre m ' fra 9 til 12 m m: fra 15 til 18 m m ' fra 9 til 12m 
Med bogier: Med bogier: end 19 m2 mm: mindre end 9 m mm: mindre end 15m mm : mindre end 9 m 

Mindre end 11 m Mindra end 15 m I 
n I reserve 

o Kan ikke tippes Iskasser med rumfang Faste sider l Faste endevægge over enden mindre end 3,5 ml (4) 
i 

p I Uden bundriste Uden sider Uden sider (5) Uden endevægge Uden sider (5) 

q q : Elvarmeledning for alle tilladte strømarter qq : Elvarmeledning og -anlæg for alle tilladte strømarter (Gyldig for alle vogntyper) 

r r: Dampvarmeledning rr: Dampvarmeledning og -anlæg (Gyld ig for alle vogntyper) 

S- Kan køre som S SS eller SS-mærket vogn (Gyldig for alle vogntyper) 

(1) Begrebet »Automatisk aflasning ved tyngdekraft« kan kun anvendes for vogne, der ikke t r flad bund og ikke kan t ippe. (3) Bogltavbetegnelsen » h « kan kun anvendes til litra G og H, som har ekstraventilationslemme i gulvhøjde. 
hverken over enden eller siden. 

(4) Bogstavet 'oft _ iskasser under 3.5 13 _ anvendes ikke p3 vogne, som allerede har bogstav (2) Bogstavbetegnel.en » e« - fri dørh_ide 1,90 m - kan ikke bruge. til vogne med elig tag T. nlr disse i forvej en "l' • 
berer betegnel.en »b« - vogne med .tor kapacitet (over 60 m'), og enkeltaksler - , og (eli r) bltegnel.en »d« - aflesning Endvidere anbringes bogstavet "l' ikke vogne med bogstav ftgR. ved tyngdekraft -, og (eller) betegnelsen» i« - med forskydelige .• ider. 

(5) Anbringel.en af bogstavbetegnelsen »1 « (uden .tøtter) og » p « (uden sider) er valgfri for litra » L« og »$«, som ogd fir bogstavbetegnelsen »b«. »c« eller »e«. 
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