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Maskintjenestens Areal-Omraade. 
Grænsen mellem Trafiktjenestens og Maslåntjenestens Om· 

raader angives ved særlige Mærker af den i Signalreglementet 
angivne Type. 

Ud over det Omraade, der saaledes er henlagt under Maskin· 
tjenesten, kan der paa Stationsomraadet eller andetsteds paa 
Banens Grund findes Arealer, Bygninger e. L, som benyttes 
af Maskintjenesten, og som derfor udtrykkelig er underlagt 
denne. 
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Driftsmateriellet og dets Indretning. 
Ovel'sigt over HaandbØger, Vejledninger, FOl'tegnelser, Spe· 

cialtryk og lignende Instrnktionsstof vedrØrende Driftsma· 
teriellet og dets Indretning findes i Ordreserie A. 

Det Vognmateriel, som kan komme t il Befordring over Stats-
banerne, el' fØlgende: 

1. De Statsbaneme tilhØrende Vogne, Sneplove m. v, 
2. Vognen, som t ilhØl'el' pl'ivate, men el' indlemmet i Statsba-

nemes Vognpark, 
3. Vogne, som lejes af Statsbanel'oe. 
4. Vogne, som el' indlemmet i fremmede Befordringsmyndig-

heders Vognpark, og som enten kan ti lh øl'e de fremmede Ba· 
llel' selv eller private, 

Saadanne Vogne ovel'tages kun til Befordring, Dam' der 
melJem Statsbanerne og den Bane, fra hvilken Vognene 
tages, el' sluttet en Ol'erenskomst om Vognbenyttelse, 

Oversigt over Overenskomstel' om Vognbenyttelse 111. v. mel· 
lem Statsbane ru e og fremmede Befol'dringsmyndi gheder fjndes 
j Ot'd resel'i e A. 

Danske Privatbanetog befarer enkelte Steder efter slm'lig 
Overenskomst kortere Statsballestl'ooku iu gel'. Det omvendte fin -
der ogsaa Sted, ligeledes efter sæl'lig: Overenskomst. 

SI,i!!c pau F'o)'spgsm"tc)'icZ. 

Fol' at kunne holde Kontrol med de PrØver og li'o l'sØg, del> 
anstilles med Forandringer ved Materiell et, el' del' paa de Loko· 
motiver, 1\Iotol'vogne og: Vogne, med hvHke snadanne ForsØg 
afholdes, anbragt et Skilt 150 X 350 mm med Paaskl'ift: P)'øve 
og en mindre Undertekst, del' angive.r Art og eventuelt 
Oplysn ing om Udveksli ng i Værkstedet af cle Dele, del' prØves, 
eller Dele, del' stuat' i Forbindelse dermed. 
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Bestemmelser vedrørende 
Lokomotiv- og Motorvognstjenesten. 

Lokomotivmesterens almindelige tjenstlige Forhold. 

Myndighedsforhold. 

Lokomotivmesterens nærmeste foresatte el' vedkommende 
tilsynsfØrende MaskiningeniØr, men han henhØrer i Øvrigt di· 
rekte under Distriktet. 

Hvor del' ved samme Depot findes fl ere Lokomotivmestre, 
ordnes deres indbyrdes t jenstlige Forhold af Maskiningeni!!ren, 

Lokomotivmesteren el' FOl'standel' for det Maskindepot, ved 
hvilket han el' ansat , og foresat for de ved Depotet ansatte ellel' 
del' lnicllert idi gt udstationerede ell er t jenstgørende Pet'sonale, 

Nau!' del' ingen Vognmester el' stationeret pau S tedet, el' 
Lokolllotivmestel'en foresat fol' de del' t jenstgØrende Vognop· 
s.yn smænc1. 

Mindl'e Forseelser af det ham underordnede P ersona le kan 
Lokomotivmesteren selv afgØre ved Irettesættelser, men Tjene· 
s tefol'SØmmelser, Drukkenskab, Opsætsighed ell er anden grov 
Uorden f ra Personalets Side skal ban uvægerlig indberette til 
Distr iktet, 

LokomoUvmestci'cn el' bemyndiget til at an tage og aIskc<lige 
E kstraarbejdere, tueD disse man. kun an tages i det Omfang, SOUl 

'l'jenesten til enhver Tid kræver, og kun ind en fol' den Grænse, 
der er fastsat. 

Ved d e Depoter , del' ledes af en ti l DepotJ'orstander beskik· 
ket Lokomo tivr!)rer (MotorfØrer ellel' Lokolllotivfyrbøder ), b'æ-
del' denne i Lokolllo ti vmesterens Sted, ,nal edes at de fol' Loko-
lIlo th'mestre gældende Onl l'cl' komm e1' til Anvendelse fol' den 
puagmldende Depo tfol'standet ', 
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Bolig. 

For saa vidt der ikke er anvist Lokomotivmesteren Tjeneste· 
bolig, er han, hvor der ikke ved Depotet el' etableret DØguvagt 
af Lokomotivmestre, pligtig at tage BoHg sna nrer ved Remjsen, 
som Forholdene tillader. 

Tjenestetid og Dispositionstjeneste. 

I den ordinære Tjenestetid, del' fastsættes af Distriktet, maa 
Lokomotivmesteren ikke forlade Stationens og Maskintjenestens 
Omraade, undtagen naar tjenstlige Anliggender gør saadant 
nØdvendigt. 

Ud over den ol'diuære Tjenestetid er han pligtig at forblive 
til Stede, naar Tjenesten kræver hans Nærværelse, og han skal, 
uaar han ndeu for Tjenestetiden forlader sit Hjem, efterlade 
Underretning der eller hos den vagthavende i Remisen om, hVOl' 
han eventuelt kan træffes. 

Naar Lokomotivmesteren forlader Depotet i tjenstligt An· 
liggende eller ved Tjenestens OphØr, skal han - fol' saa vidt 
han ikke aflØses af en anden Lokomotivmester - overgive Vag· 
ten ved Depotet til den Lokomotivfører ener MotorfØrer, del' 
holder Reserve, og dersom dennes Reservetid udlØber, eller ved· 
kommende beordres til Tjeneste, inden Lokomotlvmestel'en el' 
kommet til Stede, skal den vagthavende overdrage Vagten til 
den LokomotivfØrer eller MotorfØrer, der efter ham overtager 
R<!serveholdet o. s. fr., men dersom der ikke el' andre Lokomotiv· 
førere eller til Stede, der kau overtage Vagten, eller 
hvis del' indtræffer Uheld eller Forhold, del' gør Lokomotivme· 
stereos Næl'værelse nØdvendig, skal den vagthavende straks 
sende Bud eItel' ham. 

Ledelse af Tjenesten. 

Lokomotivmesteren forestaar efter den af Distriktet fast· 
satte KØrselsfordeling den daglige Ledelse af Lokomotiv· og Mo· 
tOl'vognstjenesten, ligesom ban skal drage Omsorg fol', at al 
KØrsel uden fol' Kørselsfordelingen fordeles mellem Personalet 
efter de hanl gjyue Anvisninger. 

Han er ansvarlig for, at det beordrede Reservehold altid 
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holdes ved depotet, således at det pågældende personale er til 
stede, og at reservelokomotivet holder med bakket fyr og med den 
beordrede dampspænding samt er forsynet med brændsel og 
og er opsmurt. 

Dersom reservetjenesten ikke kan holdes på grund af mang-
lende trækkraft, skal lokomotivmesteren uopholdelig underrette 
stationen og sende telegrafisk meddelelse såvel til sektionsingeniøren I 
som til vedkommende trafikinspektør. 

Han fordeler tjenesten for håndværkerne og remisearbejderne 
m. fl . således, at hver mand kommer til at udføre det arbejde, 
hvortil han er bedst egnet. 

Han drager omsorg for, at de af generaldirektoratet, distriktet 
samt af andre dertil bemyndigede givne instruktioner, ordrer eUer 
meddelelser angående tjenesten snarest efter modtagelsen med-
deles det ham underordnede personale i overensstemmelse med de 
herfor givne regler. 

H an skal påse, at personalet udfører tjenesten på forsvarlig 
måde i overensstemmelse med den udfærdigede tjenesteorden og 
med de givne ordrer og instrukser, og han kan drages til ansvar, 
hvis dette ikke sker. 

Han påser, at personalet møder i rette tid og ikke uden tilladelse 
forlader depotet, inden tjenesten er sluttet, samt sørger for, at der 
sker afkortning i lønnen eller eventuelt indberetning til distriktet, 
når det udebliver fra arbejdet. 

Han skal have opmærksomheden henvendt på : 

a l at både lokomotivfører og lokomotivfyrbøder i de tilfælde, 
hvor udvaskning ikke foretages af særligt personale, selv er til stede 
og [oret ager udvaskning af kedlen, og at lokomotivfyrbøderen pud-
ser alle blanke dele i førerhuset, 

b l at remisclorrnændene fordeler arbejdet til de dem under- I 
ordnede remisearbejdere på bedste måde og fører tilsyn med dets 
omhyggelige udførelse, samt at pudserne renser og pudser loko-
motiverne god t og om vinteren befrier dem for is og sne, 

e l at remisearbejderne udfører de dem pålagte arbejder ved 
opfyring, brændselsudlevering og renholdelse af lokomotiver og 
motorvogne eller lokaler. Særlig skal det påses, at opfyringsmæn-
dene altid cIterser, om· der er tilstrækkelig vand på kedlen, inden 
de · tændei· fyret, og er instrueret om, til hvilke tider personalet 
eventuelt skal vækkes: 
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Når der af distriktet rekvireres assistance til udførelsen af min-
dre reparationer eller arbejder ved materiellet ved depotet, påhviler 
tilsynet med og ansvaret for arbejdets udførelse vedkominende 
lokomotivmester, som derfor skal overbevise sig om, at arbejdet 
er udført på tilfredsstillende måde. 

Med hensyn til de arbejder, der på' maskindepoterne udføres 
ved materiellet ved værkstedets foranstaltning efter særlig aftale 
med distriktet eller ifølge ordre, påhviler tilsynet derimod vedkom-
mende værksted. Lignende forhold gælder med hensyn til udførel-
sen af arbejder ved elektriske og andre anlæg. 

Lokomotivmesteren skal i særlig grad sørge for god uddannelse 
af personale i aspirantstillinger (lokomotivfyrbøderaspiranter og 
remisearbejderaspiranter samt ekstrahåndværkere, der er antaget 
med fast ansættelse for øje). Han skal lære aspiranten således at 
kende, at han kan afgive fyld estgørende bedømmelse af ham. 
Navnlig bør opmærksomheden være henvendt på følgende: 

l) Overholdelse af mødetiden, 
2) flid og interesse for arbejdet, 
3) arbejdsevnen, herunder om han viser anlæg for det ham 

tildelte arhejde, 
4) sikkerhed i arhejdets udførelse, 
5) ordenssans, 
6) optræden over for med ansatte. 

Hvis en aspirant ikke har behørigt anlæg eller interesse for tje-
nesten, eller hvis hans forhold i øvrigt i nogen henseende giver 
anledning til at nære betænkelighed ved at beholde ham i tjenesten, 
skal det, også i den pågældendes egen interesse, snarest indberettes, 
for at overgang til anden livsstilling kan ske burtigst muligt. 

Såfremt aspiranten afgives til tjeneste, der ledes af værkmester 
eller vognmester, påhviler det den pågældende værkmester eller 
vognmester at iagttage de foran givne anvisninger. 

TilsYD med lokomotiver og motorvogDe. 

Lokomotivmesteren fører tilsyn med alle de under depotet hø-
rende eller der midlertidigt tilstedeværende lokomotiver og motor-
vogne og er ansvarlig for, at kun sådanne benyttes, som er i fuld-
kommen betryggende stand og opfylder de derom givne bestem-
melser, derunder af eftersynsfristen for damplokomotiver ikke 

'h. 1952 66 
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overskrides, samt at mangler snarest muligt afhjælpes, for så vidt 
dette kan ske med de til hans rådighed stående midler. 

Lokomotivmesteren fører endvidere tilsyn med, at forannævnte 
materiel med hensyn til indretning og udstyrelse i teknisk hen-
seende holdes i den stand, det havde ved udgangen fra værkstedet. 

Forandringer ved materiellet må ikke foretages uden ordre eller 
tilladelse fra generaldirektoratet. 

Er et lokomotiv (motorvogn) midlertidig utjenstdygtigt, ind-
berettes dette til sektionsingeniøren med angivelse af årsagen til l 
utjenstdygtigheden, hvorefter om fornødent nærmere ordre om, 
hvorledes der skal forholdes, vil blive givet. Ligeledes indberettes, 
når lokomotivet (motorvognen) atter er tjenstdygtigt. 

Lokomotivmesteren skal påse, at alle foreskrevne eftersyn, af-
kølinger og udvaskninger m. v. foretages grundigt og omhyggeligt 
og til de for hvert arbejde fastsatte terminer. 

Han skal derhos personlig deltage i de periodiske eftersyn af 
lokomotiver og motorvogne. Særlig påhviler det ham at deltage i 
eftersynet af damplokomotivernes fyrkasser og smeltepropper på 
første udvaskedag i de lige måneder. 

Lokomotivmesteren skal føre stadigt tilsyn med, at damp-

'It" 1952 67 
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lokomotivernes Gnistfangere og Askekasser el' i forskriftsmæs-
sig Stand, og at del' altid haves tilstrækkelig Beholdning af tørt 
Sand til Lokomotiverne (Motorvognene). 

Ved Lokomotivets (Motorvognens) Udgang fra Værkstedet 
eUer ved Overflytning fra et Depot til et andet er VærktØjs-
rummet plomberet og VærktØjsskabet aflaaset. Snarest efter 
Lokomotivets (Motorvognens) Tilgang til Depotet afleveres 
VærktØjsskabets og VærktØjsrummets Nøgler til Lokomotivme-
steren, der straks foranlediger en Eftertællillg af VærktØjet for 
at overbevise sig om, at alt er til Stede og i god Stand, hvor-
efter Skabet atter nflaases, Rumrnet plombel.'es, og Nf}glerne an-
bringes paa den del·til bestemte Plads. Lokomotivmesteren og 
ReservefØreren fprer 'filsyn med, at nve,lkommende ikke benyt-
te,' N Øglerne. 

Inden et Lokomotiv (Motorvogn ) afgives til Værkstedet, skal 
det paases, at det er rengjort og behandlet i Overensstemmelse 
med de paa Side 74-1 givne FOI'skrifter. 

Tilsyn med Vogne. 

Paa Depotstationer, hvor der ingen Vognmester findes, skal 
Lokomotivmesteren jævnlig tilse Vognopsynsmændene under 
UdfØrel sen af deres Arbejde og fØre Tilsyn med Togopvarmnin-
gen og med Anlæggene til den elektriske rrogbelysning og deres 
B etjening. 

Hvor der el' stationeret Hjælpetog, hal' den af Distriktet 
som stedlig Hjælpevognsleder ndpegede Lokomotivmester 
(Vognmester) Tilsynet dermed efter Reglerne i Driftsnhelds-
reglemen tet. 

Tilsyn med Bygninger og Anlæg m. v. 

Lokomotivmestereu fØrer Tilsyn med alle de til Depotet hØ-
I'ende Bygninger, Anlæg, Oplag af Materialer, Inventar m. v. 

nan skal opretholde Ordenen paa det Omraade, del' el' under-
lagt Depotet, heruuder i Remise og Opholdsværel ser m. v. 

Han skal sørge fol', at Værelserne daglig bliver ordentligt 
rengjort og udluftet samt 2 Gauge om Aaret underkas tet Ho-
vedrengØl'ing i O\'erensstemmelse med de derom trufne Over-
en skomster. 
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Om Vinteren paaser han, at Værelserne bliver passende op-
varmet. 

Han skal paase, at Pladsen omkring Remisen holdes ren og 
ryddelig, og at Askekasserne jævnlig renses. 

Endvidere skal han vaage over, at Inventaret saavel i Væ-
relserne som i Remisen behandles paa forsvarlig Maade af 
Personalet. 

Forandringer ved de nnder hans Tilsyn værende Anlæg m. v. 
maa ikke foretages nden hans foresatles 1'illadelse. 

Hvor ikke andet el' bestemt, fØrer Lokomotivmesteren 'fil syn 
med alle Anlæg paa Stationen, del' tjener til Lokomotivernes 
Vandforsyning, jfr. Side 118-1. Findes del' ved Depotet Vandren-
seapparat, skal han d,·age Omsorg fol', at dette fungerer paa til-
fredsstillende Maade, samt at Tilsætning af Kemikalier og de 
foreskrevne PrØver foretages i Henhold til derom givne særlige 
Bestemmelser. Ligeledes fØres Tilsyn med de under Depotet 
hØrende Centralvarmeapparater, fol' saa vidt ikke andet er 
fastsat. 

Lokomotivmesteren overværer og kontrolerer Aflæsningen 
af de ved Depotet værende Maalere, der angiver Forbrug af 
Gas, Vand eller Elektricitet fra kommunale eller private Anlæg, 
for saa vidt de paagældende Installationer sorterer under bam. 
Desuden skal Lokomotivmesteren ugentlig aflæse samtlige disse 
)faalere for at kontrolel"e, at der intet uforholdsmæssigt.Forbrug 
findel' Sted. 

Saafremt del' ved Depotet findes Brovægt, der henhØrer un-
der Maskintjenesten, paahviler Tilsynet med denne Lokomotiv-
mesteren, som derfor skal drage Omsorg fol', at Vægten til en-
hver Tid er i tjenstdygtig Stand og ved Benyttelsen ikke be-
skadiges ved, at del' kØres Vogne af eller paa, uden at Vægten 
Cl' stillet i Ro, jfr. Side 120-1. Det daglige Tilsyn JlJed Drejeskiver 
l,aa Maskindepoternes Omraade paahviler Lokomotivmesteren, 
som er ansvarlig fol', at Dl'ejeskivel'oe smØres, efterses og holdes 
i driftssikker Stand. 

Depotets Magasin. 

Lokomotivmesteren forestaar Depotets Magasin og el' ansvar-
lig fol', at Kul, Brændselsolie, Benzin og SmØreolie af de ved 
Depoterne anvendte Sorter samt de Øvrige Forbrugsmaterialer, 
de,· skal anvendes, er til Stede i tilstrækkelig Mængde. Han skal 
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derfor til enhver Tid være klar over Størrelsen af det øjeblikke-
lige Forbrug og over Beholdningerne og skal i betimelig Tid 
rekvirere ny Forsyning, saa at der ikke opstaar nogen Mangel. 
Mindst 3 Uger inden Kulbeholdningen vil slippe op, skal Distrik-
tet underrettes, 

Han drager Omsorg fol', at de fornØdne Reservedele til Loko-
motiver og Motorvogne m, v, altid findes ved Depotet fol' de 
'ryper, del' el' stationeret der, og foranlediger, at Reseryedele 
til Typer, som ikke mere el' station eret ved Depotet, afsendes 
snarest efter , at den paagældende Type er overflyttet til andre 
Depoter, 

Alle Rekvisitioner paa Var-el' Jll. v. indsendes til nfaskin-
ingenisiren, Lokomotivmesteren el' i Almindeli ghed ikke beret-
tiget til selv at anskaffe nogen Genstand til Maskintjenestens 
Brng, og uaar Omstændighederne nØdvendiggØr, at saadan An-
skaffelse undtagelsesvis skel', skal han føl' eller straks eitel' Au-
skaffelsen gøre Indberetning om samme med Angivelse af Grnn-
den t il den, 

Lokomotivmestel'en er unsvul']jg for, at Materialer kun ud-
leveres mod behØrig Rekvisition og anvendes efter del'es Be-
stemmelse og til Banernes Brng, og han skal den 1. og 16, i 
hver Maaned indsende de ti l Magasinet indgaaede Rekvi si tio-
ner. 

Bemærker han, at nogen af Personalet Ødsler med Materia-
lerne eller misbruger disse, skal han pantale det og i Gentagel-
sestilfælde indberette det. 

Beholdningen af Smeltepropper maa ikke være tilgængelig 
fol' Personalet, og de maa kun udleveres mod samtidig Tilbage-
levering af de tilsvarende kasserede Smeltepropper, 

I ngen Materialer, deri indbefattet Affaldet f,'a Lokomo tiver-
nes Rpgkamre og Askekasser, maa overlades P e,'sonalet til pri-
vat Brug uden efter udb'ykkelig dertil indhentet Tilladelse, 

Alle Affaldsmaterialer, saasom gammelt RistejerLl, Bremse-
klodser, Jern, Gummivarer, Metaller m, v" ligesom ogsaa itu-
brudte Inventurgenstande skal om hyggelig samles og fra 'l'id 
til anden med FØlgeseddel indsendes til vedkommende Cenb'al-
magasjn. 

Lokomotivdele til Værksted eller Magasin. 

Naar beskadigede eller itnbrudte Dele til Lokomotiver eller 
Motorvogne indsendes t il Værksted ell er Magasin til Udvekslin g 
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ellel' Repa ration: nile de paagældclHle Dele illdsendes, selv 
('1111 de anses fOl' ualwcndelige. Dejene (lel'hos nere tydeligt 
nltCl'!;:ct med Lokomot jvcts Litl'.\ ng 

:Naat' Gells!'andc indsendes t il Hepal'ation eller Ombytn ing, 
Cl.' det ikke t il strækkeligt, at del' paa[fh'cs l?01'sendelsespapil'e1'ne 
eu B Cllla:::t'knin g 0111. at El'stnllting: lC"cl'ct, men Llel' skal 
i JlYcrt enkel t Tilfælde medsende . di8se en pna-
tegnes: »Til Olnbytning«. 

Indsendes del' Gcn stmllle, uden a t det' puskes El'statni ll g tlCl'-
fOl ', skal J'Ol'l1sjden Oplysning gh'cs enten pna eller 
ved sfCrlig Meddelelse. 

Sygdo m og Tjenestefrihed ved Depotet. 

El' Lokol11otinnestCl'cn ycd Sygdom i nt \'tll'ctnge 
:-: ilt Tjeneste. skal han uopholdelig send e Dislriklet telegrafisk 
lIec1 t1elel:e hel'om, l igesom han attel' skal gi r e )[eddelelse. snn 
Sllal 't han jgen over t:lget' Tjenest e, 

Sygdom blandt Personalet indbel'et tes eftel' Bestemmelse1'lle 
i Ol'd l'esel' ie A Q, Kan Depotet ikke af:!h'e Afl S;Sllillg fOl' 
maaneclslØnnet Pel'sonale. skal uellue l'ckdl'Cl'CS hos Di s triktet. 

Fol' sygemeldte timelØnnedes VedkOlllmende oprØres den 
gældcnde paa LØn nin gsko l'tet so m s.rg. NaaL' knn eli enkelt 
Mand el' syg, man del' ikke Ild en EemYll di gelse antages en 
Ekstl'aal'bejder i han Sted, 

Ol'loysandragencler fra det Jlwnneds-;}fillllec1e bpL' 
sna. vidt muligt indsen<les mindst S Dnge, inden Ol'loven skal 
begynde, og skal altid ledsages af en fra 
mes teren 0111 , h\'ol'ledes Tjenes ten knll lIc1[fh'cs undel' 01'lorcn, 
og om den llfjd,'end iggsH' A.ufa gelse nr Eks lI·:lfll'bejdcl'e. 

Bogføring. tjenstlig Korrespondance m. v. 

LokOll1o t ivmestel'en fs:iL'el' Lønningskol' t 1'0 1' f:1!':te og eks ll'u 
BeIJli sca l'bejdel'e (Form , NI', luG ) , 

Over a11e Repal'ationer, del' udfØres ved Lokomot iver og Mo-
torvogne, saa længe de el' ved Depotet, en Journal (For m. 
Nl'. ) [a 164: ) . del' til ) [;(!':kinillg'cn isil'en. 
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Den 24:. i In'cr )[aanNl skal LokOlllOtinll estel'cn til :\Ia sldu-
ingeniØren ilH.lsellue: en OpgØrelse (F'ol'm. )la 187) m'er de 
,-ed Depotet stationerede LoJ..:ollloth·cl' og :\[otOl'\'Oguc og dCl'es 
AJwcndebe Opmaa lin g af I1jllll 'in geslitl pila de 
af dem, so m t1'iC lIgel' t il Reparation i den pa;d'p lgende :i\Jaaned . 

n skal pnfl se1 a t I ... okomoth'- og )[otot'fSjt·Cl'-
1';I PPUI'lt.' I'!H! nrl e\'C'l'efoi, ng g ClIllC! lllgnn dem hulelI 
sa mt fOl':lHl ed ige e\-en t nell e elle r UlIpjag j"ighedcl' IJcl'igtigd 
fO l' at undgna ) at de tilha ge:-:e lldes. 

D e af Lokollloth'- og lIotOI'fØl'Cl'lI C lI11f:c l'digecle Repnl'ations-
fOI'$;.lng- ar Lokoll loti \"l lle:'i i c l'cn og e"en-
1l1clt inden 

D e n f \ II dal'bejdede n epa I'a t'ioll:-:uel'et-Il illgel' O\'CI' 
Loko lllOl h 'el', ' l't'nd l'l'e og :\[ottH'1l1:1 (cl'i el ophc\'lll'CS L okoulO-
ri\' lll e:.:tcl'cn, 

Loko lllotinllf':-: te l'en skal i s>rl'igt iJlflsende dc beo l'drcde Hap-
pode l'. OpgslI'el:.:el'. der ,-cdl'Sil'er Bræ ndsel 

all lll'p }hl tel'ialel', :':ilmt H egniug-cl' Ol'el' LevcI'in g: af Gas, 
Yan LI , E lekfl' ic.: itct ug fh'l' ige 1'l'fCs t:1ti oller til Dcpotet, a1t i det 
Omfang, :-:01 11 til enh r c I' 'l'id Cl' fOI 'e::.:kTe,-et, 

r';:ot'l'esl'0ndance SOIlI UC'gel fOl'sende!'; i de der-
til ug- Kom'olu tter henyt tes kun , nna1' Sagen 
!Ji l :-: ICI ' og (len'l'c l knn fl'e lll :-:k,\' IJ(les, 

Uheld ved Depotet. 

I:;tl"'el't Uheld \'e,] TJepotet. del' kan faa IlIdflyllelse paa T"a-
nkell , J1Icl de:-: :-:l1'nk :-: f iI og- indlJel'ett'es fc leb'l'afi sk 
I il Mnskinill g:c>nij.Jl'en, t il hvelll ligeledes ethvc l' t U held paa S la-
t iOlleJI :,:an \'idt uet hal' lUedfp l,t 
FIlI'::.:i nkebel' ell el' il llllen Ul empe, og nogen al' :\[n ::::k inljeuestens 
J.'l'I ':o:uua le haj' \'æ l'et illlhiklet hel'i ej ler Iw l.l gl) I'eS :1l1snll'l i g fol' 
L"lleldeL 

1" 01' alle al\'OI'li ge Yed koJll lll el1de sumt \'ed støJ'I'e 'l'og-
f OJ':-: i II kel :;cl' lJan GJ'l1nd nf Lokomot ive l' f.: (:!\Io to l'vognes) Utjells t-
tJy;.: ti g-il ed s kal del' uestl den strak s gh'cs e ller tele-
I'Hlli :-:k (liJ'ekte til Dist l'i k l'cf. 

n e1l :skerllati::.:ke Indberetning: om U helde t skal tJel'e t'teJ' sam-
tidig' 1II e ll den paagældende I.okollloliv(fj l'enapport prutol'fsll'el'-
I'a ppol't ) ind sendes til :\lHskillin gelliS·j ren, 
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Rekvisitioner til og Regninger fra private. 
Anvendelse af Rekvisitioner_ 

Fol' at forebygge, at Betaling fol' samme Le,-el'ing eller Ar-
bejde skel' mere end cen Gaug, paalægges det alle vedkommende, 
del' el' bemyndiget til at rekvirere nlatcl'ialel' og Varer hos 
private Leve.-andØl"er elle!- forlange Arbejder udfØrt hos private, 
altid at gøre dette ved skriftlig Hekvisitioll_ Ved Udff5re!sell af 
Arbejder for Statsbaneme maa skriftlig Hekvisition ku n uud-
l ades for Bygnin gsvedligeholdelseS31'bejtler, hvor den 'l'j elleste-
mand, del' attesterer, at ,Arbejdet Cl' forud pel'sonlig hal' 
overbevist s ig herolll, og fol' andre Arbejder maa Afvigelser :fru 
Hovedreglen kun ske efter indhentet 'l'illadelse fra Distriktet. 

ovennævnte Rekv isitioner skal benyttes de fOl'eskl'evne 
Rekvisitionsbøgel' fol' Bestillinger hos pl'hrate LeverulldØl'el'. 

Ved Udfærdigelse af Rek,'isitioll pan Logi til 'rog- og Loko-
motivpersonale skal paa Rekdsitiollen anfSjl'e:s Stilling, NavIl, 
lIjemstcdsstatioll, Allkol11sttog og -dato samt Afgangstog og 
-dato for den eJler dem, der benytte .. J.ogiet, f. Eks_ soa ledes: 
:&Lkf. N.N. Aarhus, fra 'rog S den 5/ 3 t il n21 den G/ 3.« 

skal paase, at paa selve 
Hekvis itioneu overholdes af LeverandØren, og skal fØre den fol'-
nf5dne Kontrol med Hegnillgerne ved Uclfyldning af de tre Dato-
1'1Ilwikkcl' paa Stammen. Han skal fra '!'id til anden gellllemgaa 
Rekvisitionsbogen og i ndkalde muligt manglende Uegniuget·, her-
fra undtaget Regningel' over Varel', for hvilke der indsendes 
Salgsnota eller forsynet med Modtagelsespaa tegning, 
idet saadanne Regninger paaffjl'eS Modtagelsespaategnillg i Di-
striktet. Rekvisitionerne skal ikke følge med Hegniugerne, naar 
disse til Anyisning, men Rekvjsitiousnummel'et skal 
angives i Regningens Modtagelsespaategning (jft' . lledenfot· 
Side 15-1 ) _ Udskl-e\"ll e RekvisitionsbØget- skal omhyggeligt opbe-
vares. 

Udfærdigelse af Regninge.r_ 

Regninger ti l Statsbanerne bØr udfærdiges af den, hvem Reg-
uillgsbelpbet t ilkomllle!', men vedkommende 'l'jenestcIll3ud skal 
om fOt'llødel l t "ejlede Regningsudstederen. Kun undtagelsesvis, 
nnal' vedkommende slet ikke encr kUll med Vanskelighed hlTI 
skrive, maa Regningeu udfærdiges af en '!'jenestemand. 

Enhvet' Regning ska l indeholde Oplysning om Ydelsens Art 
og 'l'idspuoktet fol' Le,·el'ingen. Begn in ger pan Logi til1'og- og 



13 - I. p 

Lokolllo ti ,'personale ska I, ligesoul Rekyisi tionel'ne, indeholde 
Oplysning om Stilling, Navn, Hjemstedsstation, Ankomsttog og 
-dato samt AfgulIgstog og -dato JO)' den eller delll , del' hul' be-
nyttet Logiet. 

Det skal af R-egnillger fra private LeverandØl'er fl'emgaa, at 
den Banerne e,-entuclt tilkommende Rabat er l>ereguet. 

Regn inger fol' Le\'e1'3llCel' og Al'bejllel', del' jk"ke angaal' "ed-
vm'eode Ydelser, skal indlmldes rl 'a "edkommende Level'ondØr 
snal'est muligt, ef te,' at Val'en el' level'et eller Arbejdet udfØ1't, 
1l1edmiuclre den paagældende Ydelse skal betales forud , i hvi lket 
Fald Regn ingen indkal<.les straks. l\.fed .. tørre LeverundS11'el' kan 
del' dog træffes Aftale om maanedsvis AfJ'egning, ligesom E lek-
tl'icitetsforbt'ng o. 1. kan afregne.' kvartalsvis efter Kontrakt 
ellel' Sædvane, men Hovedreglen skal, an vidt muligt være den, 
at Afregning forlanges snarest muligt og senest en efter 
den pnagmldende Præstation, 

I Regninger over "edvarende Ydelser, fOl' hYilke Betalingen 
erlægges maanedsds eller kvartalsvis, skal Betalingen beregnes 
for Kalendermaaueden, henholdsvis Kvartalet, uden Ilensyn til 
Tidspunktet fol' Regningens Indsendelse. 

Nanr en udfærdiget Regning skal omskrives (enten fordi den 
skal deles eller af andl'e Grunde) , bØr denne Omskrivning fore-
tages af Regningsndstederell selv, Statsbanernes Blanketter kan 
lel'e!'es lIen paagældende til OmskJ'ivningen . SImIde det nndta-
gelsesvjg væl'e nfjeh 'endigt, at en 'l'jenestemnnd selv foretager 
Omskrivn ingen, deu originale Regning dog ved Indsendelsen 
til Revision og Anvisning altid ved hugges den omskrevne. Ori-
ginalen forsynes ikke med 1Iodtagelsespaategning, men med 
Paategnillg: »Omskl'evet; gælder ikke som Regning,f: 

El' den origiuale Regning af en 'rjenestemand delt i flere 
omskrevne Regninge)', skal Originalen vedlægges en aJ disse, Ej 
belle!' i dette Tilfælde forsynes OJ'iNinalen med 
paategn i og, men den skal paa tegnes : 

»Omskl'evet og delt i . .. . ... .. Regn inger lydende paa henholds-
vis . .. .... .. KJ'. (Konto ... ... ....... . .... ), . . .. . . ... KJ'. (Konto . ... .. .. . 
. .. ...... )« o. s, v. 

I pnojgt bSh' Undel'b ilng UlHIgaas, idet de modtagne Ol'iginal-
l'f'gll ingel' Sksjnnes det, a t Regningens FOl'm og Ud-
seende ikke egnel' til umiddelb:1l' 11I<lsenclelr.:c, f . Eks. fOl'di 
Papirets F01'mat lenter Plads til de nØtlYClHlige Pantegni ll -
gel', bfh' Ol'iginnhcgn ill g€'n opklmbes pan en af 
Hegn ingsbl n Il kette1', 
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Naill' TIellelse foretages i ell Hegni ng, del' gin:;::-;i Heg-
ningen Puategnillg' om, af Il\'cm Rettelsen el' foretaget. 

B egninger, j hvHke Leyel'Ulldøl'c l' uden 1I[C l'mel'e Oplyslling 
seh ' hnl' foretaget Rettelse, :;.kal af \'ed kolJ1T1lende Tjenestemand 
paafpl'e:s en 1II1del'sk.I'C\·CIl om. at Hettelsen fore}a<.\ 
,'ed 1\10 

Mod tagelsesp.ategn ing p •• Regninge r. 

B egninger ska l al t id fOI 'S,Y II Cs J1 lcd 

inden I lI d:;:c ll de lsen, men skal fO l'u d t1ll tle l'kastes e j' dela illm'ct 
E fter sYII , S<U:l\'e l h.vad selve Ydel8en eIl et' angaa l' 
som well Ilensy n til B ellibell es Rigtighed. :Kaut' dCl' 0111 en Leve-
rance eller Ydelse et' afsluttet O,'el'el1SkoOl s!:, og dellne e t' \"ed-
kommende bekendt, ska l det Illlje paases, at de 
pnug;l'ldcnde T: egll ingel' p:ta all e I ' lIllkh?I' med O\'cl'ens-
komsten, 

B egningel', In'j:>;. lndhohl paa noget Punkt - deL ",Cl'C sig 
!lied Hells,)' 1l til Al'hejdet":;;; ell er Oml'nng og Al't, 

StpLTe)se, DateringclI s Rigtighed m, \' , - Cl' 

i Uo\'erensslennnelse med (le yi! 'kelige FOl'llOld, mn:L ikke f 01'-

lIIed men SIUll t il 
OmSkl'inli ll A' hos Dell, del' i StL'jd Illed (01'-
unslancndc fUl':-5ynel' ell Hf'gn ing med MocHagel!-iespaal eg nillg, vjJ 

fra det adll1i ll islTath'e .·\..ns\':.ll' - k 1.1 II Ile iraide ,\l1Snll' 

erter SI mffelo\'eu , 
Regni ll gel'ne, hClo[l'a lmdtaget Regni ll gel', paa hvilke ])i stL'jk-

tet :.lnffli'er paa Gr1lndlag a.r indsendt 
e ll c!' Fl'ugtbl'C\', skal forsynes Bl d Paatcgning af den, 

del' h.n l110fllaget Yaren ell et' Ydel:sell fOL' :StatsballCI'IlC, :o:am t: 
fol' sntt ddt del.' foreligget en :-5:"Utlig !He(l Oplys-
ning 0111 tlclllle:;;; DatUlll og ,Joul'llal·:XI', :JIodtagelsesp:ullcO'uia· 
gen 8 \ ' :11' ti l, In'ad den efter Hegningens Inc.lhold Sk,-ll ud-
tt',Ykke, r. »,-\..rbejde[ rigtigt lId fpl' 1'0: , »V'"Lll'el'lle l'igtigt mod-
taget« o, 1. Del'imod IJlna altIlindelige Udt I',d.: :som ikke 
l>cll,Ytte::- , idet rlt'n egentlige Attestation: !'=O IJl el' lIoget mere om-
fattende, i J[enlio ld til »8tatsballcl'nes gh'c:s 
af ,'cdkoll1melule Afdelingschef, henhol dsd s Distrikb;chcf, e]let' 
de af ham det,ti l bem,YlIdigede Embedslll: cll d paa hall :; Vegne, 
:\[od tngelscS)1l1ategningen skal enddllel'e l ndehohlc CII A ngh'clsc 
af Rekv isit i onens og en kort 'l ' il kentlcgi\'clse af, at A f· 
skrivn illg paa Stnllllllcn hal' fl1ndet Sted, ])t' l"IIl e nel nI' ) lodta· 
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gel sespaategningen ilian kUIl gh·e. ni: den l\Iyndighed, del' hul' 
flell Rekyjsitioll. Fol' saLl \'idt Re-

k\'h:itioll 1IlIlltagelsc$\'is ikke el' udstedt af dell SnIUllle :\IYlldig-
hed, som hal' modtaget Val'en eller panset Arbejdets UdfØl'else, 
skal s idstnævnte )Iyndighed kun gh'e alminuelig l\[odtagelses-
paa teguiug, hrol'el'tel' Regnin gen skal til sendes den :\IYlldi ghcd, 
som hal' udl'uwdiget Rel.:xis itiouen, og som der'fol' alene mna gh'c 
Paategniug om I: ekTi :s i t ioll SlltIII\1I1el' og T il kcndegirel :o::e af' Af-
skl'inling. 

Ovens tanende Bestemmelser om Paategll ing \'edrøl'eude Af· 
skrivnin g paa Hek\'js itionssta mmen g.ulder i nIl e 'l' iHmlde, hvol' 
del' ikke :lll\'endes med baade Stamme og 
Talon, ellel' hvol' dCI' ikke el' truffet særlige Kontrolfol'anstalt-
ninger af anden Ar t, t'. paa del' rørel' Kontl'ol-
uf5gCt·. 

F'ol' kontl'aktm::cssio-c s tadi ge Ydelser og pua Hegniugel' o,'el' 
Le\·el'in ger. fol' hYilke det et· tilladt, il t Udfærd igelse af r-: kl'iftJig 

undlades, gh'es kun Paategnjng om Ar-
bejdets Ud fvrel'e, 

Regni nger yedl's.iI'cnde yedr<ll'cnde Yfleh:er , del' t il 
rl..lwislling-, forindelI Ydelsen 1'01' det 'J'jdSI'UIIl er 
ful ,!f Sil' l, paa teg ll es: .Arbejdet udfØre., )1cl rillc t Jod'alder t il 
Hetnling delt ......... «. Udbetalingen kan fiutl e . 'ted den f.: idste 
Dng i llet 'l'ids l'lllll. den paagæhlende H egni ll g omfal.ter, nanl' Al'-
uejdet fol' fleun c Dag el' t il cnc1ebl'agt, men IIHlil ikke ske tid -
li gc l'e, :.:c1" om Hegningen el' modta get 1'1':1 Kassel.'crkontol'et. F ol' 
saa vidt Ydelsen ikke skulde blive pr,cstel'et i det Omfang, del' 
nu "ed He:!llingeus Ud:':ledel r-:e. denne snarest 

tillJ:l ge t il dCII )[Ylld ighed . fol' h\'i lkell det paag:uldende 
Al'bcjflc Cl' ydet sall lUlCn med l'll II ," lydende pau det 
rigtige Delph, 

paa Begninger fol' Le"cl'ing ar 
'rUS og 11:1:11' FOl'bl'uget uel'cgnes eftm' 

:.\[nalcl" ha,'c FOl'men »:\Ianlel'cll nl'læs t«, Indcll Begninger 
\'idel'escude:), ellel' del'elS Pa;ll,nlcllde alld se:.: til Udbetalin g, skal 
den pa ag;l'ldenrle Station - ell et' (lell , del' I'Ol'S.Ynel' Regnill gcl'ne 
med :\[oc1tagelr-:espaategnillg - p:.Hl[fSre dem en B emæl'knin g om, 
h,'ol'l cdc,' den i Regnin gerne l'l ' is slaal' i Forhold til den 
fol' JlI'h' ate FOl'brugel'e hos det paagældclHle Vrel'k gn)ldeJlde 
PJ'i s, Saa "id t muligt anfØres denne Pri s, Il) lader dette s ig 
ikke fOl 'di den el' fOl'ilndcl'lig ( f. eftcl' FOI'brugets 
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StØrrelse), saa at det bliver fol' vidtlØftigt, kan Bemærkningen 
efter Omstæudiglledel'ne affattes sanledes : »Prisen el' uen samme 
som fol' private FOl'bl'ugel'ec eller :'Pl'isen el' lavere end fol' 
private FOl'bl'ugel'e«. Fol' Stationer, 11vol' den af Statsbanerne 
betalte Pris kontraktmæssigt skal væl'e mindst 10 Procent e1ler 
25 Procent lavere end den Pris, der betales af private For-
bl'ugere, kan Bemærkningen affattes Sc'la ledes : »Pl'isen er mindst 
10 Procent (eller 25 P,'ocent) lavere end fol' ]l,';vate Forbrn-
gere«. 

I 'rilfælde, I1V01' del' el' 'rvivl 0111, hvorledes Sagen forholder 
sig, videresen des R.egningel'lle med Forklaring om Fol'-
IlOldet. 

Regning l,a" Istalld&uttelse af ituslaaede Rude,' i 'l'jelleste-
lokaler i Statsbanernes Bygninger skal forsynes med Paategning 
om, hvad del' kan oplyses med Hensyn til Maaden, hvorpaa ved-
kommende Rnde er slaaet itu (ved Vinduespudsning, Storm-
skade e, 1.), hvorl1os det af Paategningell skal fremgaa, om det 
efter det oplyste paahvilel' ansatte eller andre at godtgØre Ud-
giften ved den skete Skade, 

Journal over Regninger, 

Regninger, som indgives til Stationerue, skal efter at være 
underkastet Efter.syn og attesteret i Overeusstemll1else med for-
anstaaende bogfØres i »Joul'uul over' Reglliugel'« (Fol'lll. Nl'. A 
133) og fOL' yoes med fortlØbende Numre i flvel'ste venstl'e HjjJl'-
lle salUt paatl'ykkes DatostclIlpel i Nærheden af Nummeret. 

Indsendelse al Regninger. 

Regninger O\'el' vedvarende Ydelser, for hvilke Betalingen 
forfalder maanedsvis eller kmrtalsvis, indsendes til Anvisning 
den 20, j lIve,' Maaned, henholdsvis i Kvartalets sidste Muaned, 

Andre Regningel' skal, for saa vidt deres Beskaffenhed ikke 
kræver en uopholdelig Indsendelse, indsendes samlet fol' hvel' 
Uge ved Udgangen af denne. 

Indsendelsestiderue skal nøje o\'er:holdes, og det skal iagt-
tages, at Regninget' ikke indsendes in dllplo (jfl'. Bestemmelser-
ne foran om Reln'i.'itiouel's Udstedelse t il Kontl'ol og om Paa-
tegllhl 1r yedl'Vl'ellde Afskl'inlillg i Rekvisitionsbogen ) . 
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Lokomotiv- og Motorpersonalets almindelige 
tjenstlige Forhold. 

Myndighedsfo r hold. 

p 

(D l'lltl l a Ilflel'en ) PI ' nlt' I'I IIt'l' • .!-e fo l'l'-
:..:at l c rUl ' l il' \'cd :lll :.:;ll b· e lI p I' lIIidl l'I,tit l igt 
I'el le (' 11 c l' tjell s('gl,i l'clldc LukoIIlOl' jd S,Si'l'I'(', tig Lo)..:o-
1110t:i\'fFbødel'e , 

)[ed l::lell :S'y1I t il det lI ip,' lI te Pt·l':.:unal c j's 1\I:Ylld igll(·d:..:fol'lIultl 
ga"l.l el' fS,jJl!;f' l lde Ih.'g' lel': 

l'ail Dn lllp lu )..:o lllo t h 'e l', del' af ('n ug 
l 'll og i :\lol'ortog, deJ' betj t'ncs af en L oko-
IlIot'ivl'Ør el' og eell e ll e l' n el'e i\lo toJ'l'sl l'l' l'e, eJ' 
lI:l'I'lI ler..;te 1'00'esa tte for' L okolll ol'i\'f,n 'hsidel'en hl'nholds,' i :..: 
1'J,i1'el 'lIe. og di s:..:e lI\';cgel'li g og- uo phold eli g PJ'tP I')..:') IIII1 IC de 
Ol'cll 'C I' og AIl\' isni ngpl'. del' g h'es a f L okollloth' I'Vl '('I'CII , 

l del' uetjt:'ne:.: af to ellel' fJ el't' j lottu'r,IJ'f"re, el' 41 ell 
jl o l'o l'ff,jl'el ' r - ellel', ingen finde:.:, lien ::\loto l'· 
J'Sj l'C I' J I - del' hal' st,SI' :-:: t All ticnlli tet f.:O IIl )lotnl'i'p,'c r T, IWIl-

II. fOI'e:O::ltle fOl' (h- sh'J' ige O;! 
han ' I'oget, fol' san \,i.1t lin n Cl' i al' fOI'IIS"-
dent StJ 'mkn ingl:ikendskab, 

Vefl den jfotOl 'ffh'cl', dCI' f l'elllfsh'Pl' d fll' I'cm;11H1 :o:he tj cll t 
l'ol '8tn a!': lien 1\[o tol'l'fi1'e J', del' hctj CIII' l' 

ti;! h;I I' A n :o:nll'e(' i 8ikkcl'he(1:.:m:l'f.::-:i g J lenf.:ee llrl e, 
Pa:! D;HlIpl ok(l llloti vel', eJ CI' betj enes a I' to L ukolllo l'i\-fY I'hfJ-

del 'e, del' hegge hal' bcs tn acl L o k o Il IOl' i v l',. I'C J' p l'fiVI'Il, :skal den (M , 

l ... okollloth 'I''yl' lJs;dcl', del' stna r fOl'l'est i F'OI' t'I'C llllnc lsesl'rukkcll , 
fOl'rette L Okomoth' fSh'ertjell ('ste, fol' :-:a a vid t ha n el' i Besiddelse 
Hr f01'nØden t Stl',cknin gs l, cncls kab, 

I Moto l' tog, del' betjenes :, f en )fotol' ff; l'el'. og 11\'01' ,"n 11101m'· 

T l'a fiktjcne:.:tclIl:ln d fOI'l'ette1' eL' 
I'o l'c:-:at, [Ol' Sila r id t :I ngaal ' 

Umler Udrfh,c lse a l' Tjeneste pna _ tntionsoml'aadet ell el' T og-
t jeneste LokolJ1oth'pel'sollnlet J'eUe :-: ig eftel' dt· Ol'fll'el', SO Il I 
af S la t io nshes t'J J'e-I'C II - ellel' dell , ha ll !JeOl'd reJ' (Iel' til -, I !pII-

hoJds\'is 'l'og I'J} I'el'en, g ives \'cdql l'cndc L oko Jllo ti\'ets H C\';l'gel:.:el' . 
I I ... .Y"tog skal den 1\Iohu' I'S,h'l' l ' " ;l1l'C! ' !'o g I'S,II 'CI'ClJ 

uehjæ lpelig med og 
t uelt B illett e l'i ng, 
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Bolig. 
LokolllOtiv. og i\rotOl'pet'sonal et R:kal vidt muligt bo i 

Nærheden af Hcm iscl1 og skal holde LokolUotinucsbll'cn under-
rettet om Il eres Bopæl. 

Tjenestetid. 
Pel'.'ona lets ol'(limCl'c 'l'jcneste ska l i Uenllolll til 

den af "ellkollllne uc1 e Dis trikt nrltcl'lligcfle KsjL·sel::. ford eling. 
Personalet ska l j Ovel'ensstemmel se mell de fastsatte r:rjenc-

s tetidsl'eglel' H1s;jde ti I Tjeneste i l{ emisen saa betids, a t Ksh'e-
tfSjet med. ' ikkel'h cd kali YiCre efterset og khugjort t il KØ1 'Rele ll 
t il det Tid"pulIkt, da det skal fOI'lade Depotets ·pol'omrande. 
Straks e!'tel' at: \·,cre JIl fldt til Tj cnestc skal P el·. unal et indFjl l'e 
Nanlog MØdetid III. v. j den ved Depotet bel'oende Bog. 

Bytning a f Ulila kun ske efter forud indhentet '1'j l-
fl'u Depotet og som Regel kun llIellem ri r 

SClllllne 'l'jenestekategorj, 

Forskellige Forbud. 
l, Undel' llensy n til den dermed fOl'bundne Fal'e el' det tlor-

budt Lokolllotivpc\'sollalet a t Hll\'ende Ti'rosko eller jCl'nue-
s lanet li'ocltt>j lIIH l c l ' UdfØrelsen af flets Tj eneste, og del' ad-
vares rnod Faren vetl Bl'lI g af G llIl1I nHodtØj , 

2, D et Cl' Jlo l'budt at lempe Ku l paa Tenderne sau'·el undCl' 
·Kørsel paa L ini en som lIuder HUlIgerjng paa Stationerne, 
FOJ'hudet dog ikke pan de Lokomotiver, In'ol' del' Cl' 

Adgang til fra Fs,jJ 'cl'plad sen. 
3. Af Hensyn til den dCl'lned [Ol'bundne Livsfare el' det fOl'budt 

lIndel' gennem Tunuellel', lIluler Vejbl'ocr Q, L at 
lame s ig ud al' Lokomoth'et ellel' og man ska l 
pOl se endn u mere pan ved Passage al' H,elll isepol'tc, del' kun 
lige hol d er FI'itl'lllllspl"ofHet. 

.l. Det er rorblIdt at kSSI'" paa ellel' III' Skydebr oen, man el' 
sikker ] )(l(\, nt den ::::tam' »Ret« fOl· det SPOl', man holder 
!lan, da mali elle l'S risikere," S pO\ 'afI Øu. 

5. Cykler Inna ikke Ill ecl f'f)l'eS pan Lokolllot.ivl-! l'. 
G, PI' forbudt at hell j"tte SelJgell e i StatsbanerIles Ovel'nat-

titlen samtidig Brug af de uclleve l'ede Lagller 
og Hove(lpudebetl'æk. Ej hellel' llllla Hovedpndel'lle paa 
Briksene benyttes uden Anvendelse af Hovedpudebetræk. 

28/ 1 19-16, 15. 
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l , D et Cl ' f01'budt at benytte de "dleve1'ede 1l""",lkI;ctle1' ti l 
af Bal'hcl'ulade, og de del' uc!-

l <!\'CI'CS l'leJ'sounlet t il Hl'u:,t i Ophnl clsva' ('c l :-:l!I'IH:') skal lJe-
handles med den stsjJ'ste O ll lhll ) og etln'cl'1: :\fi sbl'llg und gaas. 

H. Oet PI' rOJ-lllH lt Pen;olla lrt at I''yge '1'011011.': pan 
LokollHlt"h ' (:\ [oton 'oglt ) lIlIfIl'!' SO lI! 
IIIH.le l' 

r Bpllzill lllotol'\'ognc el' Tuhak:-: I'.rgllillg i og 
l'lIkl ' lllll 1111de t' all e fOl'bml l:. 

Undel' Moto1'nJntel'iellet s (hel'undel' L.rntogsllIa te1'ie llets) 
I paa Sta !"iouer ell er Helll lll clll 'I'ohn k :S I'j'gll iug 
i Vognene ikke finde Sted, saart'e lllt " OgllCIlC el' 'Hlbl'agt i 
et Rllm eller pan et Sted, h\'o l' ikke maa ske. 

l an dl'e 'l'il frclde el' Liet, in tet li'ol'l.uHl !I1od 
Iling , I r eugjol't lfateriel Illila dog enl1\'C!I' SOIll 
F'plge .. 11' 'l'oba ksl'Jgllill g' undgi1a f.:, 

" /u 1946 , 16, 
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Lokomotiv= og Motoriørernes Ansvar. 

Lokomoth 'fSil'Cl'cn (l\Iotol'fsj )'l!l'cn ) el' i en hver HenseelIde uu -
sy,uli g fol' det ham betl'oede KS)l'el"f;j (Lokomotiv, Motorvogn, 
Lyntog) og all 'filbehpl', 

LokoJ11otivfSJl'cl 'cn Cl' ogsaa nns\'ilrlig: fOl', at Lokomoti\'(yl'-
bØdcl'cn opfy1del' s ine Pligtel' med llcnsJIl til Lokomotivets Be-
tjen in g, hall skal ,'ejleue LokolllotidYl'bsidel'c ll om de denne paa-
hvi lende AI'bej<lCl'8 U(lfprclsc, og hun ska l jrcynli g fOl' at Øvc 
Lokollloth'r.)Tbptlcren lade dcune Lokomo tivet lIlIder s in 
Ops igt og paa s i t: A.11 8 \" U', 

Lokorno t i\'rp l'cl'en (l\Iotorff'.h'Cl'Cn ) Cl' Cl1lh' itlcl'C nns\'al'li g fol' .. 
at den assistcl'cnde 2\[otOJ'ffj l'cr j LYIlI"og Ud l'Pl'CI ' det ham 1)<1a-
hdlcnde T ilsyn med )[otOl'Cl' m . ", 

F'ol' J.okumu1idpl'cl'cns D rotOl'l'pl'<""('lt fo;) An:-;":lI', Ilaal' OH'I '· 
(il'cl llrde ' l'jelll':-:tc lll i,-' lI d tindet' K }-i)'8tdCll pa;\ Lokoll1oth' Drotol'. 
,'ogII ) hetjcllcl' .1l'11t.', l:eg-h.'I'llc 4\)·1. 

Lokomotiv= og Motoriørerrapport. 

Enln'cr Lokolllo t i"fsil'Cl' og SOlll tjcll,. tgpl'en(]e Loko· 
IllO jid,\'I'hpdcl' :-:; lIl1 t <::1111,' (>1' )[o tOJ'J'Pl't!I' :-:l.:a1 - ;tn-
det Cl' bestemt - daglig imlgh'c l'1I I:appol't ]laa den del', 
t il uestemte F;o l'mulm' H1lgaaellLle den ar li am ucHpl'te 'l'jcncstc, 

hvilken «en hal' RapP0L'ten fol.' Togkfh'se1 skal dog 
om fatte 1'0\' en 'rur, saaledc::; at bande 'riclen , )laa!' 
'rjenestcl1 ueg.ynder, og na;H' den afslutl c::;, findes pan samme 
HilPPOl't, S:wfl'entL Rappotlen som FØlge hernf kOllllllN' til at 
om ratte to Dage, s l.::11 l.lcgge Datocl' anfpl'cs, Oll1 faU m' TUl'en 
mel'e elld to Dage. skal 'J'j cne:-:ten e\'entll clt 1'Pl'c$: pan JI TIap-
lHJI 'lel'. til'" F'Ol' 

I1appol' t (til' 1l\'C!' 'l'jell C':->tr , 
HaPPol' l slml clld,' idel'c indgi\'cs af Loko lllOt i,' fYI'1)pdel'c (og 

:-:() UI Ildell n t 
SOIll ellel' "tcre liJtl cl t en bestelllt LokQlllOtiv-
ffjl'el' el' ti l R:l:ldighe(l ,'ed Depotet ell er i lij emlll cl. 

:\[ed H ems.'"n til Udfrcnligeh:e hell\:I.!I'kcs, at d el' 
paa F'Ol'lIlulal'CII "ed 01'det »'l'Ul'« flllrpl'e:-:, i ln' ill.:en '1\11' 

er clIl 11 01 t n.l;:':: i Ij'UI'CII del' el' J'Ol'l'el'll't FOl' !'l:l:l vid t 
'l'jenesle ll o III I':t UCI' 'l'og, som ikke nlldcs nmv ll t i Ki.i ,'sel sfo l'. 
drlillgell, dell e n :!d Bem:cl'1mi ll gclI »U, '1',« (Uden fOl' 
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Vindstyrke- Vindens Vindens 
ska la Hasti ghed Tryk i Kendelegn 
0-12 i m/Sek. kg/m' 

Rug stiger lige op eller gnar fra een 
O. O- I Skorsten i een, f ra cn anden Skorsten 

V i n(Jfitllle I en anden Retning. Vandet i en So 
er spejlbla nkt. 

l. 2-3 0,4 Rogen fru flere Skorstene ganr i samme 
B l'lse Retn ing. En Vimpel rQl'Cr sig næppe. 

Bindene pnn f r itstanende 'l' I'reel' bcvæ-
2. -l - 5 1,4 ger sig. En Vimpel loftes, et F lng 

Svng Kuling hænger slnpt ned. En Vindmølle kun 
næsten ikke gnn. 

- ------
3. Kviste bevæger sig. En Vimpel stræk-

llodernt &-7 2,8 kes. et Flug loftes. En Vindmølle kan 
Ku ling arbejde. 

4. 8- 9 4,8 
Grene bevæger sig. Et Flng strækkes. 

Fl'l!o;k KnUng Bo Vlndmolle ol'heJcler udmærket. 
--

S. IO-Il 7,3 
Store Grene pan 'l.'ræel'oe bent?ger Sig. 

Stil' Kuling StOl'et fyger pnn en tor Vej. 

6. Mindre Træet· og store Grene 
:Ueget stiv 12-13 10,4 sig sræl·U. T rættende ut gnn mod 

Kuling Vinden. 

7. Sel\' store 'l'l'restal llmer bcwc:;::er sig, 
Haard 14- 15 14,0 noglc Hlnde blæsel' af, sm ge Kviste 
Ku li ng: lmækkes. 

8. 'l.'ræstnulmer bevægCl' sig livligt, mlll-
Stormende 19,2 ure VI'elle knækkes. Mun stnudser nf 

Kuling og til, mUH" ilian gnar mod Vluden. 

Tncstnulluer bcvæ;;es stærl,t. Selv store 
9. 19-21 26,0 Grene Imn knækl.;:cs. i\Jatl standses 

Storm ofte, uunr mD.U gnflr mod Vinden. 
Besværligt at stan sti lle. 

---
IO. 

'! 'L'leSUlm WCr svajer og Imn Jmækl{es. 

Banrd 22-25 36,7 
Daarllge 'l'age og enkelte 'l'agsten blfC-
scr nctJ. Man kan ikke stnn uden uf 

Storm o;; til nt mantte flytte UcneDe. 

ødelæggende Virkninger. Gode 
Il. 'l'nge Itu. Skorstene blæscr ned. 

Orlmnnglig 26-30 50,4 Tn\.>e l" rh'es op med Rode. FOl" at st;1a 
Storm IllnTl holde sig fn.·t eller Ul1fbl"ud t 

ucn-ege Benene. 

12. m-cl' over VOltISOllll11C Virlmlngcr. Orlw u 30 60 
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Tur). El' del' paa sanlIne Dag gjort l'jeneste i begge de foran-
nævnte Arter af Tog, fØres kun 'l'ul'ens Nummer. Tjeneste med 
Forspanc1smaskine betragtes som værende uden fol' 'l'Ul'. 

Vindens Styrke anfØres ved 'f allene 0- 12 og aflæses paa 
de i visse Remiser opstillede Vindstyrkemaalere eller bestemmes 
i O,'el'ensstemme]se med den Side 20-1 angivne Vindst,vl'ketabel. 

Pan Rapporten skal derhos gS11'CS Bemærkning 0111, hvad der 
nnder KØrselen eller i Remisen særlig er bemærket vedrØrende 
Lokomotivet eller Motorvognen, om Fej l eller Mangler ved Ba-
nen, Sjgnalg ivningeu el1er Bremsningen ar 'l'oget, om aabent-
staaende Led samt om enhve,· Uregelmæssighed, der i s'Svr igt 
el' iagttaget. 

I Bemærkninger 0111 Skinnebrud, aabentstaaende Led, Skud 
elle,· Stenkast mod Toget o. s. v. skal det paagældende Sted nøje 
betegnes (Led-N,·., Km-Sten) , hvorhos tillige skal ang;'·es de 
nærmeste Stationer, mellem lnilke Stedet er beliggende. 

Er der sket Anmeldelse til Pol itiet om Forbrydelser mod 
Ballens Sikkel'hed, T:yvcl'i o. 1., Anmelderen tillige angive 
det paa Rapporten. 

Der gøres ligeledes Bemærkuing, naar VærktØj bortkommet' 
eJler beskadiges, samt naar bortkommet VærktØj genfindes. 

Nanr 'l'og fremfØres af 2 Lokomotiver (Motorvogne), skal 
begge LolwmotivfsSreme (MotorfØrerne) rØre fuldstændige Rap-
porter og altsaa begge angive Afgangs- og Ankomsttiderne. 

Rappor ten .·kal afleveres elle,· indsendes senest Dagen efter 
Rapportens Dato, men hvis der paa en Rejse er indtruffet noget 
Uheld eller andet af særli g Bet.ydning, skal Rapporten afleveres 
snarest mnligt, eventuelt indsendes med fØrste 'rog. 

Reparationsforslag. 

Naar et Lokomoth' eller en l\Iotm'vogn afghres til Repal'ation 
i Værkstedet, skal del' samtidig afleveres et Repal'ationsfol'slag 
(Form. Nl'. lUn 55), fol' Dumplokomoth'el'lles Vedkommende ef-
ter de i »DnmpJokomotiYet og dets Betjening« gh'ne Heglel', 

Reparations beretning. 

De af Væd,stedet udarbejdede Reparationsberetn iuger over 
Lokomotiver og Motol'\'ogne opbevares hos Lokomotivmestel.'en, 
hvor Personale, de'· maatte Ønske det, kan gøre sig bekendt 
med dem. 
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Sygdom og andet Forfald. 

Sygdomsforfa ld skal Pel'sonalet blll·tigst Dluligt anmelde til 
t il Il\'em ogsan andet FOl'fald for Udff)l'el. 

sen af fOl'estaaende Tjelleste skal meldes med af, In'ori 
Forfn l<1e t uestaa 1'. 

Behandling af udleverede Rekvisitter o. l. 

P CI' !':Ion:.l l et: skal omgans fOI'S\'ill'Jigl: 11le(1 de d e lll lIcll evcl'ede 
n ek\'i si ttcl' 0, I. 

Illllc ll Kfjl'sele n paabegyndes, skal det udl eycl'ccle T jcuesieul' 
nel'c stillet ri gtigt efter et af U dg:.1Ilgs!"tntionen I'egu ler'et U l', 
'J'jeHcstt!\1I'et ved ligeholdes af Stat":o;uaueJ-ne, men ludclluvel'cll 
PL' fO l ' Behandling. Beskadiges (het "cd Uf O l' · 

:-:igt igheu 1'1 'a llldeha,-cl'cn s S ide, d enn e seh ' helw:;:tc Ul'e T!" 
l!epa ,'at iou. 

\'eol b' o..rlyttel,c inrlen fOl" et Distrik t ,kaI rel",on"let in den 
Af1-ej'en ti l del" lIye Tjeuestested "fJel'el'e de (}"t Idla,,"le La, 
gellel', l1ovedp uuebetl',ck, l1aaudkl:'Cdel' og Lag-eu(htilScl' til 
.\Iaskil1<1 l'pot, hl'Ol"fl"" FUI"fJyltelsen findel" file t! , \ 'et! POI"f1y t, 
tel se til et andet D isU'ikt skal del' t il1i gl' 
og Tjel.lesten l', Genstnnue paa ilY al' .:\la-
!': J,:in{l cpo( cl pau det nye 

\ 'ed Afs ked e ll er Døa skal fOI'lIde n de Ol'elln:C\"lll e 11(IIa:l l1 1e 
Gell s tande t"iJlige t illJngele\'cl 'eR U ni-

(e fter de i Cn il'ol'lll sn'glllatiret :;h'ne TIeg-lct,), 
sa llI!" Fl'ikol't og 

Regler for Anbringelse I Tur uf 
LokomotIvpersonale og Motorførere. 

Al1ul'in gelse i '1'111' af )[olodtH'el'C 
erlcJ' r,i1gel1(le Hegle)': 

I , 

a ) U mitldelLHII't eff'el', :lt IHlI' Køl'r.:cl s'fol'de-
l in gel'll e - fol' 1, D is1"1' ikt pl'. 1. Oktol!cl' og 1'01' 2. D istrikt I)J', 
15, )fnj - , ncl:\I'bejdel' Li e 8te(llige Repl'a'8ell tanteJ' f ol' Da nsk 1.0-
kOlll o tinuHllds F OI'elling TUI" 'algli stel' fOl' helll lOhl sv is Lokomo· 
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tivførere, motorførere og lokomntivfyrbødere, på hvilke de ved 
det pågældende depot ansatte lokomotivmænd og motorførere 
opføres efter anciennitet regnet fra udnævnelsen til lokomotivfyr-
bøder, d. v. s. den dem ved lokomotivfyrbøderudnævnelsen til-
delte plads i anciennitetsrækken (for motorføreres vedkommende 
udnævnelsen til motorfører). Lokomotivmænd og motorførere, der 
ikke har et år.; anciennitet ved depotet (se dog stk. II a og c), 
opføres neder.;t på listen i række efter den tid, de har været ved 
depotet. Turvalglisten for hvelt enkelt depot forelægges pågæl-
dende distrikt til godkendelse og fremlægges derefter i opholds-
stuen i 8 dage. Ved påtegning på listen angiver vedkommende 
personale da dets ønsker om anbringelse i tur. Umiddelbart efter 
udløbet af den angivne frist indleverer den stedlige repræsentant 
for Dansk Lokomotivmands Forening listen til det pågældende 
depot. 

Hver enkelt må på turvalglisten fremsætte ønske om mere 
end een tur, og det må endvidere af listen fremgå, i hvilken 
rækkefølge de foruellige ture foretrækkes, så der ved eventuel 
tilbagerykning kan tages hensyn til andet eller tredie ønske. 

For lokomotivførere, som er fyldt 52 år og kører i fast tur, 
gælder følgende begrænsende regler: 

Såfremt en lokomotivfører efter at være fyldt 52 år ønsker at 
skifte fra damptur til motortur eller omvendt, skal han senest 
y. år før næste ordinære turvalg underrette sit maskindepot her-
om og samtidig træde udenfor tur. Ønsket er bindende og kan 
ikke trækkes tilbage. Det er så depotets pligt at sørge for, at den 
pågældende lokomotivfører får fornøden indøvelse i den anden 
driftsform, inden han sættes til selvstændig tjeneste ved denne. 
Indøvelsen, hvis varighed blandt andet bør afhænge af den tid, 
vedkommende har været borte fra den anden driftsform, gives 
ved kør.;e1 som 2' mand (motorkøretøjer), 3' mand (damploko-
motiver) eller ved kør.;el med instruktør - ved overgang til 
motortjenesten desuden om fornødent ved instruktion ved et mo-
lordepot - og den pågældende lokomotivfører bør dernæst i 
tiden indtil næste turvalg jævnlig anvendes i den driftsform, hvor-
til han ønsker at skifte. 

Uanset foranstående begrænsende bestemmelse er der ved 
hvert turvalg fri adgang til at kunne stemme sig i ren damp-
rangertur. 

Enhver lokomotivfører, der har fornøden uddannelse, er end-
videre pligtig til lejlighedsvis indenfor sin tur at fremføre damp-
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tog i stedet for motortog eller omvendt, når sådan ændring af 
tjenesten falder naturlig, ligesom han, når forholdene nødvendig-
gør det, midlertidig kan tages ud af tur for at gøre tjeneste i en 
anden driftsform. 

Dersom særlige forhold gør det ønskeligt at fravige de således 
udarbejdede turvalglister, konfereres der med distriktet (maskin-
sektionen), men i alle øvrige tiUælde lægger depoterne turvalg-
listerne til grund ved turbesættelserne både ved de ordinære tur-
valg og ved de forandringer, der i tidsrummet mellem turvalgene 
nødvendiggøres ved indskrænkninger i ture, forflyttelser e. I. (jfr. 
II a og c). Ved turhesættelsen imødekommes i øvrigt den i an-
ciennitet ældstes ønske først, derefter den næstældstes o. s. v. Er 
der ingen ansøger til en tur, besættes den med den i anciennitet 
yngste. 

b ) Lokomotivmænd og motorførere, der ved sygdom, tjenestefri-
hed eller udstationering er forhindret i ved turvalg at fremsætte 
deres ønsker, og hvis ønsker ikke er blevet påført listen af en anden 
af den fraværende dertil bemyndiget tjenestemand, anbringes i 
tur efter samråd mellem distriktet (maskinsektionen ) og de sted-
lige repræsentanter for Dansk Lokomotivmands Forening. 

Turvalg er normalt bindende for et år (jfr. dog I c ) . Ved 
turomlægninger, som i væsentlig grad forandrer de ved turvalget 
foreliggende ture, kan der dog med distriktets samtykke udskrives 
nye turvalg. 

Pladser i ture betragtes ikke som ledige, blot fordi der er tur-
valg, men er først ledige ved evt. turudvidelse, samt når inde-
haveren: 

på grund af særlige omstændigheder Cl' taget Ild af tm, 
er forflyttet, 
er død, 
ikke er tjenstgorende mere efter at have søgt afsked 

eller 
Cl' blevet opsagt til fratrædelsc af tjenesten. 

Så længe cn plads i en tur i henbold til foranstående endnu 
ikke er ledig, men kun midlertidig ubesat, besættes den - sclvom 
det kan forventes, at pladsen vil blive ledig -, med personale 
fra reservcholdet i ca. 5 uger ad gangen, dog ikke under l måned, 
således at pladsen i tilfælde af langvarig ledighed skiftevis bestrides 
af reservepersonalet. 

1951 4t 
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c l Forekommer der i tiden mellem turvalg pladsledighed (jfr. 
r b, 3. stk. l, besættes den ledige plads midlertidig af depotet med 
den ældste ansoger, der har adkomst til at komme i betragtning 
(jfr. r a . l . En således besat plads besættes ikke permanent for· 
inden førstkommende ordinære tUIValg, og den endelige besæt-
telse sker da således, at kun de ansogere, der på det tidspunkt, da 
pladsen skulle besættes midlertidig, havde et års anciennitet ved 
depotet, kan konune i betragtning. 

Ture, der af særlige grunde - f. eks. højtids- eller sommer-
tralik - udvides eller oprettes midlertidig, besættes midlertidig 
af personale, der kan komme i betragtning (jfr. r a.l. 

II. 

For anbringelse i tur af lokomotivmænd og motorførere, som 
efter distriktets skøn har de fornodne kvalifikationer, gælder i 
ovrigt følgende regler: 
al Når en lokomotinnand eller motorlører tvangsforflyttes, og 
dette ikke er foranlediget ved tjenesteforseelse, anbringes han på 
det nye opholdssted straks i tur efter sin under r a, 1. stk . nævnte 
anciennitet. 

b l Når en lokolllotivmand eller motorfører forflyttes : 

i forbindelse med forfremmelse, 
efter ansøgning, 
ved bytning, 
eller tvangsforflyttes på grund af tjenestelorseelse, 

vil han i den stilling, han beklæder, være at regne som yngste 
mand ved depotet i 1 år. Herefter vil der være at tagr hensyn 

"/,0 t 951 42 
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til balls Anciennitet i Henbold til I a, 1. Stk. Anbringelse i 'rur 
kan dog ikke ske, blot fordi der afboldes Turvalg, men fØrst naal' 
Plads el' ledig (j fl'. I b, 3. Stk. ). Hvor en LokomotivfyrbØder i 
Henhold til den fol' Depotet gældende KØrselsfordeling anvendes 
SO Ul fast AflØser fol' saavel LokomotivfØrer som Lokomotivfyr-
bØder (f. Eks. ,'ed 2% Sæts 'rure) , skal dog den i Anciennitet 
ældste LokoUlotivf)'l'bpder udfØre den ne Tjeneste, saa snart han 
hal' fornØdent Strækningskendskab, uanset den Tid han hal' væ-
ret ved Depotet. 
c) Ved Forflyttelse tilbage til et Depot, hvorfra vedkommende 
el' forflyttet ved 'rvangsforflyttelse, del' ikke el' foraulediget ved 
Tjenesteforseelse, kommer den nudel' II a givne Regel til Anven-
delse, naal' AnsØgning om Tilbageflytning el' indgivet inden 3 
Maanedel' efter Datoen fol' Tvangsforflyttelsen. 

III. 
FOl'ekommende Tilbagerykning i Tnl'ene sker efter følgende 

Regler: 
a) Ved stedfindende Omlægninger eller Indslmnnkning af Antal 
Pladser i T1ll'ene skal, saaf,'emt det i Turene værende Pel'sonale 
alle hal' opnaaet Depotanciennitet (d. v. s, bar været 1 Aar ved 
Depotet), den i Anciennitet (jfl'. I a) yngste fØrst rykke til-
bage i Turene, eventuelt træde ud af Tul', derefter den næst-
yngste o. s. fl'. Hvis der i 'furene findes Personale, som ikke 
hm' opnaaet Depotanciennitet, skal disse dog fØrst rykke tilbage 
og saaledes, a t den, som sidst el' kommet i Tul', fØrst rykker 
tilbage o. s. fl'. 
b) I 'filfælde af Tilbagerykning, foranlediget ved, at en til An-
bringelse i Linietul' berettiget - efter at have opnaaet denne 
Berettigelse - bal' stemt sig i Reserven (eller i Rangertnr) og 
ved et senere Tnrvalg stemmer sig i Linietul', skal uden Hensyn 
til Anciennitet den, del' sidst el' kommet i Linietur, fprst ud-
træde, derefter den næstsidste o. s. fl'. Tilsvarende gælder, hvis 
en til Anbringelse i Reserven berettiget hal' stemt sig i Ranger-
tnr og ved et senere Turvalg stemmer sig i Reserven. 
c) I Tilfælde, hvor den under II a nævnte Forflyttelse piler den 
under II c nævute Tilbageflytning medfØrer 'rilbagerykning, 
kommer den uuder III b givne Regel til Auvendelse. 
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Lokomotivers og Motorvognes Betjening og Førelse. 

Forberedelses= og Aislutning s tjeneste. 

Almindelige Bestemmelser. 

Forberedelses- og Afslutningstjenesten paa Lokomotiver 
(Motorvogne) foretages af det Personale, der skal fremfØre 

ellel' Rf andet Personale som angivet i Kpl'selsfol'deHn-
gen eller eftel' san·lig Bestemmelse i hvel't enkelt 'filfælde. 

Damplokomotiver skal min dst een Gang j Døgnet underka.-
stes et Maskineftel·syn, og Motol'lokomotiver og Motorvogne skal 
m indst for hver ca. 1100 km KØrsel underkastes et Maskin- og 
Vogllcftcl'SYll, og fOl'cfullUne Fejl ener Manglel', som i mindste 
Maade kan have IncJrlydel se paa S ikkerheden, og som ikke kan 
afhjælpes af Personalet selv, skal straks anmeldes til Lokomotiv-
mesteren (Værkmestel'en, Depotforstanderen ) . 

Enll\'el' LokomotivfØrer, og LokomotivfYl'bpdel' 
skal, nmiddelbart fØr han forlader Remisen for at forrette Tje-
neste pau Lokomotiv eller Motorvogn, efterse, OlU del' ved Cir-
kulærer ffi. v. paa Opholdsstuerne eller ved Opslag paa den dertil 
bestemte Tavle er givet nogen Ordre elle,· Meddelelse om For-
hold, del' ikke Cl' optaget i »La«, og som kan have nogen Indfly-
delse pan .. len eller paa anden kan "ære af Betydn ing 
fOl' hans og han uanI' Ol'dl'el' ellcl' lUed-
deleIser forefi ndes, f:p re sig bekendt med disse samt rette 
sit Forhold <lerefte l·. 

LokomotivfØrel·en (MotorfØreren) sknl efterse, om al t lØst 
Inventar og el· til Stede og pan Plads, samt om Vmrk-
tpjsrnmmet er plomberet. Viser det sig, at der mangler Værk-
tøj, eller for Damplokomotivernes Vedkommende, at P lomben 
for VærktØjsrummet er brudt, anmeldes dette straks for Loko-
motivmestel'eu (Vool'kmestel'en, Depotfol'standel'ell1, del' foran-
lediger Mauglerne nfhjulpet, san vidt llluligt inden for-
lauer Remisen. Løst Inventar og V",rktØj skal, naar det ikke be-
nyttes, være anbragt paa sin bestemte Plads, saaledes at det 
let kan findes ogsaa j MØrke. 

Der skal altid medfØres de fornØdne SmØremidler, Pakniugs-
og P udsematerialer samt almin delige Reservedele saasom Vand-
standsglas, Glas til Smøreapparater, Smørevmger , Gumm iringe, 
Sikringer og Lamper m. v. 

Ved Overtagelsen af Tjenesten pan et Lokomotiv (Motor-
vogn) skal LokomotivfØreren (MotorfØreren) ovel'bevjse sig OID, 
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at dCl' fOl'cfiuc.1es; et S,et og et Sæt Dag:- og Nat· 
s ignaler, og nt de S ignal el', som Hs·Slge de gældende BestelllluelsCl' 
skal ff))'eS, Cl' J' igtigt anl)l'agt samt, fol' san Yidt Kt'il'slen helt 
ell er deh"i s skal fOl'egaa i )[pJ'ke, nt K!51'etfijets Lant el'nel' og 
sh-rige Lampe!' og el' i Onlell! J'i gtigt anhl'ngt og om fol'-
uØdent tmndt. 

Ved POl' fpl'es ingen Signaler pan de mod hjn-
anden yendende Ender af de 2 (Togenhedel' ) , saalællge 
disse er samm enkoblet. 

Nam' Personalet efter endt Tjenest-e fOl'ladcr J-IokoJl1otiyet 
(i)[otOl'YOgIlCIl ), skal alt 1m'ental' og V;Cl'kttjj ,'ære ::l1Iln'agt }laa 
sin Plads, bene aflaa set, og 
Plotorføl'el'en) skal nnbl'jllge ); t>glenlc paa den del'til bestemte 
Plads. Paa }(otod; ,jretpjerue skal Yindu erne lukkes og Dørene 
I"ases. 

De i Lyntog og :HotOlTogne "æl'ende YaudbeholdeJ'c: 
del' forssner K Økkener, VaskeklllTImel' cllel' Y'andldosetter med 
Yan d, skal tØnllnes, uanr Yognclle i Frosh 'cjl' hen stil1es uop-
nn'met og uden 'ri lsyn. TømlIiugen foretages af Motorføreren, 
Skel' pan en Stationsplads. skal eJel' tl'æffes rUtale 
med Stntionsbesi::nel'en om, IIrol' mnn fOl'egaa, 

Yed Ym'IllLY:1l1ds":1l'meappm'ntel' Systemet "erI :\[otOl'-
yogilenes 11ensfctnin g i Fl'osh'ejl' aftappes 1'01' 
Vand fol' at nndgaa FI'ostspl.'fcngldn gel', Ild s jkkc hollIes 
,'edlige hel 

Euhvel' ell er )[allgel, som kUlI $hl tCl'es Ulul el' ell el' el' te l' 
K øl'slen, skal , fol' san ddt r Cl'solHll et ikl;:e sel" lHlbc(.lJocr den , 
uopholdelig til (YfC l'kw estel'cn, 
Depotfot'stnndel'cn ) og noteres i ell er fol' :\10-
torlllatel'jel1ets Ycdkolllm eJHle Yognbogen, fol' at F ejlen eyen-
tuelt kan bli,·c l·ettet, for ind en K!,jretpjet a tter ,\;01 ben.yt tes. 
Yed An g h'elsc i Hep:ll'ntiousuogcn (Yognhogen) (len :\la-
r-:.kin- ell el' Vognuel Yen lil o, y, ); 1301 11 

cf'tel'set eller l'ep<ll'Cret, saa l.ydeli nt ::::0 111 

lJluligt. 
omfatter clIlldtlel'e 

Særlige Bestemmelser. 
Da IH p701,iQ 1J/ot i vcr, 

F l) l' h e r l'" d C l S e R t j e \I c::' t- (", 
1) nll ,'eel eget 

af 'J'j('-ll cN1011 pan et ] a1l\ pl oko lttn1 h' pau-
In'i1el' der LokO lllnl iypel'soua let fplgendc Pli g1cl' : 
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Lokomof.ivfø·I\eren skal overbedse sig 0111, 

at Lokomoth"ets Beholdninger af Kul , Yund, Olie og Sand 
el' tilstrækkelige, 

n t Lokomoth'ets Fyr el' i tilft'edsstillende Stand, og 
nt Kedlens Vandstand el' passende, 
I Ft'ostvejl' maa det særlig ia gttages, at ingen af Gangtøjets 

Dele el' summenfl'osset, og Vandet i 'fendel'en skal , fØr Lokomo-
tivet fOl'ladel' Remi sen, 01,,'arl11e8 passende (til 15°_20° C,), 

F'ol"illt/,cn UdkØrsel fra Remisen ska l LokomotivJ'øl'el'en fore-
tnge Opvtlrmning af Cylilldl'e, Glidere og Oliepumpe og desuden 
pl'Øye Van<lstnndshanel'ne for Letbevægelighed og undersøge, om 
Vandstandsglassene ,'isel' rigtigt, pl'Øve Injektol'el'ne (FfjdepUIu-
pen ), Sandkassetl'ækkene (Sandsjll'edel'ne), Teudel'bl'emsen samt 
foretage en Pl'Ø,'e af Lnftbremsen (eventuelt tillige Dampbrem-
sen) i O"eL'ensstemme}se med de givne smrUge Regler. 

Endddere skal han efterse Askekasse og HSjgkammel', som 
skal I'ære tilstrækkelig rene til den fOl'estaaende KIIl'sel. 

Lokomoti,'et skal af LokomotivfØl'el'en undet'kastes Maskin-
eftersyn fØl' KØrsel. 
Lolw1JI,o!,j'v!Vl'bfl<lemn skal "foretage: 

OpSmfll'ing af Lokomotil'et og Tenderen, hel'under Fjernel se 
af Vand fl'a O,'er- og Underlejel', Hensnillg af Hi steIle (Gennem-
kradsning med Uistekl'adseren) , Klal'gjJring af Fyret, Eftedyld-
ning af Sand ka ssel'ne og om fornødent Trending nf Lygterne, 
samt, 1'0 t' salt vidt del' ,'ed det pnagrcldende Depot ikke fiudes 
Depotpel'sonale, Lemjluing af Kullene paa Tenderen, 

Onder Forberedel 'estjeneste l a og l c skal 
- rnind .. t een Gang i Døgnet - omfatte: . 

Akselkasser, Aksellmssekil er og FOl'bindelsesstykkCl': 
Bremsetøj, 
Fjedl'e og 
FYl'kasse, Askckassetl'rok, 
GangtJ.Jj (hel'undel' Drh'- og Kobbelstængel', 

Linealer samt Styring), 
Hjull'inge, 
Tendere ns lLokomotiyets) Skrue- el1 er ,-.cgtstangsl)1'ClIl lSC', 
rrl'uckcen tl'et: 
Vandsta ndsh"n er og Injektorel' (Fs,tlepuJlIpe), 

2) Klal'gl,SI'ing af Lokolllotiret rerl FOI'an stalt-
11i1lg: 
a. Klal'gsh·jng af Lokomothet t il umiddelbal' Overtagelse af 

Pel'sonnlet, del' :;.:kal fremff,re 'l'ogct. 

"'I, 1946, 17 
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Det klargørende Personale fOl'etager alle de under 1) 
foresk,'evne Arbejder, for LokomotivfØ,'erens Vedkommen-
de dog nnder Hensyn til, om Lokomotivet skal under-
kastes Maskineftersyn Worberedelsestjeneste 1 a eller 
1 c) , Personalet til FremfØrelse af Toget overtager Loko-
motivet og efterser kun Vandstanden og overbeviser sig 
OUl FJTets Tilstand, 

b. af et Lokomotiv, som SCllel'e tages i Brug af 
Personalet, del' skal fremfØre Toget. 

Det klargørende Personale foretager alle de nnder 1) 
foresl,,'evne Arbejder meu Undtagelse af tjllgende: 

Opvarmn ing af Cylindre, Glidere og Oliepumpe, 
Kl:ll'gØl'ing af og evt. 'l\cll din g af Lygterne. 
Eftei' PrØ,'e af Lul'tbremsen udlignes denne igen, 

Personalet til FremfØrelse af 'l'oget skal ved Overtagelse 
af Lokomotivet udrØre følgende Al'bejdel': 
Lokomot';,vfprerc,,: det ovenfor under Afsnittene: .Over-
tagelse af Tjenesten« og »Forinden UdkØl'sel« angivne. 
Lol,01llol,;v/yrbpderen: rGargpring af Fyret og om fornØ-
dent T:cnding af Lygterne, 

A f s 1 il t n i il g s t j e 11 e s t e. 
1) Naar Afslutningstjenesten foretages af Lokomotivets eget 

Personale: 
Forinden 'l'jenesten paa et Lokomotiv sluttes, paahviler der 

Lokomotivpersonalet efter endt KØrsel følgende Pligter: 
Lokomotiv/pm.'cn skal overbevise sig 0111, 

at Askekasse og Rfigkammel' renses, og at ingen Utmthedel' 
findes i Røgknmmel'et. 

at Lokomotivet, fol' saa vidt ingen anden Ordre el' givet, 
forsynes med Kul, Vand og Olie, hvorved iagttages, at Tenderen 
ikke overfyldes med Kul, og at disse ligger snaledes, at de ikke 
tabes, Lemmene paa Kulkasserne pan Lokomotive" af Litra 0, 
F og Q skal vcd baglæns Kpl'sel altid Il oldes lukkede af Hensyn 
til Udkigget, 

at Lokomotivet hensfcttes i Remisen med et passende Re· 
servefyr, undel' hvilket Ristene el' renset fol' Slagger og Uren -
h eder, 

at FYI'djj[' og Askekasseklappcr Inkkes ved Hensætning af 
Lokomotivet i Remisell. 

Efter IndkØrsel i Remiseu skal LokomotivfØreren desuden 
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foretage et Eftersyn al Luftbremsen (eventuelt Dampbremsen) 
i Overensstemmelse med de givne særlige Regler, 

Lokomotivet skal derhos af LokomotivfØreren underkastes 
Maskineftersyn efter Kørsel. 

Lokornotivfyrbpderen skal optage Smørevægerne af 'render-
Iejernes og Linealernes Oliekopper samt opfylde SmØreappara-
terne. 

Efter KØrsel skal LokomotivfyrbØdeL'en efterse AkseIkas er-
nes Over- og Unded ejer og om fornØdent tømme disse fol' Vand, 

'frykluftleduiugcl'ue udblæses fol' Vand efter de del'om givne 
Regler, og VUl'meleclningen udblæses li geledes. 

For saa vidt del' ved det paagældende Maskindepot ikke 
find es Remisearbejdere, maa Lokomot ivfyrbpderell seh' foretage 
FYl'l'ensniug, og for saa vidt Lokomotivet el' fOl'synet med Vip-
perist, skal LokornotivfJ','bØderen i a lle 'l.'ilfælde assistere ved 
FyrL'ensningen, idet han skal skubbe SlaggeL'ne frem paa Risten 
og kippe denne samt ordne Fyret. Endvidere skal Lokomotiv-
fYl'bødel'eu foretage en daglig indvendig l Lokomo-
tivets FØrerhus, 

Saaft'emt Lokomoti,'et skal hellstaa i længere Tid under 
Damp, kan Spændingen i Kedlen formindskes t il 4 kg/ cm' 
(4 at,) , 

I FrostvejL' skal LokomotivpeL'sonalet drage OmsOl'g for at 
optø de Dele af l\Iaskinen, rlel' e,' frosne, aabne Udblæsnings-
ventiler og Aftaplliugshanel' samt opvarme Vundet i Tenderen , 
inden Lokomotivet forlades fol' Natten, 

Undel' Afslutningstjcncste 2 a og :2 IJ skal I\Iaskineftel'synet 
omfatte : 

Akselkassel', 
Fjedre og Fjederophrcngning, 
FYl'kasse, Askekasse, HØgkall1U1el', 
Gangtøj, 
Hjulringe, 
Plomber fOl' Ventile,' og Væl'ktl)jsI'UDI samt 
VrcrktØjsskabet. 

2) Naar l\..fslutuin gstjeuesten paa Lokomotivet foretages heJt 
ell e,' delvis af a ll det Pel'sonale: 
a. Saafl'emt Lokomotivet ovel'tages straks ved Ankomsten 

til Kulgaal'dell, skal det O\"et't"geude P el'sollale uclfpl 'c 
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samtlige de foran n::m'nte Arbejder under Afslutnings-
tjenesten. 

b. Hvis Afslutningstjenesten paa Lokomotivet delvis udfØres 
al et andet Sæt Personale, end det, del' hal' fremfØrt To-
get, maa Arbejdet deles af de 2 Sæt Personale i Forhold 
til de angivne Tider. 

Diesellokomotiver. 
A. Forberedelsestjeneste, 

Ved Overtagelse af Tjenesten paa et Motol'lokomotiv paa-
hvilel' del' MotorfØreren (LokomotivfØreren) følgende Pligter: 

1) at kon trolere, om Beholdningerne af Brændselsolie, KØle-
vand, SmØreolie og Sand er tilstrækkelige, 

2) at kontrolere Oliestanden i )laskinernes Krumtaphuse ved 
Pejling, 

3) at rense Smpreoliefilh'ene ('l'ryk- og Sugefiltre), 
4) at kontrolere, om del' er til strækkelig SmØreolie i Kom-

pressorsmøreapparatet (Litra MT), 
5) at konh'olere, om der er tilstrækkelig SmØreolie paa Va-

kuum- og Bl'emseluftpumpen, 
6) at kontrolere, om Trykket i Trykluftbeholderen el' ca. 70 at 

(Litra MT), 
7) at kontrol ere Batterispænclingen (65-80 Volt), 
8) at starte og forvarme Maskinerne og kontrolere deres 

Gang; KØlevanclstemperatul'en .. kaI være mindst 40°, fØr 
Lokomotivet sættes i Gang (Lih'a MT og MV skal startes 
fra Maskinrummet), 

9) at kontrolere Smøl'eolieh'ykket, 
10) at kontrolere, om Indblæsningslufttl';vkket el' ca. 75 at 

(Litra MT ), 
11) at koutl'olere, om KØlevand'spumpel'ue el' gaaet i Ga.ng, 
12) at efterse, om Kompressoren arbejder normalt, d. v. s. L.T. 

ca. 7 at, H.T. ca. 75-80 at (Lih'a MT), 
13) at elterse om Vaknnm- og Bremselnftpulllpen arbejder til-

fredsstillende, 
14) at 1'l'ykluftbl'emsen efter de dm'om givue li'o l'skl'ifter, 
15) at prØve Haandbremsen, 
16) at prØve Sandingen og 
17) at efterse Vognbogen. 
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B. Den daglige Smøring 
omfatter SmØring, Pejling evt. E fterfyldning af SmØreolie eI-
ler Fedt 
1) i Bnnemotorernes Bærelejer, 
2) i Banemotorernes Tandhjulskasser, 
3) af Vippetøjet, 
4) i Regulatorens SmØrekop (Litra MT), 
5) af Ledene i Regulatorstængerne, 
6) af Bremsetøj, 
7) i KØlevandspnmpens Fedtkop (Litra Ml' og MV) , 
8) af Ventilatoren (Litra MT), 
9) af Akselkassebakker, 

10) af Fjederophængning, 
11) af 'rrækapparaterne og 
12) af Trucktappe. 

omfatter 

c. D e t d a g I i g e M a s k i n- o g V o g n-
eftersyn 

1) Akselkasser og Forbindelsesstykker, 
2) Bremsetpj, 
3) Fjedre og Fjederophængning, 
4) Hjulringe, 
5) Særluftbeholder og Hovedluftbeholder, der skal udbl æses, 
6) elektriske Apparater, herunder Sikriuger, Kontakter og 

Relæer, 
7) Eftersyn og Komplettering af Beholdningen nf Reserve-

sikringer og Lamper. 

D. P a a f y I d n i n g a f B r æ n d s e l. 

Brændselsolietankene fyldes helt op. 

E. A f s l n t n i n g s t j e n e s t e. 

Forinden Tjenesten paa et Diesellokomotiv sluttes, paahviler 
det MotorfØreren (Lokomotivføreren) 
1) at afbryde Manøvresh·Ømsafbryderne for Ladeafbryderne 

(Lih·a MX), 
2) at standse Maskinerne, 
3) at lukke Hanerne paa Luftledningerne til den elektro-

pneumatiske Regulering (Litra MX), 
4) at nabue Ventilerne paa OlieucJskilleren (Litra M'l') , 
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5) at afbryde VakuulJ1- og 'l'rykluftpumperne, 
6) at lukke Hanerne paa Bræudselsolieledningerne, 
7) at lukke Ventilerne paa Startbeholderne og afvande disse 

(Litra M'l'), 
8) at afvande 'l'ryklnftsystemet, hvilket omfatter Olie- og 

Vandudskiller ved Hovedluftbeholder, MellemkØlerne og 
rrl'ykluftpumpens rrøj- og Luvtl'yksside, 

D) at udligne Trykluftbremsen, 
10) at sætte Haandbremsen fast, 
11) at aftage Haandtagene paa FØrerpladsen, 
12) at slukke Lyset, 
13) at aabne AflH'ydel'ne pan Tavlen og 
14) at aabll e Hovedafbryderen fol' Battel·iet. 

Diescll1tOtorvogne. 

A. F o r b e l' e d e I s e s t j e n e s t e. 
Ved Overtagelsen af Tjenesten pau en Djeselmotorvogn paa-

hviler del' i\IotorfØreren (LokomotivfØreren) fØlgende Pligter: 

1) at koutl'olere, om Vognens Beholdninger af Brændselsolie, 
Kølevand, SmØreolie og Sand el' tilstrækkelige, 

2) at kontrolere Oliestanden i Maskinernes Krumtaphuse 
ved Pejling, 

3) at rense SmØreoliefiltr'ene (Tryk- og Sugefiltre), 
4) at aabne Hanen til Vippetøjet (lukkes igen ca. 5-10 Min. 

efter, at Maskinerne el' startet), 
5) at kontrolere Batterispændingen (65-80 Yolt), 
6) at starte og forvarme Maskinerne og kontl'o]el'e deres 

Gang; Ks41ev:111dstempel'atul'en skal vfere lllindst 40°, fØr 
Vognen sættes i Gang, 

7) at kontrolere SmØreolietrykket (ca. 2 at), 
S) at kontl'olere, om KØ1evandspumpel'ue og Banemotol'venti-

latol'el'ue el' gaaet i Gang, 
U) at prøye 'I'rykluftbl'emseu eftcr de derom givne FOl'skl'Hter, 

10) at p rØve Haaudbl'cmscn, 
11) at prØve Sandingell, 
12) at efterse Vognbogen. 

B, D e Il d a g l i g e S Dl ø l' i Il g 

omfatter Smflriug, Pejling evt. Efterfyldning af SmØreolie 
eller Fedt 
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1) i Banemotorernes Bærelejer, 
2) i Banemotorernes Tandhjulskasser, 
3) i Kompressorerne, 
4) i Brændstofpumpen, 
5) af Ledene i Regulatorstængerne, 
6) af Bremsetøj, 
7) af Akselkassebakker, 
8) af Fjederophængning, 
9) af Trækapparater og 

10) af 'l'rucktappe. 

C. D e t d a g I i g e M a s k i D- o g Vo g D-
eftersyn 

omfatter samme Eftersyn som nævnt under Diesell okomotiver. 

D. P a a f y l cl n i D g a f B l' æ n d s e 1. 

Brælldselsolietankene fyldes helt op. 

E. A fs lutning st j e Dest e. 

Forinden Tjenesten paa en Dieselmotorvogu sluttes, paa-
hviler det MotorfØreren (LokomotivfØreren) 

1) at standse Motorerne, 
2) at afbryde Kompressorerne (Litra lIIO, MP og MQ), 
3) at lukke Hanerne fol' Bl'ændselsledningel'ue, 
4) at afvande 'J'ryklnftsystelllet, hvilket omfattel' Oli - og 

Vanduc!skiller ved Hovedluftbeholder, MellemkØlerDe (Litra 
lIIO ), Kompressorens I-lØj- og Lavtrykside (Litra )IP og 
MQ) og Olieudskiller "ed Kompressoren (Litra hlP og lIIQ), 

5) at udligue 'J'rykln ftbremsen, 
6) at s.,utte Haandbremsen fast i det F f!l'elTUJn, hvorfra del' 

atter skal køres, 
7) at aftage Haalldtagene pau FØrerpladsen og bringe dem 

paa Plads. Forinden maa Haaudtaget fol' Frem- og Bak-
valsen dog sættes i den Stilling, del' svarer til næste KØr-
selsretning, 

S) at slukke Lyset, 
O) at aabne Hovedafbryderen fol' Batteriet og 

10) at aabue DØren til MaskiJll'ummet og sætte den pau Krog 
(knn om Vinteren). 
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BenzMwnoto1'vogne. 

A. F o l' b e l' e d e I s e s t j e n e s t e. 

Ved Overtagelsen af 'fjenesten paa en Benzinmotorvogn paa-
hviler der MotorfØreren følgende Pligter: 

1) at kontrolere, om Vognens Beholdninger af Benzin, KØle· 
vand, SmØreolie i Krumtaphuset og Sand er tilstrække-
lige, 

2) at slutte Hovedafbryderen for Batteriet og kontrolere 
Spændingen, 

3) at aabne Benzinhanen og paasætte TændnØgle og Bremse-
haandtag, 

J) at starte Benzinmotoren - j Frostvejr maa Sturthaand-
svinget drejes llogle Omgange - og kontrolel'e, om Benzin-
motoren arbejder t ilfredsstillende, om SmØreolietrykket el' 
i Orden (1,5 at) , om Kompl'eSSOl'srnødngell el' i Orden , om 
LadestrfSmmen el' i Orden (ca. 10-25 Amp.), og om KØle-
vandstemperaturen er passende (ca. 40° fØr Vognen srottes i 
Gang), 

5) at prØve Bremsen efter de derom givne Forskrifter, 
6) at pl'Øve Haandbremsen, 
7) at prØve Sandingen og 
8) at efterse Vognbogen. 

B. D e II d a g l i g e S m ø l' i II g 

omfatter SmØring, Pejling evt. Efierfyldning af SmØreolie 
eller Fed t 

l) i Krumtaphuset, 
2) af Vandpulll]lenS Fedtkopper, 
3) af Lejel'ne fol' :\.felIemaksel og Koblingsaksel pau Koblings-

huset, 
4) af Leje fol' U{h'ykkeraksel, 
5) af Leje fOl' Koblingspedal , 
6) af Speedometerdrevet, 
.7) af 1'achometerdrevet, 
8) af VentilatOl'aksel og 
9) af Lejer fol' Kardanaksel og Kardanled. 
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C. D e t d ti g l i g e M a s k i n- o g Vo g n-
eftersyn 

omfatter 

1) Akselkas.er og Forbindelsesstykker, 
2) Bremsetøj, 
3) Fjedre og Fjederopbængning, 
4) Hjnlringe, 
5) HovecUuftbeholder, der skal udblæses, og 
6) elektriske Apparater. 

D. P a a f y l d n i n g ti f B r æ il d s e l. 
Benzintanken fyldes helt op. 

E. A f s l u t n i n g s t j e n e s t e. 
Forinden 'fjenesten paa en Benzinmotorvogn sluttes, paa-

bviler det :MotorfØreren 

1) at standse Motoren ved at afbryde 'l.'ændingen, 
2) at lukke Benzinbanen, 
3) at aftage Bremsehaandtaget og udligne Bremsen, 
4) at sætte Haandbremsen fast, 
5) at slukke Lyset og 
6) at aabne Hovedafbryderen for Ba tteriet. 

Elekt1-iske Hoto,-vogne. 
Se berom den af 1. Distrikt udstedte »Instrnks fol' den elek-

triske Drift«. 

Forb eredelses- og AfBlntn.ngstjen"ste."nes Længde. 
D a li p l o k o lU o t i v e 1'. 

Ovennævnte Forberedelsestjeneste fØr og Afslutningstjeneste 
efter, at Lokomotivet passerer SpOl'grællsen, deles i Grupper, 
som angivet i nedenstaaende Skema. 
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Lokomotivtyper 
E,H, 

I 
C,D, andre 

P, PR, N,RI, 2-cyl ranger. 

RU. S T togloko loko 
I 

min. I min. I min. I min. 

I. F orberedtlrestjeneste 
a. på hjemstedet, mindst en 

gang i dognet ........... . ...... 75 60 50 40 
b. øvrige forbcrerleJsestjenester 

på hjemstede t ..... .. ....... . . _. 55 45 35 20 
c. på frenuned depot ved over· 

tagelse af andet lokomotiv .. , 75 60 50 
d. på fremmed depot, når der 

på depotet er mere end 6 ti-
mers ophold ..... . ............... 50 40 35 

c. ovrige forbererlelsestjenes ter 
p1 fremmed depot ....... .... 40 30 25 

2. Afslut ni ngst jenesle 

l a. når toglokomotivpersonalets 
tj enesteperiode for den en-I 
keltc dag afsluttes på hjem-
stedet ... .. ...................... 45 40 35 

b. når rangerlokomotivets tj c-
neste på den enkdte dag af· 
sluttes .......................... . 25 

c. alle øvrige afslutningstjene-
ster ............. . . . . . . . . . . . . . . . . 35 30 25 IS 

Anm. 1. Ved overtagelse af lokomotiv efter udvaskning forhøjes 
de i betragtning kommende forberedelsestider med 
10 min. 

" 

,. 

2. For fyrrensning og kl1l1cmpning på de maskindepoter, 
hvor der ikke findes remisearbejdere, forhøjes de i be-
tragning kommende tider med 20 min. 

3. For lokomotiver Illed vipperist forhøjes den i betragt-
ning kommende afslutningstid med 15 min.) når vippe-
risten ben yttes. 

" 4. For Københavns godsbanegårds vedkommende samt 
for Arhus H personbanegård (for så vidt kørslen til 
og fra remisen ikke sker ad spor 1000 ) forhøjes de i 
betragtning kOlllmende tider med J O min. 

I kørsclsfordelingerne angives, hvornår forbercdclsestjeneste 
a kommer til anvendelse. 
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Ved personaleskifte på lokomotiv uden for depotets område 
regnes for det tiltrædende personale en forberedelsestid på 15 mi-
nutter og for detfratrædende personale en alslutningstid af samme 
længde. 

Når ved personaleskifte lokomotivets planmæssige ophold inden 
for depotets område er mindre end summen af de foranførte for-
berede!ses- og afslutningstider, henholdsvis for det tiltrædende og 
for det fratrædende personale, formindskes disse forholdsmæssigt, 
dog ikke til mindre end 15 minutter. 

Forud for rådighedstjeneste ved depot regnes en forberedelses-
tid på 15 minutter. 

Under rådighedstjeneste ved depot kan det pålægges lokomotiv-
fyrbødere at udføre pudsning af de indvendige dele i lokomoti-
vernes førerhuse. 

Når udvaskning ikke foretages af depoterne, beregnes for: 
lokomotiver af litra E, H , P, PR, R og S ..... . . . . 4 timer 
andre lokomotiver . .. . .. . ... . .... . .... .. . ...... . ..... . 3 " 

Motorlokomotiver og motorvogne 

Til foranstående forberedelsestjeneste A, smøring B, maskin-
og vognefters)'n C, brændselspåfyldning D samt afslutningstjene-
ste E før, henholdsvis efter, at motorkøretøjet passerer sporgrænsen 
eller før overtagelse, henholdsvis efter hensætning, på stations-
pladsen beregnes følgende tider: 

Forberedelses- og afsluiningstjenesle 
for lok litra My 

Forberedelsestjeneste 
A. med standset motor 

1. uden tørning af motor 
2. med " ,. " a. med motor i gang ... .. .. . ..... .. . 

Tillæg 

min 

45 
55 
30 

Opfyring af varmekedel ........ .......... ... . . .. . . . ... •. . ... . 5 
Eltersyn af nalcodosering .......... . .. . . .. .. . . . . ...... .... .... 5 
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Afslutningstjeneste min 

E. med standsning af motor 
e. uden " " " l. olie- og vandforsyning .. ..... .... ... ... ... ... ... .. .... ... . 10 

2. sandforsyning ...... ......... ... ................ ............. 10 
3. øvrige aIslutningsarbejder .. . .... . . ... ... . .. . ....... . . .. ... 20 
4. afslutningsarbejderne 1- 3 udført i forbindelse med 

hinanden ...... .. .... . .............. . .. . . . ... . .... . ... . . . ... . . . 35 
Tillæg 

Slukning af varmekedel ... , .. , ............... , .. , . ......... .. . 15 

Motor_ I A B 

I 
C A+B+C D E I D+E I Tillæg lo, 

vogne 

I 

i forbind I vogne med 
med hin- l olief. varme-

I anden kedel 

litra I min min I min I min min min min 
I I el, 

mm mm 

MB og MS 20 I - - - I - I 15 -
MK,lFK 253 ) 15 30') 60 I 15') 20 35') 15') 5 
MO og MP 20') . 20 25') 55 

I 
IO') 20 30') 15') 5 

MM 2()G) - - - - 20 - I 
l) Nedsættes med 10 min, når eftersyn A, B og C udføres i forbindelse 

med hinanden. 
'2) Forhøjes med 5 min, når der ikke benyttes mekanisk pumpeanlæg. 
a) Forhøjes med 10 minutter i tiden 1/11-1/4, når vognen henstår uden 

for remisen og ikke passes af maskindepotet. 
Tillægget gives ikke, når der gives det under <I ) nævnte tillæg. 
Tillægget gives kun for en vogn. 
'1) Dette tillæg gives kun, når lokomotivføreren selv opfyrer kedlen. Når 

varmekedlen skal benyttes og lokomotivføreren sclv skal opfyrc den, skal tjene-
sten altid påbegyndes 35 min for togaIgang. 

5) l 60 min. 

For Københavns Godsbanegårds vedkommende samt for Århus 
H Person banegård (for så vidt kørslen til og fra .remisen ikke fore-
går ad spor 1000) forhøjes de i betragtning kommende tider med 
IO min. 

Ved personaleskifte eller når lokomotivet/motorvognen over-
tages i køreklar stand med motoren i gang regnes såvel for den til-
trædende som for den fratrædende lokomotivfører en forberedelses-
henholdsvis aIslutningstid på 15 min . 

Ved personaleskifte København H regnes 20 min forberedelses-
tid for tiltrædende elektroførere. 

Forud for rådighedstjeneste ved depot regnes en forberedelses-
tid på 15 min. 
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Transport af af ubetjent materiel 

Reglerne for transport af ubetjente motorlokomotiver og mo-
torvogne samt dieseltraktorer findes i sikkerhedsreglementet (SR ) . 
Dieseltraktorer skal kobles stramt til bageste vogn i toget. Ubetjente 
henzintraklOrer må ikke befordres på egne hjul i tog. I øvrigt skal 
følgende regler iagttages: 

D ie se llokomoti ver. 

l ) Håndtagene på førerpladsen aftages, 
2) luftbremsen udlignes, jf dog punkt 6, 
3) det kontrolleres, at hanernotorafbryderne er åbnet, 
<1) afbryderne på tavlen åbnes, 
5) hovedafbryderen for batteriet åbnes, 
6) skal lokomotivets luftbremse benyttes, skal lokomotivet af hen-

syn til dødmandsanordningen og kompressoren være betjent. 

D i e s e l m o t o r v o g n e. 

l ) H åndtagene på førerpladsen aftages, 
2) trykluftbremsen udlignes, 
3) skal trykluftbremsen benyttes, skal PlM-omskifteren sættes 

"P "-stilling, 
4) skal vognene benyttes som personvogn, prøves lyset, og afbry-

erne stilles således, at togføreren kan tænde og slukke lyset, 
5) det kontrolleres, at banemotorafbryderne er åbnet, 
6) skal vognen ikke benyttes som personvogn, lukkes alle udven-

dige døre og vinduer. 
I vinterperioden ( l. november- l. april) skal døren til 

maskinrummet åbnes og sættes på krog. 

B e n z i n m o t o r v o g n c. 

1) Håndtagene på førerpladsen aftages, 
2) trykluftbremsen udlignes, jf dog punkt 6, 
3) reversgearet sættes i midterstilling (evt ved hjælp af håndsvin-

get) og låses ved hjælp af palen på selve reversgearet, 
4) gearstangen sættes i nul-stilling, 
5) skal vognen ikke benyttes som personvogn, åbnes hovedafbry-

deren for batteriet, 
6) benyttes vognens trykluftbremse, skal toget bremses med for-

sigtighed for at undgå, at vognen kører i slæde . 
.. " 1959 105 
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D i e s e l t r a k t o r e r. 
1) Kæderne til Drift af Traktorens Hjulsæt skal være aftaget, 
2) Haaudhjulene fOl' Bremsen skal under TI'unsporten være 

fastbundet for at forhindre, at Bremsen spænder sig selv til, 
3) StØdrangel'ing med eller mod Traktoren maa ikke finde 

Sted. 

Almindelige Bestemmelser vedrørende 
Betjening m. v. 

R-eglerue for, hvem der maa anvendes som LokomotivfØrer 
(Motorfører), er angivet i Ordreserie A. Medhjælpereu for 
LokomotivfØreren paa Damplokomotiver skal efter aflagt PrØve 
i det mIndste være saa vidt fortrolig med Betjeningen af Loko-
motivet, at han kan bringe det til at standse og til at gaa frem 
eller tilbage, samt at han kan afgive reglementerede Signaler 
med FlØjten og sætte Vand paa Kedlen . 

FornØden Undervisning af Personale under Stationstjenesten 
i Lokomotivets Betjening gives efter Anmodning fra Stationen 
til vedkommende Maskindepot enten af Depotforstanderen eller 
af en af bam udpeget LokomotivfØrer. Efter endt Undervisning 
afgiver Maskindepotet til Stationen en af den paagældende De-
potforstander eller LokomotivfØrer underskreven Erklæring om, 
hvorvidt den underviste har tilegnet sig fornØden Færdighed. 

Damplokomotiver skal under KØrsel paa Banen være betjent 
af 2 Mand. 

l'oglokomotivel' skal under Rangedng uden for Depotets 
Olm-aade ligeledes være betjent af 2 Mand, dog kan det und-
tagelsesvis og for korte Perioder, hvor det knibel' med at skaffe 
en 2. Mand, tillades, at Toglokomotivel', der ikke er af Litra E, 
R, P, S og H, knn betjenes af 1 Mand, naar de ekstraordinært 
benyttes til Rangering, medens planmæssigt eller regelmæssigt 
forekommende Rangering med Toglokomotiver skal tilrettelæg-
ges meel 2 Mands Betjening. 

Rangel'lokomotive,' betjenes under Rangering af 1 Maud. 
Motortog betjenes af 1 Mand, hvilket er saaledes at fOl'staa, 

at der paa forreste FØrerplads kun skal være fast placeret 1 
Mand, del' har Ansvaret fol' Togets FremfØrelse; for Lyntog 
gælder Bestemmelserne i Ordresel'ie A. 

Naar et Damplokomotiv, der er opfyret eller under Damp, 
holder stille, skal Regulatoren være lukket og - bortset fra 
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kortvarige Ophold under Rangering eller TogfremfØrelse -
Skruebremsen fast spændt, Styringen i Midtstilling og Udblæs-
nillgsvelltilel'Ue aabne. 

Opfyrede Damplokomotiver skal altid være under Tilsyn. 
Efter at et Damplokomotiver overtaget af Lokomotivpersonalet, 
bærer dette Ansvaret for Til synet med Lokomotivet, som derfor 
ikke samtidig maa forlades af LokomotivfØreren og LokoIllotiv-
fyrbØderen. Dog kan disse begge være behjælpelige ved Drej-
ning af et Lokomotiv, naal' dette staar paa Drejeskiven bremset 
og med lukket Regulator samt Styringen i Midtstilling. 

Pau henstaaende MotorkØretØjer skal Haandbremsen være 
fastspændt, og hvis MotorkøretØjet henstaar med igangsat Mo-
tor, skal der ved KØretØjet altid opholde sig en med dets Betje-
ning fortrolig Mand. 

Bortset fra Igangsætning ved Togafgang maa et Lokomotiv 
ener en Motorvogn ikke sættes i Bevægelse, uden at et Signal 
med Damp- eller 'l'rykluftfløjten gives, og det maa ikke skilles 
fra eller sættes foran et Tog, inden dette el' fuldstændig stand-
set. Føreren maa ikke foretage nogen som helst Bevægelse med 
et Tog paa egen Haand, medmiudre Fare er til Stede, i hvilket 
Tilfælde han skal handle efter Konduite. 

Betjeningsforskrifterne fol' Damplokomotivet findes i 
.Damplokomotivet og dets Betjening«, medens Betjeningsfor-
skrifterne for Motorma teriellet findes i forskellige Vejledninger 
i Indretning og Betjening af Motorlokomotiver og Motorvogne 
(inkl. Lyntog) . 

Brug af Damp- eller Trykluftlløjten. 

En formlftig Anvendelse af FlØjten skal iagttages. FlØjten 
skal benyttes til at give Signaler ener vække Opmærksomhed, 
naar der viser sig Hindringer paa Banen, ener del' er særlig 
Anledning til at anvende Forsigtighed, saasom i stærk 'fange, 
under Snefog, forau meget befærdede OverkØrsler, i Kurver, 
hvor del' ikke lun'es Udsigt fremad, samt i øn·jgt paa saadan ne 
Steder, hvor Afgivelsen af »Giv-Agt«-S ignalet maatte være sær-
lig paabudt ellel' foresln'evet ved Signnll'eglementet. 

Derimod skal al unødvendig Anvendelse af FlØjten undgaas. 
Særlig paa Steder, hvor den kan være til Ulempe for Vejfærdse-
len ener fOl" de omboende, skal Afgivelse af FlØjtesignaler ind-
skrænkes saa meget, som Forholdene tinader. 

Damplokomotiver er forsynet med 2 l!-'lØjtel', bØr 
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den lille Dampfløjte, In-i s Tl'mk s iddel' til fortl'insvis 
anvendes til Gentagelse af RUllgersignalel' og under lignende 
Forhold, hyor en svagere Tone el' til strækkelig, medens den store 
Dampflfl jte kun skal bruges til Afgivelse af Bl'emse- og Alarm-
signaler samt ovel'hoyedet, hvor der er 8.-'C l'lig Anledning til at 
alarmere &'la kraftigt som muligt. 

FØrere af Rangerlokomotiver skal som Regel benytte Damp-
klokkeu i Stedet fol' Dalllpflfljteu til at advare de vejfareude. 

Signaler med FlØjten skal afgives kort og tydeligt i Over-
ensstemmelse med Signall'eglementet, saa a t de ikke kan mis-
fOl'staas, og det er forbudt at lade den i nogle Signaler anvendte 
lange rrone lyde længere, end det er I1 fjdvencligt, fol' at den kan 
skelnes som »lang Tone«. 

Betjening af Skummehanen. 

!Jan. de fleste Lokoll1oth-cr el' der allbl'ugt en Skummehalle, 
hd:s Opgu\'e det et at skumme og del'\'ed a fsalte Kedelvandet; 
den skal d e l 'f Ol' a Hid holdes aaben, nanr Regulatoren el' aaben, 
ellel' Sikkerhedsvell tilerne blæser. Da den 2 mm Gennemboring 
i Hanehl"et let t il sættes med Slam eller Urenheder, maa den 
nf og til gennemstikkes. 

Støj og Røg fra Lokomotiver og Motorvogne. 

Al unØdvendig skal ulldgaas, 
I umiddelbar Nærhed af eller paa offentl ige Ovel'kØrsler maa 

Aabning af Damplokomotivernes Cylinderhaner eller Benyttelse 
af Ejektoren kun finde Sted, naar det er nødvendigt. 

Under Togenes Ophold paa Stationerne skal det saa vidt mn-
ligt undgaas at foretage Indfyring. Kan det ikke undgaas, skal 
Fyrdpren aabnes, Askekasseklappen lukkes og Blæseren sættes 
pa ssende t il fOl ' at ulldgaa 

Endvidere man et Damplokomotiv ikke uden tvingende Gl'uud 
anb L'inges at Skol'stenen staal' under eller i um iddelbar 
Nærhed af en Bro, da de fra Skorstenen udstrØmmende For-
brænd illgspl'odukter medfØrer Skade pau Broerne, og ved IgUllg. 
sætning pau Steder, hvor Publikum opholder sig i Nærheden, 
skal del' udvi ses fornøden Forsigtighed, fol' at fugtig Sod eller 
A ske Ul . v. fl'a Skorstenen ikke skal beskadige Publikums Be· 
klædning, 

Under KØrsel paa fri Bane og uuder Rangel·jug skal Fyret 
behandles saa]edes, at del' fl'emkommel' sau lidt RØg: som muligt. 
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Røgbrænderpladens Anbringelse. 

Det paalægges Lokomotivpersonalet at sørge for, at RØg· 
brænderpladen altid er anbragt paa Plads nnder Kørselen, da 
den skærmer KedelrØrene mod den direkte Paavirkning af den 
gennem FyrdØren indstrØmmende kolde Lnft nnder Indfyringen 
og beskytter Fyrhnlsamlingen mod Ildens Indvirkning. 

Stærkt tæt'ede RØgbrænderplader maa snarest forlanges ud-
vekslet. 

Damplokomotiver om Bord paa Færgerne. 

Paa Damplokomotiver, del' befinder sig om BOl'd pau Fær-
gerne, maa der ikke fyres, og Askekasseklapperne skal holdes 
forsvarligt lukket. 

Donkraftenes Løltehøjde. 

Paa alle Donkrafte er anbragt Skilte med Angivelse af Don-
kraftens Bæreevne og maksimale tilladelige LØftehØjde. 

Denne LøftehØjde er bestemt som Afstanden fra Undet'kant 
af SIn-alde t il Overkant af MØtrik, naar Spindelen el' sln'uet saa 
hØjt op, at dens Underkant flugter med MØtrikens Underkant, 
og er angivet som det Antal Gevind, del' i nævnte Stilling el' 
synlig over MØtl'iken. 

Transport af løst Materiel m. v. paa Damplokomotiver. 

Damplokomotiverne kan af Stationerne benyttes til Trans-
port af Oliednnke, Koblinger, sammenlagte Presenninger m. v., 
naar de omhandlede Genstande efter LokomotivfØrerens SkØn 
i hvert enkelt Tilfælde kan anbringes paa Lokomotivets Fod-
plade paa forsvarlig Maade. 

Udskiftning af Oasakkumulatorer. 

Gasakkumnlatorer til Aga-Belysning paa Lokomotiver skal 
udveksles, naar Trykket er snuket til: 

1 at ved en Temperatur af under -+- 5° C. 
11/2 » » » » » -7- 5 til + 5° C. 
2 » » » » » + 5 » + 15° C. 
2V:! » » » » » over + 15° C. 
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Betjening af Ildslukkere. 

Kulsyresncildslukkø1·e. 

p 

Kulsyresneildslukkere anvendes fortrinsvis til Slukning af 
Brand i elektriske Maskiner og Anlæg og knn som NØdhjælp til 
Slukning af Brande i Træværk og lignende. 

Ildslukkerne bringes i Virksomhed ved at dreje Haaudhjulet 
i Pilens Retning, hvorved del' udsprØjtes Kulsyresne, der hal' en 
Kuldegrad paa ca. + 78° C. Det maa nøje iagttages, at Mnndin· 
gen af StraalerØret holdes saa nær Brandstedet som muligt, 
uden at dog Mundingen lukkes, ligesom man maa passe paa ikke 
at faa Kulsyresne paa Hænderne, da denne virker paa Huden 

I paa lignende Maade som kogende Vand. 

Skluntilds"',kkere. 
Skumildslukkere skal fortrinsvis anvendes til Slukning af 

Brande i Træværk og lignende og kun som Nødhjælp til Sluk· 
ning af Brande i elektriske Apparater og Maskiner. 

Ildslukkeren bæres til Brandstedet i oprejst Stilling, d. v. s. 
i HaandbØjlen , og den bringes i Virksomhed 
1) ved at dreje det lille Ventilhaandtag venstre om san mange 

Omdrejninger, det kan lade sig gøre og 
2) derpaa vende Bunden i Vejret paa Ildslukkeren og bære den 

saaledes undel' SprØjtningen, til den er udtømt, hvilket val'er 
ca. 5 il. 10 Minutter. 

20;. 1947. 27. 
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Bremsernes betjening. 
Vakuumbremsen og trykluftbremsen betjenes overensstem-

melse med forskrifterne i "Vejledning i benyttelsen af og tilsynet 
med den automatiske vakuumbremse" og i "Trykluftbremsen 
(TB I ), regler for betjening og pasning i driften" . 

Lokomotiver (motorvogne), der står på en drejeskive eller 
skydebro, skal være forsvarligt bremset. 

Anvendelse af kontradamp under luftbremsning er unyttig. 
Dampbremsen betjenes efter forskrifterne i "Damplokomo-

tivet og dets betjening". 

Forbrug af olie, tvist ,m. v. 
l ) Det er lokomotiv- og motorførerens pligt at våge over, at 

der omgås så sparsommeligt som på nogen måde muligt med de 
t il lokomotivets og motorvognens, brug fornødne materialer og 
genstande, navnlig brændsel, olie og pakning. 

2) Det tilladte olieforbrug på damplokomotiverne beregnes 
efter det kørte antal kilometer for de forskellige lokomotivtyper 
således: 

E 

Lokomotiver 
litra 

H , P, Pr, R, S ...... , .. 
C, D, K 
A, G, 0 , Q 
J 
F ....... 
Hs ........... . 

Maj-september, 
begge inkl. 
pr. 100 km 

5,8 kg 
5,4 
2,7 
2,0 
1,3 
1,1 
1,0 

Oktober-apri l, 
begge inkl. 
pr. 100 km 

5,3 kg 
5,0 
2,5 
1,8 
1,2 
1,0 
0,9 

En rangertime regnes lig med IO kørte kilometer. 
For rangering, der udføres i forbindelse med togtjeneste umid-

delbart før togets afgang eller efter dets ankomst, beregnes der 
dog ikke særligt olieforbrug, medmindre det samlede antal ranger-
kilometer i lobet af måneden udgør mere end 'I, af de i samme 
tidsrum kørte togkilometer, og i så fald kun for det overskydende. 

For tog, der fremføres af 2 lokomotiver, beregnes for det 
bageste et tillæg ti l det tilladte olieforbrug af l kg pr. 100 km. 

Højst 1/3 af olien må rekvireres i form af cylinderolie. 
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3) tillokomotivførere på toglokomotiver udleveres ugentlig 
0,3 kg tvist 
0,13 kg blød sæbe 

Tillokomotivførere på rangerlokomotiver og til motorførere 
udleveres hver anden uge de anførte mængder af tvist og sæbe. 

Tillokomotivførere på damp-toglokomotiver udleveres l pakke 
tændstikker (10 æsker) 2 gange årligt, henholdsvis i begyndelsen 
og midten af kalenderåret. 

Det er ikke tilladt det pågældende personale at rekvirere mere. 

Loko.,.,oti ... "rnes ... andforsyning. 

Vandforsyningsstationeme inddeles i 2 klasser, nemlig: 
A ) Stationer, hvor personale under maskintjenesten fører til-

syn med og besørger vandforsyningen, og 
B) stationer, der selv fører tilsyn med og besørger vandfor-

syrungen. 

Vandforsyningsstationer klasse A. 
Herunder hører: 
I I. Distrikt : Farum, Frederikssund, Gedser, Helsingør, Hille-

rød, Holbæk, Kalundborg, Korsør, Københavns Hoved'- og Gods-
banegaard, København L, Køge, Nykøbing FI., Næstved, Roskilde, 
Slagelse, Slangerup, østerport. 

I 2. Distrikt : Aabenraa, Aalborg, Aarhus H., Assens, Bram-
minge, Brande, Esbjerg, Faaborg, Fredericia, Frederikshavn, 
Glyngøre, Grenaa, Haderslev H, Herning, Hobro, Holstebro, Hor-
sens, Langaa, Lunderskov, Løgstør, Nyborg, Odense, Padborg, 
Randers, Ribe, Ringkøbing, Ryomgaard, Silkeborg, Skanderborg, 
Skem, Skive H, Struer, Svendborg, Sønderborg H, Thisted, Ting-
lev, Tønder H , Vemb og Viborg. 

Vandforsyningsstationer klasse B. 
Herunder hører: 
I I. Distrikt: Ballerup, Dalmose, Holte, Jyderup, Københavns 

Frihavn, Ringsted, Rungsted Kyst, Skælskør, Sorø, Tølløse samt 
Frederiksberg, Høng, Lersøen, Vanløse og Vordingborg. På sidst-
nævnte 5 stationer må der dog kun tages vand, når det er absolut 
nødvendigt. 

Ih 1952 48 
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I 2. Distrikt: Aalestrup, Aarhus ø, Aars, Aamp, Agerbæk, 
Bjerringbro, Bredebro, Brønderslev, Give, Grindsted, Gudme, 
Hjørring, Højrup, Karup, :Middelfart (kun for rangermaski-
ner), Mommark Færge, Nørre-Broby, Nørresundby, Oddesund, 
Ringe, Røde-Kro, Skærbæk, Skørping, Søby Brunkul, Thorsø, 
Tommerup, Tørsbøl, Varde, Vejle H, Vejle Nord, Vojens og 
Ydby. 

Vandtagning. 
Som almindelig regel, der kun under ganske særlige om-

stændigheder kan fraviges , gælder, at alle stationer skal afgive 
en mand til assistance ved rangerlokomotivers vandLagning 
samt ved toglokomotivers vandlagning ved vand tårne og vand-
kraner, der ligger uden for maskindepotets sporområde. Denne 
mand skal sænke og løfte nedfaldsrøret eller dreje vandkra-
nen sanlt åbne og lukke cislernevenlilen, henholdsvis vand-
kranventilen. medmindre denne er anbragt således, al den kan 
betjenes af lokomotivpersonalet under vandlagning. 

Lokomotivpersonalet skal ved vandtagningen i betimelig 
lid varsko den mand, der betjener vandkranen, om, at venti len 
slwl lukl<.cs, så vandspild undgås. !{ranrørel må ikke svinges 
bort fra lokomotivet eller tenderen , før , 'entilen er lukket, da 
underskylning af spor og ballast ellers vil fremkomme. 

Kørsel på lokomotiver og i motorvognes 
førerrum. 

Uden særlig legitimation. 

Foruden det tjenstgørende lokomotivpersonale, henholds-
vis motorvognspersonale (herunder også personale. der kører 
til indøvelse) er det kun tilladt nedennævnte ansatle uden 
særlig legitimation at køre på lokomotiverne og i motorvogne-
nes førerrum: 

a) Generaldirekløren og afdelingscheferne på samtlige 
sta tsbanestrækninger. 

b) Distriktschefer, ovcl'maskiningeniørcr, sekLionsingcniø-
rer, maskiningeniører, lokolllotivinslruklører, overlrafikin- I 
spektøreT, tl'arikinspeklørcr, ovcl'baneingeniører, baneingeniø-
rer, oversignalingeniører. signalingeniører, overbanemesLre og 
oversignalmestre, alle dog kun i det distrikt, henholdsvis den 
sektion eller på den strækning, hvor de er tjenstgørende. 
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ej' Lokomotivmestre, dog kun på lokomotiver og motor-
vogne, der er hjemmehørende· ved det maskindepot, hvor den 
pågældende er tjenstgørende. 

d) Værkstedspersonale, der ledsager lokomotiver eller mo-
torvogne under prøvekørsel. 

e) Stationsbestyrere, som under særlige forhold fører hjæl-
petog og hjælpemaskiner. 

f) Togpersonale, der i tjenestens medfør skal ledsage et 
lokomotiv uden vogne over strækningen . 

g) Stations- og togpersonale, som på stationerne i tjene-
stens medfør skal ledsage lokomotiverne eller motorvognene. 

h) Tilsynsførende stationspersonale i tjenestens medfør 
inden for stationens område. 

Rangerpersonale, der ledsager lokomotiver (motorvogne), 
skal tage plads på fodtrin et, dog skal den portør, der ved 
rangering til og fra færger skal opholde sig på lokomotivet 
(motorvognen), tage plads i førerhuset. Endvidere er det til-
ladt maskinledsagere at tage plads i førerhuset (førerrum-
met), dersom iagttagelse af signaler gør det nødvendigt, eller 
hvis afstanden til nabosporet er særlig lille. 

i) Tilsynsførende overbaneformænd, oversignalformænd, 
baneformænd og signalformænd på den strækning på hvilken 
de er tjenstgørende. 

Med særlig legitimation. 
Alle andre end de ovenfor nævnte skal være i besiddelse af 

særlig skriftlig tilladelse for at køre på lokomotiverne ell er i 
motorvognenes førerrum , udstedt efter følgende regler: 

Generaldirektoratet (chefen for maskinafdelingen) udste-
der tilladelse til kørsel på lokomotiver og i motorvognes fører-
rum på samtlige hanestrælminger for såvel ansatte som frem-
mede. 

Distriktscheferne er bemyndiget til al udstede tilladelse i 
følgende omfang: 

a ) For ansalte i vedkommende distrikt til samtlige stats· 
banestrækninger. 

Lokomotivførere, motorførere og lokomotivfyrbødere, der 
ønsker at gøre sig bekendt med lol<omotiver (motorvogne), 
som de ikke sædvanlig betjener, kan få udleveret adgangskort 
hertil , når de henvender sig derOIn til vedkommende Qver-
maskiningeniør. 
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b) For fremmede til strækninger i vedkommende distrikt. 
Oversignalingeniører, oversignalmestre og stationsbestyrere kan 

udstede tilladelse for underordnede signalfunktionærer ved Stats-
banerne til kørsel på lokomotiv eller i motorvogns førerrum for 
at tilse telegrafledninger og signaler langs banen (form. nr. B 72a ) . 

Bemyndigelse til kørsel på lokomotiverne og i motorvognenes 
førerrum for andre ansatte udstedes på grønne kort (fornl. nr. 
B 72a) , men er kun gyldig, når kortets indehaver tillige er for-
synet med rejsehjemmel, der på forlangende skal forevises for 
togpersonalet. 

Till adelse til kørsel på lokomotiverne og i motorvognenes fører-
rum for fremmede udstedes på hvide blanketter (form. nr. B 72b ) 
og må kun udleveres, når vedkommende fori nden underskriver 
den på formularens stanlffie optagne erklæring. Indehaveren skal 
ved brugen af tilladelsen være forsynet med rejsehjemmel til den 
pågældende banestrækning. Form. nr. B 72a gælder uden særlig 
påtegning såvel til lokomotiver som til motorvogne på de stræk-
ninger, hvortil kortet er gyldigt, medens gyldigheden af form. nr. 
B 72b angives ved påtegning "Damp", "Motor" eller "Alle" i den 
dertil bestemte rubrik. 

For så vidt der i forvejen findes mere end 2 personer på 
lokomotivet eller i· førerrummet, gælder tilladelsen kun, hvis der 
efter førerens skøn - eller, dersom en foresat er til stede, efter 
dennes skøn - er plads på lokomotivet eller i førerrummet. 

De nødvendige formularer nr. B 72a og B 72b rekvireres fra 
Generaldirektoratet. 

Når adgangskort til kørsel på lokomotiverne eller i motor-
vognenes førerrum benyttes, skal det anføres på lokomotivfører-
rapporten, henholdsvis motorførerrapporten med angivelse af, 
hvem der har benyttet kortet. 
Lokomotivets (motorvognens) betjening af andre end lokomotiv-

personalet (motorføreren). 
Når overordnede ved maskinafdelingen eller distrikternes ma-

skintjeneste og maskinsektioner under kørslen på et lokomotiv 
eller i en motorvogns førerrum lejlighedsvis betjener køretøjet, 
har føreren ikke desto mindre det fulde ansvar· med hensyn til 
signalerne og overhovedet til sikkerhedstjenesten og skal ufortøvet 
gøre den opmærksom på, hvad der er nødvendigt at 
foretage i så henseende. 

Dersom vedkommende overordnede er en lokomotivinstruktør, 
har han det fulde ansvar for både maskinen og sikkerhedstjenesten, 
såfremt der ikke er truffet særlig aftale med den ordinære lokomo-
ti"forcr. 
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Udkig fra lokomotivet (motorvogllen). 
Lokomotivføreren (motorføreren) skal under kørslen holde 

skarpt udkig, så at han er i stand til øjeblikkeligt, når han be-
mærker nogen hindring, der måtte være på banen, eller et signal, 
der gælder for hans tog, at foretage det fornødne for at standse 
toget, såfremt dette er nødvendigt. 

Af hensyn til faren for påkørsel af banetjenestens personale 
under dettes arbejde på fri bane pålægges det lokomotivperso-
nalet (motorføreren) i usigtbart vejr og ved kørsel på steder med 
dårlig oversigt over banelinien at være særlig agtpågivende og 
gøre passende brug af fløjten. 

Lokomotivfyrbøderen skal under kørslen og under rangeringen 
på stationerne assistere lokomotivføreren med at holde udkig efter 
signaler, sporskifter m. m. al den tid, han ikke er optaget af andet 
arbejde, og han må tilrettelægge sit arbejde med fyring, vand-
påsætning o. l. således, at han altid kan assistere ved udkigget 
på de tider og de steder, hvor signal kan ventes og under rangering 
på stationerne. 

Lokomotivføreren (motorføreren) skal straks besvare ethvert 
signal (undtagen afgang,signal), der gives ham af tog- og stations-
personalet, og snarest efterkomme det, men han må være sikker 
på, at han har opfattet det rigtigt, før han påbegynder bevægel-
sen. I tvivlstilfælde må han lade signalet gentage. 

Under bremseprøver må der ikke rangeres med toget, med-

l· mindre bremseprøveren over for lokomotivføreren har bekræftet, at 
alt ved bremseprøven beskæftiget personale er i sikkerhed, jfr. TB!. 

Af hensyn til publikum bør signalerne på stationerne afgives 
så lidt støjende som muligt, men de skal være tydelige. Når der 
fra en indkørselssignalmast vises et andet signal mod toget end 
det, der efter planen skal vises mod det, skal lokomotivføreren 
forholde sig, som om der var "Stop", og det' skal han også, hvis 
han ved indkørsel til en station møder det fremskudte signal 
nr. 8a, medens han skulle have haft nr. 8 b, eller omvendt. 

Er en lokomotivfører på et damplokomotiv ved særligt ar-
bejde en tid forhindret i at iagttage den foran liggende stræk-
ning, skal han give lokomotivfyrbøderen udtrykkelig ordre til at 
gøre det i sit sted. 

Lokomotivpersonalet (motorføreren) skal efter hver igang-
sætning af et tog, der ikke er luftbremset, eller hvor der bagpå 
findes vogne, som ikke er tilsluttet den gennemgående bremseled-
ning, undersøge, om hele toget medføres, eventuelt ved udveksling 
af signaler med togpersonalet efter reglerne i signalreglementet. 

Når et d amptog nærmer sig et fremskudt signal eller et 
ø 
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b) For fremmede til strækninger i vedkommende distrikt. 
Oversignalingeniører, oversignalmestre og stationsbestyrere kan 

udstede tilladelse for underordnede signalfunktionærer ved stats-
banerne til kørsel på lokomotiv ener i motorvogns førerrum for at 
tilse telegrafledninger og signaler langs banen (formular B 72a). 

Bemyndigelse til kørsel på lokomotiverne og i motorvognenes 
førerrum for andre ansatte udstedes på grønne kort (formular B 
72a), men er kun gyldig, når kortets indehaver tillige er forsynet 
med rejsehjemmel, der på forlangende skal forevises for togperso-
nalet. 

Tilladelse til kørsel på lokomotiverne og i motorvognenes fører-
rum for fremmede udstedes på hvide blanketter (formular B 72b) 
og må kun udleveres, når vedkommende forinden underskriver den 
på formularens stamme optagne erklæring. Indehaveren skal ved 
brugen af tilladelsen være forsynet med rejsehjemmel til den på-
gældende banestrækning. Formular B 72a gælder uden særlig på-
tegning såvel til lokomotiver som til motorvogne på de strækninger, 
hvortil kortet er gyldigt, medens gyldigheden af formular B 72b an-
gives ved påtegning "Damp", "Motor" ener "Ane" i den dertil be-
stemte rubrik. 

For så vidt der i forvejen findes mere end 2 personer på loko-
motivet ener i førerrummet, gælder tilladelsen kun, hvis der efter 
førerens skøn - eller, dersom en foresat er til stede, efter dennes 
skøn - er plads på lokomotivet ener i førerrummet. 

De nødvendige formularer B 72a og B 72b rekvireres fra gene-
raldirektoratet. 

Når adgangskort til kørsel på lokomotiverne eller i motorvog-
nenes førerrum benyttes, skal det anføres på lokomotivførerrappor-
ten, henholdsvis motorførerrapporten med angivelse af, hvem der 
har benyttet kortet. 

Lokomotivels (molorvognens) betjening af andre 
end lokomotivpersonalel (molorføreren) 

Når overordnede ved maskinafdelingen eller distrikternes ma-
skintjeneste og maskinsektioner under kørslen på et lokomotiv eller 
i en motorvogns førerrum lejlighedsvis betjener køretøjet, har føre-
ren ikke desto mindre det fulde ansvar med hensyn til signalerne og 
overhovedet til sikkerhedstjenesten og skal ufortøvet gøre den over-
ordnede opmærksom på, hvad der er nødvendigt at foretage i så 
henseende. 
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Dersom vedkommende overordnede er en lokomotivinstruktør, 
har han det fulde ansvar for både maskinen og sikkerhedstjenesten, 
såfremt der ikke er truffet særlig aftale med den ordinære lokomo-
tivfører_ 

Udkig (motorvognen) 

Lokomotivføreren (motorføreren) skal under kørslen holde 
skarpt udkig, så at han er i stand til øjeblikkeligt, når han be-
mærker nogen hindring, der måtte være på banen, eller et signal, 
der gælder for hans tog, at foretage det fornødne for at standse 
toget, såfremt dette er nødvendigt. 

Af hensyn til faren for påkørsel af banetjenestens personale un-
der dettes arbejde på fri bane pålægges det lokomotivpersonalet 
(motorføreren) i usigtbart vejr og ved kørsel på steder med dårlig 
oversigt over banelinien at være særlig agtpågivende og gøre pas-
sende brug af fløjten. 

Lokomotivfyrbøderen skal under kørslen og under rangeringen 
på stationerne assistere lokomotivføreren med at holde udkig efter 
signaler, sporskifter m m al den tid, han ikke er optaget af andet 
arbejde, og han må tilrettelægge sit arbejde med fyring, vandpåsæt-
ning O l således, at han altid kan assistere ved udkigget på de tider 
og de steder, hvor signal kan ventes, og under rangering på statio-
nerne. 

Lokomotivføreren (motorføreren) skal straks besvare ethvert 
signal (undtagen afgangssignal) , der gives ham af tog- og stations-
personalet, og snarest efterkomme det, men han må være sikker på, 
at han har opfattet det rigtigt, før han påbegynder bevægelsen. I 
tvivlstilfælde må han lade signalet gentage. 

Under bremseprøver må der ikke rangeres med toget, medmin-
dre bremseprøveren over for lokomotivføreren har bekræftet, at alt 
ved bremseprøven beskæftiget personale er i sikkerhed, jf TB!. 

Af hensyn til publikum bør signalerne på stationerne afgives så 
lidt støjende som muligt, men de skal være tydelige. 

Er en lokomotivfører på et damplokomotiv ved særligt arbejde 
en tid forhindret i at iagttage den foran liggende strækning, skal han 
give lokomotivfyrbøderen udtrykkelig ordre til at gøre det i sit sted. 

Lokomotivpersonalet (motorføreren) skal efter hver igangsæt-
ning af et tog, der ikke er luftbremset, ener hvor der bagpå findes 
vogne, som ikke er tilsluttet den gennemgående bremseledning, un-
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dersøge, om hele toget medføres, eventuelt ved udveksling af signa-
ler med togpersonalet efter reglerne i signalreglementet. 

Når et damptog nærmer sig et fremskudt signal eller et hoved-
signal, skal den af lokomotivpersonalet, der først får øje på signalet, 
såvel ved standsende som ved gennemkørende tog melde: 

"Stop" for signal nr l, 4 og 6, 
"Ret ind" for signal Dr 2 ved indkørselssignal, 
"Ret" for signal Dr 2 ved bloksignal og ved signal Dr 5 og 7 

ved fremskudt signal, 
"Ret igennem" for signal Dr 3 og 8a, 
"Ret igennem ad krumt spor" for signal nr Bb, 
"Ret ud" for signal Dr 2 ved udkørselssignal, 
"Ret ud" meldes også for signal nr 2 ved afgang fra en station 

eller blokpost. 

Såfremt den anden har iagttaget signalet, bekræfter han dette 
ved at gentage den førstes melding, hvis iagttagelserne falder sam-
men. Begge skal nu vedblive at holde udkig, indtil det pågældende 
signal er passeret. 

Bemærker en lokomotivfører, at et fremskudt signal for den på-
gældende køreretlling er slukket på et tidspunkt, hvor det skulle 
være tændt, skal han afgive melding herom gennem første holde-
station. 

Af hensyn til toggangens præcise afvikling kan stationsbestyre-
ren afgøre, hvilken stilling indgangssporskiftet i den ende af statio-
nen, der vender bort fra det indkørende (standsende) tog, skal 
have. Lokomotivpersonalet (motorføreren ) kan derfor i væsentlig 
grad bidrage til at forøge driftssikkerheden under togkrydsning, idet 
det i mange tilfælde vil være lokomotivpersonalet (motorføreren ) 
på det først ankomne tog muligt at føre kontrol med togvejsindstil-
lingen for det krydsende tog, da de ofte holder i nærheden af det 
sporskifte, der forbinder de to togveje, så at de uden vanskelighed 
vil kunne kontrollere sporskiftets og indkørselssignalets stilling. De 
bør derfor i videst mulig udstrækning have opmærksomheden hen-
ledt på dette forhold. 

Ved betjeningen af rangerlokomotiverne skal fyringen, vandpå-
sætningen og de øvrige arbejder tilrettelægges således, at udkigget 
ikke lider derved. Ved rangeruheld vil manglende agtpågivenhed 
fra rangerførerens side derfor ikke kunne undskyldes med, at han 
var optaget af at fyre, sætte vand på e l. 
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Bestemmelser vedrørende manuelt betjente overkørsler 

Når bommene (ledene) ved en bevogtet overkørsel uden for 
stationsområdet er lukket, er det pålagt ledbevogtningspersonalet, 
så snart det kan se toget, og såfremt banen i den udstrækning, som 
det kan overses fra posten, er farbar, at gøre front mod toget og om 
dagen udstrække armen vandret mod sporet, i mørke og usigtbart 
vejr bevæge hvidt lys langsomt fra den ene side til den anden. Ved 
overkørsler bevogtet fra mellemblokposter benyttes dette tegn dog 
kun mod tog, for hvilke bloksignalet ikke benyttes. Tegnet skal vises, 
indtil lokomotivet har nået overkørslen. 

Da tegnet ikke vises ved alle overkørsler og ikke altid kan iagt-
tages i tilstrækkelig afstand, kan det kun betragtes som en oriente-
ring for lokomotivpcrsonalet. Der pålægges derfor ikke lokomotiv-
personalet noget ansvar for eventuel manglende observering af teg-
net, og det påhviler ikke lokomotivpersonalet at afpasse togets ha-
stighed, så standsning foran en overkørsel altid er mulig, såfremt 
tegnet mangler. 

Såfremt lokomotivføreren derimod bemærker, at bommene (le-
dene) ved en overkørsel er åbne, og det ikke ved ovennævnte tegn 
fra ledbevogtningspersonalet tilkendegives, at fornøden spærring er 
foretaget, skal han give fløjtesignal "Giv agt" (signal nr 55) uaf-
brudt, indtil overkørslen er passeret, og samtidig foretage brems-
ning. Standser toget herved foran overkørslen, skal det føres lang-
somt over denne under stadig afgivelse af fløjtesignal "Giv agt"; 
passerer toget derimod overkørslen, kan kørslen fortsættes. 

SHremt lokomotivpersonalet bemærker åbentstående bomme 
(led) under togets passage, skal melding derom afgives til den før-
ste togfølgestation. Meldingen skal indeholde oplysning om over-
kørslens nummer eller dens beliggenhed. Gennemkørende tog skal 
standse for at afgive meldingen. 

Meldingen bortfalder dog i de tilfælde, i hvilke lokomotivperso-
nalet har modtaget skriftlig underretning om, 

al ledbevogtningspersonalet ved den pågældende overkørsel ikke 
er underrettet om togets afsendelse indtil 30 min før planen, 

a l ledbevogtningspersonalet ikke er underrettet om særtogets løb, 
eller 

al ledbevogtningspersonalet ikke er til stede ved overkørslen. 

U anset foranstående skal bemærkning om åbentstående bomme 
(led) anføres på lokomotivførerrapporten, jf side 21, 3. stk f o. 
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Bestemmelser vedrørende overkørsler, der er sikret 

med advarselssignalanlæg eller med automatiske 

bomanlæg 

Anlæggene virker enten automatisk eller manuelt (ved betje-
ning fra betjeningskasscr, der på stationer normalt er anbragt på 
stationsbygningen) . 

For anlæggenes betjening gælder følgende: 

1) Overkørsler beliggende på eller ved betjente stationer. 
Betjeningen påhviler i almindelighed stationspersonalet. 

2) Overkorsler beliggende på eller ved ubetjente stationer eller ved 
trinbrætter. 
Anlæggene virker normalt automatisk. 
Ved overkørsler, hvor standsningsstedet ( perronen ) ligger før 

overkørslen, skal togføreren for standsende tog, for hvilke anlægget 
er sat i funktion, iagttage følgende: 

Såfremt opholdet vare mere end l minut, skal anlægget 
bringes i normalstilling ved tryk på betjeningskassens knap "Sluk-
ning (og op)", og umidde1hart før toget skal afgå, skal anlægget 
sættes i gang ved tryk på betjeningskassens knap "T ænding (og 
ned)". 

For betjeningen af visse anlæg kan der af distriktschefen være 
fastsat særlige betjeningsforskrifter i togplanerne. 

Når et tog af en eller anden grund standses foran en station 
(-holdested) , må det påregnes, at anlægget - selvom det på nor-
mal måde er tændt af toget - kan slukkes, inden toget passerer 
overkørslen. Lokomotivføreren må derfor i sådanne tilfælde have 
opmærksomheden særlig henvendt på overkørslen og evt give signal 
l1T 55 (fløjtesignal "Giv agt" ), indtil overkørslen er nået. 

Angående rangering over overkørsler, der er sikret med ad-
varselssignalanlæg eller med automatiske bomanlæg, henvises til 
rangerreglementet. 
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Togfremførelse 
Togenes belastning 

Den togvægt, lokomotiverne og motorvognene nonnalt skal 
kunne fremføre over de forskellige strækninger og i de forskellige 
togarter, er angivet i tjenestekøreplanerne. 

Når det til et tog bestemte lokomotiv (motorvogn) på grund 
af særlige forhold ikke kan fremføre den nonnerede togvægt ret-
tidigt, påhviler det lokomotivføreren (motorføreren) - på statio-
ner, hvor maskindepot findes, dog lokomotivmesteren - i betime-
lig tid at melde til vedkommende station, hvilken togvægt der for-
ventes at kunne fremføres. Findes der disponible lokomotiver (mo-
torvogne) på stedet, og meldingen afgives af en tjenestemand fra 
remisen, skal det tillige angives, hvilke lokomotiver (motorvogne) 
der haves til rådighed til eventuel forspandstjeneste. 

Skal et tog fremføres af et lokomotiv (motorvogn) af andet 
litra end bestemt ved kørselsfordelingen, skal der ligeledes i betime-
lig tid gives stationen meddelelse derom, for at der kan blive taget 
behørigt hensyn dertil ved fastsættelsen af den togvægt, der skal 
medtages i toget. 

Når et damplokomotiv efter prøvekørsel afleveres fra værkste-
det efter reparation, må det ikke belastes med mere end % af dets 
fulde trækkekraft, inden det under damp har tilbagelagt mindst 
IOOkm. 

Forspandsljenesle 
Herom gælder bestemmelserne i sikkerhedsreglementet. I øvrigt 

er lokomotivføreren (motorføreren) på det forreste lokomotiv (mo-
torvogn ) den egentlige fører, der afgiver signalerne med fløjten, og 
lokomotivføreren (motorføreren) på det bageste skal rette sig efter 
disse signaler. 

Det bageste ,lokomotiv må først bringes til at trække, når det 
forreste har strammet koblingerne mellem vognene. 

Anvendelse af skydelokomotiv 
Herom gælder bestemmelserne i sikkerhedsreglementet. 

Togels igangsætning 
For at fremme togenes rettidige gennemførelse skal lo-

komotivføreren (motorføreren) fra det øjeblik, et togs tilladte 
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A.fgangstid er h:.we sin Opmæl'ksomhed henvendt paa 
'l'ogffjl'el'en for straks at være i Stand til: sna snart '!'ogrpl'el'enS 
Signal er afgh'et, at s<"C tte Lokomotivet (l\IotolTognen) med Vur-
somhed i Eencge]se, san at Dl'idljulene ikke spiller, og Sam-
menkoblingen ikke beskadiges: eller de rejsende forulempes. 

Lo),:omotivJpl'el'en pan et Damplokollloth" skal iØvl'igt sætte 
'r oget i Gang med helt udlagt Styring. Regulatoren fUl bnes lang-
SO lu t . hn.ll" "l' cl ilian hindl'el' O,-ed .:ogllin g i K elll cn og 
Iling af Vand i og man forebygger samtidigt, at 
Hjulene spill er paa Skinnerne, og at del' 'fremkommel' 8t$.)(1 og 
H.yk i 'l'oget. Hvi s Hjulene allige'"cl begynder at spille under 
I ga ngsætningeJl , skal Regnlatoren sh'aks lukkes helt ell Cl' del-
vis, da Hjlll en e;s S pillcn lull' en meget skadelig Indvirkniug PfW 
all e Lokomoth-ets Dele. F ol' ikke at tabe Tid uudel' Igangsæt. 
ningen vil det, Sffi l')jg ,'ed tun ge 'llog, derfo r ofte nete fordel-
agtigt at Sandapparnterne i Funktion, inden der aabnes 
fol' R egulatol'en, Lukningen af Hegulntoren virker langsornmel'c 
,'ed Ovel'hedel'llln skillel' end ved LokoTll oti,'el' uden Overhedet', 
fordi den Dampmængde, Rom i Afspæl'l'in gsf; jebHkket er paa 
Yej tit Cy1indl'elle. el' s tsil'l'e ,'ed hVOI' ikke 
alene Kl'ai'tdmllpl'øl'ene; 1)1('11 ogS:1:1 O,'cl'hedel'eu el' fyldt med 
Damp. 

Ye,l Onl !'hc(Jt'I'llla :,:k inel' dl IlHlIl del'for j Hegleli hUl'ti gere 
kunn e stand se Hjulenes Bpillen ,'ed at trække Styringen op i 
1\Iidtstillingcn end ved at lnkke Hegnlatoren. 

Hvi s S kinn erne el' »ferHede«, \'il det o[te være ganl ljgt, naar 
ksll'el' 1'01' T oger ]"I,W e ll er l'il n gercl' 

ned t'iL T ogshun lllclI paa en :.\.fellem s hJt' ioll , a t betjene Sn udspl'c· 
del'lle <let s id ::.: te Rykke Vej hen mod 
s tummell. 

Skulde det unfler I g illl gsæhlill gcll d f05e s ig nsidrendigt at 
l'CVCJ 'i':e r e fo l' at faa 'r oget i Gang. Lokomotidsjrerell pJotor-
t'sjl'el'en ) paa O,'el'ha lings- og il t iOllel' 
" ,l'J'e O PII 1;{' j'k:-:O IJl p:lft. ar Toget ikke I'yl.kel' tilbage. 
at dets l',dd.;:(:'[' ud o,'er t il ](l'.rllsllings, 
(O"el'h n li 1' :'1 $::-:el'i IIgf.:.- ) SPOI'et, 

Forhold under Kørslen. 

Lokollloti\'et' hal' hold t paa en Statioll , og naHI' det hm' 
lflbet en 'rid under Afspml'rjng, el' C.r lilldrelle blevet 
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og nnni' del' lIa atter sættes Damp til, "il en Del af den fOl'tættes 
i Cylindrene, og Opbobning af Vand i di sse virker aItid skade-
Ugt. 1"01' det fØl'ste vil en Del af Fortrotniugsvandet blire revet 
med Sp ildedampen sarnmeu med Støv og S muds fra RfJgkamme-
l'et ud gennem Skorstenen, saa at det kun t il smud se Lokomotivet 
og P erronen , og fol' det andet vil det, hvis del' sa mles saa meget, 
at det fylder hele det skadelige Rum, ved I gullg&""Ctniugen kunne 
medff5re Brud pan Stempler og Cylindel'dækslel' m. v., uual' 
Stemplet ved Enden af sin Vandring stØder mod Vandmassen. 
LokomotivfØreren skul derfor altid nubne Cylinderudblæsllings-
ventilerne urniddelbal't efter, at han hal' aabnet fol' Regulatoren, 
men Udblæsningen maa altid finde Sted under fornØden H ell-
syn tagen til Omgivelsel'ne, og den maa ikke vare lamgere end 

nØdvendj gt paa Grund af det dermed forbundne Oli e- og 
Damptnb. Nanr Lokomotiyet er forsynet med Overheder, maa 
Udbl::esningsventilel'ue bruges hJppigt, ind til Cylinder- og Gli-
derkassevægge er forn Ødent opvarmede, d, v. s. til man paa 
PyrometI'et ser , at Damptemperaturen el' lUlaet op paa 2500 , 

En passende Vandstand i Lokomotivkedlen skal ved]jgehol-
des under KØrslen, og hertil er del' i FØrerhnset install eret enten 
to Injektorel' eller en F Ødepumpe og som Reser"e for denne en 
Injek tor_ Paa S-Uaskillerne el' del' installeret en Injektor og 
som Reserve fOl' denne en Fødepumpe, 

nian skal &'1U vidt undgaa at sætte Vand paa, naal' 
Fyret ligger eWdt, da Kedlen derved vil modtage et stort Kyan-
tum Vand pau et ':.l1idspunkt, hvor Forbrændingen og Varme-
udviklingen Cl' ringe, Sau at Damptrykket vil falde. hØl' 
li geledes aldrig sætte Vand paa under Indr-yringen, samt naar 
Fyre t el' ba kket eller udtaget Da Kullene under KØrslen blusser 
stærkt op kort efter Indfyringen , skal Innn foretage Vnndpaa-
srotnjngen paa dette Tidspunkt, fordi den største Yarmeudvik-
ling da finder Sted, F ØJ gel' Ulun denn e Regel, vil man i Almin -
delig hell let kunn e ,'edJj geholde nOl'mul Vandsta nLl og Kedel· 
tryk. Vandstanden maa ikke synke væsentligt under , den SOlIl 

»Laveste Vandst<1nd« betegnede HØjde, og den maa ald rig stige 
saa hØjt, at Va ndOl-erfladen ikke kan ses i G las8et, seh- nnal' 
Regulatoren Cl' aaben. 

HYls man kØrer med fol' hØj Vandstand, ,"il Dampen l'h'e eu 
pel Vand med ud, h" or,"ed Vandets Vm'Ble dil'elde gailr tabt, 
og ved O,"el'bedemuskin er kan det lIleeh'enle Va lid desuden "irke 
afkØlende p au Ovel'hederelementerlle og clened nedsætte Orel'-
heder tempera turen_ 

"f. 1946_ 21 -
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Hastighed under indkørsel 

Når et tog nærmer sig en station eiler et andet sted på banen, 
hvor dets hastighed skal nedsættes, eller det skal standse, skal 
lokomotivføreren (motorføreren) i tide mindske hastigheden så 
meget, at han er fuldstændig herre over toget og om fornødent kan 
standse dette på rette sted. Han må derved tage hensyn til vejrets 
sigtbarhed, skinnernes tilstand, togets størrelse, banens faldforhold· 

I 
Lokomotivføreren (motorføreren) må vise ganske særlig agt-

pågivenhed, når han nærmer sig knude-, ende-, l'cbroussements-, ! 
krydsnings-, overhalings- og passeringsstationer samt farlige 
tioner. Skal toget standse på krydsnings-, eller pas-
seringsstationer, skal lo·komotivføreren (motorføreren ) bringe det ' 
til standsning inden for frispornlærkerne til togvejssporene m v, . 
således at der er frit spor for mødende tog, men iøvrigt påhviler 
det togføreren - eventuelt stationen - at give s(gnal til, hvor 
toget skal holde, for så vidt ikke andet særlig er bestemt. Ud 
over stopmærker på farlige stationer og de nævnte frispormærker 
må lokomotivføreren (motorføreren) kun køre efter reglementeret 
rangersignal. 

Eftersyn på mellemstationer 

Under ophold på mellemstationer skal lokomotivpersonalet så 
vidt muligt efterse og om fornødent smøre damplokomotivet og 
tenderen efter de i "Damplokomotivet og dets betjening" nærmere 
angivne regler. 

Forholdsregler mod brandfare 

Det er under kørsel med damplokomotiver med både fremad-
og bagudvendende askekasseklap forbudt at have mere end een af 
askekasseklapperne åbne ad gangen, svarende til kørselsretningen, 
og den bageste askekasseklap på disse lokomotiver med særlig 
tender holdes derfor i reglen plomberet i lukket tilstand. Dersom 
det har været nødvendigt at bryde plomben, skal tiet indføres· i' 
depotets reparationsbog, for at en ny plombe kan blive anbragt. 

På de med brandpæle mærkede dele af banestrækningerne er 
det forbudt at tømme askekassen eller udkaste slagger, og det skal 
på disse strækninger så vidt muligt undgås at fyre eUer rage i 
fyret. Ved passage af broer, der er afmærket med brandpæle, må 
der ikke rages i fyret. løvrigt er det forbudt under kørslen at, tømme 
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askekassen eller udkaste slagger. Dette må kun finde sted, når 
toget holder, og der foretages slukning af slaggerne. På stationerne 
må der ikke udkastes glødende brændsel eller slagger således, at 
det udkastede kommer til at ligge på trådtrækkanalernes dæksler. 

Anvendelse af knaldkapsler som togdækningsmiddel 

Ethvert tog skal medføre knaldkapsler til signalgivning, når 
toget ekstraordinært standser på fri bane. Der er derfor på samt-
lige toglokomotiver (motorvogne) anbragt 12 knaldkapsler i plom-
beret hylster mærket "Knaldkapsler" . Lokomotivføreren er an-
svarlig for knaldkapslernes tilstedeværelse på lokomotivet (motor-
vognen). 

Om brugen af knaldkapsler henvises til SR og SIR. 
Maskindepoterne har reservebeholdning af hylstre med knald-

kapsler. 
Når rangerlokomotiver skal fremføre tog eller føres over banen 

som enkeltkørende lokomotiv, påhviler det lokomotivføreren at 
drage omsorg for, at der medføres hylster med knaldkapsler på 
lokomotivet. Hylstret afleveres efter endt tur til hjemstedsdepotet. 

Når et hylster har været åbnet, må det ikke - selvom intet 
af indholdet har været benyttet - på ny anbringes på sin plads 
på lokomotiv (motorvogn), men skal afleveres til maskindepotet 
ved togets endestation, der udleverer .et nyt hylster. Ved afleverin-
gen af det åbnede hylster må det meddeles maskindepotet, i hvil-
ken anledning hylstret har været åbnet, eller knaldkapslerne har 
været benyttet. Endvidere skal der påføres lokomotivførerrapporten 
bemærkning om benyttelsen af knaldkapslerne. 

Knaldkapslerne bør så vidt muligt ikke udlægges på eller 
umiddelbart ved vejoverskæringer (broer, overkørsler i skinne-
højde, såvel offentlige som private), for at der ikke ved signalernes 
eksplosion skal fremkaldes ulemper for de vejfarende. 

Knaldkapslerne bør ikke bruges, medmindre begge de til be-
fæstelsen bestemte strimler er til stede, og disse skal ved anbrin-
gelsen klemmes fast om skinnehovedet. 

'"', 1956 90 
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ikke, hellllll es YicsenUi g. Saafremt den bageste 
Yogll er med HØ en e)' Hnllll ell er er en nn.beu Vogn, 
læsiSet med li gnende letnntrondeli ge S toner, man Pnklen ikke 
anbringes pau denne Yogn, men i givet Fald anbringes pau all-
den ::Uaade, f. Eks. plantes i Ballasten, for san "jd t del' ikke 
kan afses en l\Innd til at holde l!'aklen, 

et Hylster hal' nm'et aabnet, maa det ikke - selvom 
in tet af Indholdet el' benyttet - paa ny anbringes paa sin 
Plads pan. Lokomotiv (1[otolTogn) ell er i R ejsegodsvogll, mell 
Bk.al nfl everes ti l Togets Elldel'jtation, del' straks ska l anbringe 
et nyt Hylster. 

K nalcls ignnl ob,h' 81.1:1 ddt mnligt ikke udlægges pan. eller 
llUliddelb:ut " ed Vejoyel'skæl'iHgel' (B roer , O"el'kØl'slel' i Skinne-
hfSjde) saa" e] offentli ge SOlll lnh'ate), for at del' jkke yed Sig-
nalernes Eksplosion skal fremkaldes Ulemper fol' de yejfal'eude. 

Knaldkapslerne hpr ikke bruges, medmindre begge de tE Be-
f;"cstelsell bestemte Strimler el' til Rt"ede, og di sse ska l ved An-
Iwjn gel8en kl enl1n es fa s t om Skillll ell o,·edet. 

LY8.!,,!.-'cr. 
rroglokolllotiyer, :.uotol'yogne og: Hejsegods"ogne sa mt Vogne 

Ifled Rejsegods)'ulll er fOl'sy nede med 1 med hvid Etiket: 
»Lssfakle)'«, i ndeholdende 4 Lysfakl el', sa mt med 2 F'akkelstokke. 
Hesel'\'ebeholdnin g HJIsh:e og Fakkeh:tokke Jinlles p.HI Tog-
ndgallgsstation el'l1c. F'aklel'ne benyttes SOlll Bel.)'sningsmiddel 
,·ed Arbejdet, (lel' ,oed Uheld maa fOl'etages i ) [pl'ke, illdti l Hjæl-
petogets BelysHill gsmid ler e\'elltueJt kom IlIer i Brug. AlIgaaende 
Benyttelsen 1Il , y. henvise!":! t il Drif t:::nheld:-:I'cg:lementet. 

Beskadigelser eller Mangler ved Banen. 
Del"som L okoltlot jyJØI'Ct Cll (}[o torl'!}I'Cl'en ) fol' et Tog under 

K,i rslen ben l;el'ker, at del' yed Sporet, Sporski fter, SIgnaler, 
Staugtækker med ti l hfh'ell de Led uinger mo '0. t indes Fej l ell er 
:\(all glel', sorll k<l11 lIJ ed f, jl'e Fa re 1'01' skal han 
l'ctte den før ste Station, han kOlllmer til. Stationen skal sO'a ks 
lade Undetretlli ll gen gnu videre joil Ba lletjenesteus (S ignaltjene-
stens) P er'sounle. 

Saafl'emt Fal:en skpllues at ,, ;CI'e o,·el'll ;cngcllrle, f . Eks, \"cll 
Dæmnin gsskred, ycd HØj"ande, "ed plllllse1igt 'rsjbl'lld o. 1., ska1 
Lokomotiy.fjJl'en:! 1I (:JJotorl'p l:el'en) Toget med pl'ste 
FOl'sigtighetl og standse for at ghoe Underretni llg Slillltll'tigt 
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som muligt, e,-entllclt direkte til Bauepel'sonale, del' tl'fCffes paa 
Linien. 

Uheld under Kørslen. 
De FOl'allstnltningel', del' skal træffes i Anledning af Tog-

nedbrud, findes Hngivet i Sikkel'hedsl'eglementet og Driftsl1helds-
regl emen tet. 

IØn-igt gælder fo r LokoIllothperSOllulet følgende Regler : 
1. I Tilfælde af Nedbrud gælder det fØrst og fremmest om 

at sikre Toget pan foreskl'even Mande, at undersøge, om del' 
findes tilskadekomne og yde (li sse Hjælp, samt at drage OmsOl'g 
for Materiellet. Den sidstuæm te Pligt paaln'iler sæl'lig Loko· 
motivpel'sonalet, og LokomotivfØreren man derfor snarest 
skØnne, om han og LokomotivfYl'bØdcr'ell med de fOl'haandeu-
værende Redskaber kan udbedre Skaden hurtigere, end Hjælpe-
maskine kan komme til Stede. 

2. Den i .. -\nledning af Uheldet J1f)(l\-endige Telegl'anUHh-eks-
ling foretages af TogfØreren, men LokomothfØrerel1 maa, srel-lig 
uaal' Hjmlp skal tilkaldes, meddele 'l'ogl'5Jl'eren all e fornØdne 
tekni ske Oplysn inger i en saa k01't og klar Form som muligt; 
idet del' kun bØl' medtages det, som liar Betydning fol' de Dispo· 
sitioner, del' skal træffes. SektionsingeniStren skal underrettes 
ved Genpart af TogfØrerens Telegram_ 

3. Ved mindre Uheld maa LokomotivfØreren skØnne, om To-
get kan fØres til nærmeste Station, hvortil Hjælpemaskine da 
t ilkaldes. 

4. Naar Hjælpema skine tilkaldes, bØr del' kun afkobles og 
udbedres, hvad del' el' nødyendigt fol', at :Maskinen kan 
»dØd« eller tom som Arbejdstog. 

5. Ved støn e Uheld maa Lokomoti vpersona jet f. Eks. fore-
tage }\.fstivnillg af lledbl'udte D ele, adskille Maskine og 'l'endep 
og s traks udka ste og slukke Fyret, e,·ent. ved Hjmlp nf JOI'd 
eller Ballast, 11\'18 Lokomotivet "ed Afsporingen el' kommen til 
at staa saa skrant, at det kan befrygtes, at en Del af Fyr-
kassen og K edeh'fjrene Hdæ el' dmkket af Yand . 

6. Ved Opklodsning maa S,oel1er og Klodser unbringes skifte-
yis pna lan gs og paa tnor8, saa at de ikke skride!', og Don-
krafte maa a1<h'jg anlH'inge8 direk te paa Jern, men med 'frfC 
eller 'l'vistoppnkning im ell em. 

7. Et KØretØj maa ikke løftes sa mtid igt i begge Ender, og 
nnUl' det lØftes i den ene Ende, skal der anbringes Klodser un-
der Hjulen e i den anden Ende, snn at de ikke skridel'. 

" I, 1946. 23. 



56b-lIT. p 

8. N aar en Maskine eller Vogn skal lØftes, maa der i For-
vejen klodses op mellem Akselkasserue og Akselgaflernes For-
bindeisesstykker samt over Akselkasserne mell em disse og Aksel-
gaflerne, henh. mel1cm Fjederkurvene og Lællgdedl'agerne. 

9. N aar Tiden tillader det, vil Lokomotivpersonalet iØVl'igt 
kunne paabegynde Optagelsen af lettere Materiel, hvi s dette 
kan foretages med de forhaandenværende Midler. Lette Vogne 
kan undertiden sættes paa Spor ved Anvendelse af lange Skin-
ner som Løftestænger under Vognakslell. Skinnerne anbl'inges" 
paa en Opklodsning tæt ved Akslen, og samtidigt med, at Vogn-
enden løftes, svinges den ind over Sporet. Naar Materiale og 
tilstrækkeligt er til Stede, Yil denne Fremgaugsmaade 
være hnrtigere end LØftning ved Donkraft. 

10. Naar Materiel bar været afsporet, skal Hjulene efte,'-
maaIes, fOl'inden det indlemmes i Tog, da man ellers kan risikere 
ny Afsporing, bvis Akslerne er bøjede, og dette ikke er bemærket. 

11. Naar et Lokomotiv befordres bjem som . dØd« Maskine, 
skal samtlige Stempler og Glidere afkobles, men· man behØver 
kun at nedtage Dl'ivstængerne, føre Stemplerne i Bund, fast· 
SU l're Krydsbovedel'ne og nedtage Ekscentl'ikstællgel'Ue. 

12. Bliver det nØdvendigt at udtage Ilden af et nedbl'lldt, 
men ikke afsporet Damplokomotivs F yrkasse, skal Lokomotivet 
fØrst kobles fra 'fogstammen og om muligt fØres mindst 50 m 
bort fra denne. Ilden skal omhyggeligt slukkes med Vand fl'a 
Tenderen, med Grus e. 1. 

13. Hvis et Lokomotivs FlØjte under KØrslen bliver utjenst-
dygtig, skal 'roget fØres med Forsigtighed og med en Hastighed 
af ikke over 25 kmj'l'ime til den nærmest foranliggende Station, 
hvor det kan krydse, eventuelt overhales af andre Tog, 'l'il denne 
Station tilkaldes Hjælpemaskine t il Togets ViderefØrsel. 

14. Er der Tvivl om, hvorvidt et skruebl'emset Togs Bremser 
hal' været tilbØrHgt betjent, skal Lokomotivpel'sonalet saa 11Ur-
tigt som muligt efter Standsningen befØle Bremseklodserne fol' 
at forvisse sig OlU, IlYol"vidt de el' vfirme, og det skal skaffe sig 
Vidner paa Klodsernes Tilstand, saafl'emt det vil hævde, at 'rog-
bremserne ikke hal' assisteret tilstrækkeligt ved Standsningen. 
I Tvivl s tilfælde bØr Stationsbestyreren tilkaldes som Vidn e. 

15. N uar et 'rog paa enkeltsporet Banestræknin g nedbryder, 
og naar 'foget foruden af Lokomotivpersonalet (MotorfØreren ) 
kun er betjent af een Mand ('fogførel'en), skal Lokomotivfyr-
l>Ø,lereu (Uotol'føl'el'en ) assistere 'l'ogfØrCl'en med den i S ikker-
hedsreglemelltet foreskrevne Dækning af Toget. 
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16. Opstaar der Ild i en Motorvogn (Lokomotiv), man Ilden 
bekæmpes med alle til Raadighed staaende Midler. Er der Fare 
fol', at Ilden skal brede sig til eventuelle Pel'SOllvogllc, skal disse 
kobles fra og fjernes f t'a Motorvognen. 

Lokomot ivpersonalet maa bekæmpe Ilden med Vognens Ild· 
slukket'e (om disses Betjening se Side 44 b). Optræder Ilden i 
.Maskin rum met, maa Hanerne'for Solal'olietilfØrslell lukkes. Hal' 
Ilden antændt de elektriske Apparater, Kablet· m. m., afbrydes 
Hovedafbryderen for Batteriet. Naar Ildslukkerne Cl' opbrugt, 
benyttes KØlevandsbellOldningen og eventuelt Vandbeholdningen 
i Varmesystemet, eftm' at Ilden i Kakkelovneu saav idt muli gt 
er slukket med Grus. 

Hv is disse Slukningsmidler ikke er tilstrækkelige, kan der 
anvendes Saud og Grus fl'a Ballasten, del' visse Steder kan be· 
nyttes med god Virkning. 

F rembyder Ilden, naar den opdages, ikke umiddelbar Fare 
fol' Passagerernes Sikkerhed, men dog hal' et saadallt Omfang, • at den ikke kan slukkes med Vognens egne Ildslukkere, vil det 
ofte ,'ære rigtigt at kØre ind til nærmeste Station, hvor del' el' 
lettel'e Adgang til Assistance fra Stationspersonale, Brand\'æsen 
etc., og hvol' del' altid vil kunne skaffes Vand og Spande t il Slu k-
ning af Ilden. 

"I, 1947. 28. 
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F,Yl'kasse, skal Lokomti vet fØrs t skil1es ha 'roget og om muli gt 
f jel'ues mindst 50 J1l fra dette; den ndta gne Ild ska l omhyageligt 
slukkes med Valid fra 'fenderen, Grus e. l. 

Hvi s Lokollloth'ets P lotol '\'ognens) bJh-er ubl'u geli g 
undervejs, skal 'r oget kt)l'es med Fors igtighed og med en Ha· 
stighed af hØjst 25 t il den II fC' I' l1Iest fOl'anliggende Stntion, 
h " Ol' det kan 1.:J'.rdse, eventuelt" or el'hal es a f andre 'Tog. TiJ denne 
Station til kaldes H jælpemaskin e ti l Togets Videl'effjrelst'. 

El' del' 'rvi,,1 001 , hvot,-idt et 'rogs Bl'emser ha l' ' -fi l'e t t il· 
betjent, skal ,"ed saa hm'Ugt som 

muligt efter Sh1. lIdsnill gen at befØl e B l'emsekl odsel'ne 1'00' \"i sse 
sig OUl, hvon -idt e l' '-:l l'me, og Lo kol11otivpel'souale t skal 
skaffe s ig Viunet' }Jua Klodscl'lIes 'l'.i1 sta ll t.l, i F alu det vil bet uaue 
sig paa, at 'rogbl:emSel'Ue jkke har assistel'et ,'ed 
Sb.11l dsnin gcn; i T,'iyI stilfælde bf;r nan llig S tat ioll sbest:vreren 
t ilkaldes som Vidne. 

nal' et Ilecll.n'ydel', og 'r oget fOl'ud en af Lokomoth'per-
sonalet (i\lotorJØrcren ) kun et' betjent a f een iUa ll d 
l'ell ), skal Lokolllotivfyrbødel"ell (Motorftl l"el'en ) pall enkeltspo"et 
Bane assistere 'l'ogrØl'el'en med den i Sikkel'hedsl'eglelllent"e l fOl "e-
skt'e\'lle Dækni ng af 'roget. 

I øY I'igt fol' Da IHp lokomotin!l"nes Yedko1l11l1 en de til 
»Dampl okollloth-et og dets Betjeuing«, 

SD.forhold. 
Vej1'lneZ,Unyer. 

Ved Vejrmeldinger tilsigtes at holde 'rogledelseu, d, y, s. den 
eller dem, del' pau uet paagældende leder Toggangen, 
underrettet OlU Sneforholdene paa vedkommende Oml'uade, 
Størst Betyduiug ha l' Oplysninger 0 111 , hvorvidt del.' iud en lor 
Omtaadet fjn des lange og hØje Sned river, 'SOUl maa an-
tages vanskeligt at kunne kØl'e igennem, sam t om det ilI na. an ses 
for nØd" endjgt straks ell er senere at ndsende Snep lO\' for a t 
opretholde TtafikkeLl . Det skal ved Meldingens Afgivelse iagt-
tnges, at deu indeholder de nØdvendige Oplysninger til Bedøm-
melse af, om Motortog skal ned'sæt te Hastigheden ellel" eventuelt 
indstilles, jf r. S. 58 tf;. det el' saaledes af særU g Betydning, at 
det af f remgaal', om der pau. Banen fi ndes Drh'er af 
lØs Sne med over 0,6 m HØjde ellel' eventnelt fast aflej"et Sne 
(J ordfygnin g). Disse Meldinger afgives ,-ed indtrællende Sue- ' 
f<lld af R anetjenestens P el'sonale t il Sta ti onerne. 
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Ligel etles slwl LokoJllotivfs:j]'e l'lle ( :'IIotol'fø1'erne) afgi\'c :\[e}-
ding til (f)I' :o: I'e Station, II ita l' SlIefol'holdene pan tIe nI' dem pas-
serede Stræknin ger h'uel" lIJed at nmskeliggs.j!'(' Toggangen. 
Denne Pligt Cl' saa uhel"iuget, at gelluemkySJ'ende Tog: skal stand-
se fOl' a t lI.eldingell. 

D e til Stationel'ne indgaaede }[elclin gcJ' dl af bliye 
Yidcl'egh'et til de Tog, del' skal passel'e cl eo paagfclflcHflc Stræk-
ning. Gcnnemks.h·ende Tog, som ikke hal" kunnet undel' l'ettes pna 
en phlllJl1iO:;::;.ig f:lold estntioll; yil bliyc s tnnt.lset fol' at 
)[eldingell. 

'I'0venes Uds(' IIIIc7se og GenllclllffJl'c/ ,t;:e III. u. 

U lldel' Slw fol'!l oJd af hcngel'e Ym'jghed ell e l' llIHlel' Sne"yg-
uin g skal 'L'OgCIW lette::.: i [01'11$'$11ent Omfang n;PI'mel'e 
med Lokollloth'fØl'e"en protOl·fv .. e,·en) , de,' \)!\!. sa a f,l-
dige Opl ysn in gel' som muligt om FOl'holtlcll e, FOl ' dcl' Cl' 
lllldcn'ejs, tl'mft'el' Togl'øl'el'cn eitel' Sa ll"ll'uacl med Lokollloth'· 
røl'cJ'en P lotol'fl)l'eJ'en ) Bestcmn1clse om eventuel U dsættelse af 
Vogue p i1;"l ell :Uell ernstation, 

Om fornøden I' medgi,'es del' 'l'ogene nogle 
V Ildel' RllcJol'hold gæl(lel' rfjlg-ende Hegler fOl' Fl'emf,h'else af 

L y Il t o g o g :\L o t o l' t o g : 
A ) L Y n t o g O g '1' o g f}, e 111 f ), t a r :\[ o j' o r \" o g II e L i· 

t 1"" k-F k . 
1) Nanl' (l el' piia en Bnnes t! 'feklling ell el' et f in-

des n,·jve .. af lØS (nyfalden ) S ne 'li ed s trlne HØjde end 
ca 1/ 3 III ovel' (d , " , s, !"il U ndet'kanteu 
.11' (le pnn Vognlw ssen :-: iddcnrle 8 nenmsel') , s kal Hastig. 
hede n pan elet pang;--cldende Al'snit nedsiuttes til hØjs t 
80 km/ T. 

Snafl'cmt S·necn undel' KØl 'sIen el' fOI'hindl'et i at 
Ilnd vige ,t il :;;'ideJ'lIe, f, nn(lel' i GCl\llelllgl."I\'-
ning, og derfol' op foran Toget, !':kal Bl'emsel'ne 

i Fnnk t ion, 
.lIed Hellfoi,vll t il den Hastighedsll edsættelse 

gæld el', at !':aafl'emt del' pau G l'lllld a t' n lldl'e FOl'hold, 
f. E ks, StJ-rckningens Maks imnl ha st ig hed e Jl er 1ignende, 
nlJ e l'ede maattc ""-cl'e en Jm'el'e Ha stigheds-
gl',(" ll !':e, skal denn e lavere Ha s ti glledsgl'fe nse selvfølgelig 
l'cspekj'eres, Sa;ll'l'emt FØreren mantte iagttage elle!' un-
tlenre js modtage Undel'l'etnin g om, at Suefo l'holdene el' 

2°/11 1945, II 
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ugunstigere end tidligere meddelt ham - herunder at der 
på banen findes fast aflejret sne (f. eks. sne iblandet I 
jord ) - , må han ikke søge at forcere toget igennem 
driverne. 

Når hastigheden for motortog, fremført af Mk-Fk, skal 
nedsættes på grund af sne, må dette tog kun bestå af ialt 
4 vogne (inkl. Mk-Fk ) . 

2) N år der på en banestrækning' eller et banestykke findes 
driver af løs (nyfalden ) sne i større højder end ca. 'I, m 
over skinneoverkant (d. v. s. i større højde end til ca . IO cm 
under underkant af pufferne) eller fast aflejret sne (f. ekS. , 
sne iblandet jord ), selv om denne kun ligger i ringe højde, 
skal kørslen med lyntog og de omhandlede motorvogne 
indstilles på det" pågældende afsnit, indtil dette atter mel-
des farbart. 

Lyntog og motortog bør overhovedet ikke afsendes, 
når det ved indtrædende stærkt snefald eller snefygning 
må befrygtes, at der vil kunne opstå vanskeligheder for 
togenes gennemførelse til nærmeste by- eller knudestation, 
med mindre der foreligger snemeldinger eller andre op-
lysninger om banens tilstand (f. eks. gennem meddelelser 
fra personalet på indkommende tog), i henhold til hvilke 
togfremførelse vil være tilladt. 

Banetjenestens personale skal ved afgivelse af snemel-
dinger have ' opmærksomheden nøje på, at mel-
dingerne kommer til at indeholde de fornødne oplysninger 
til bedømmelse af, om de pågældende tog i henhold til 
ovenstående skal nedsætte hastigheden eller eventuelt ind-
stilles. Det er således navnlig af betydning, at det oplyses 
i snemeldingerne, om der på banen findes driver af los 
sne med over 'I, m højde eller eventuelt fast aflejret sne 
( f. eks. sne iblandet jord ) . I 

B) T o g f r e m f ø r t a f In o t o r V o g n c L i t r a M l, M o, 
M p, M q og M r. 
l ) Når del' på en banestrækning eller et banestykke findes 

driver af løs (nyfalden ) sne med større højde end ca. 
0,15 m over skinneoverkant, skal hastigheden nedsættes 
til højst 80 km/t. 

M ed ' hensyn til den anførte hastighedsnedsættelse gæl-
der, at såfremt der under hensyn til andre forhold, f. eks. 
strækningens maksimalhastighed cller lignende, allerede 
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måtte være foreskrevet en lavere hastighedsgrænse, skal 
denne lavere hastighedsgrænse selvfølgelig respekteres. Så-
fremt føreren måtte iagttage eller undervejs modtage un-
derretning om, at sneforholdene er ugunstigere end tid-
ligere meddelt ham - herunder at der på hanen findes 
fast aflejret sne (f. eks. sne iblandet jord ) -, må han 
ikke søge at forcere toget igennem driverne. 

Under sneforhold må tog, der fremføres af Mo-vogne, 
højst bestå af ialt 3 vogne (ind. motorvogne). 

2) Når der på en banestrækning eller et banestykke findes 
driver af løs (nyfalden) sne i større højde end ca. 'I, m 
over skinneoverkant (d. v. s. i større højde end til ca. 20 
cm under underkant af pufferne) eller fast aflejret sne 
(f. eks. sne iblandet jord ), selvomdenne kun ligger i ringe 
højde, skal kørslen med de anførte tog indstilles på det på-
gældende afsnit, indtil dette atter meldes farbart. 

Motortog bør overhovedet ikke afsendes, når det ved 
indtrædende stærkt snefald eller snefygning må befrygtes, 
at der vil kunne opstå vanskeligheder for togenes gennem-
førelse til nærmeste by- eller knudestation, med , mindre 
der foreligger snemeldinger eller andre oplysninger om ba-
nens tilstand ( f. eks. gennem meddelelser fra personalet 
på indkommende tog), i henhold til hvilke togfremførelse 
vil være tilladt. 

Banetjenestens personale skal ved afgivelse af snemel-
dinger have opmærksomheden nøje henvendt på, at mel-
dingerne kommer til at indeholde de fornødne oplysninger 
til bedømmelse af, om de pågældende tog i henhold til 
ovenstående skal nedsætte hastigheden eller eventuelt ind-
stilles. Det er således navnlig af betydning, at det oplyses 
i snemeldingerne, om der på banen findes driver af løs 
sne med over 'I, m højde eller eventuelt fast aflejret sne 
(f. eks. sne iblandet jord ). 

Korsel under S7teforhold. 

Ved kørsel under sneforhold, hvor togstandsning kan befryg-
tes, eller når sådan indtræffer, skal for damptogenes vedkom-
mende særlige forholdsregler iagttages i overensstemmelse med 
de i "Damplokomotivet og dets betjening" givne anvisninger. 

Sneplovtog fremføres efter de i sikkerhedsreglementet og 

' /; 1952 51 
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Signahegl elllentet givne FOI'skL'iftCI', I l\Iøl'ke skal 
J'I'CIIII'r-) ]'es lIl ed sæl'lig FOl'sigtighed. 

Staudses et 'rog paa fri Bane, bØl' det ti lstræbes at faa 'roget 
bragt ind t il den nærmeste Station, eller, hvis dette jkke kan 
ske, i " lt Fald t il el' beboet Sted. 

Ved KØr. el under Sne[ol.'hold bfjr Togene san vid t muligt 
ikke standses, In'ot' Banen li gger i Udgl'uvniug, men hel st paa 
D,clI1uhlger, selv om disse ligger 1 km eller mere fora n Indks51'· 
selss ignal et. 

N;H1L' Tog .i længel'e T id Cl' sta nd set pau f l'j Bane ell er paa 
cn StaUoll , skal Vognmestel'en fol' den Stl'ækning, pau hd lken 
'foget befinder s ig, efterse Vognene. I THfælde, I1vol' Vognmest"e-
I'en ikke kan komme t il Stede, Cl' det Vognopsynsnu:endenes ell er 
- lIn a i' S<l iHlullllC ikke fi ndes paa Station en -
I'ens Pligt at el'tc l'se Vogucl\e j Ved sn a-
d,l ll t Eltel'syn skal sa lll t lige Vognes Akselkassel" gl'llllcligt utak l'-

e ,'eut1l elt Uuplllllpes fol' og J...,ejel' ue og 
dette skal ske, inden fØI'es 'i' i<1 el'c ud over en Station , 

Naal' l"egelm ross ig Drift a f1 sses paa Grun d af Sne, afgiver 
Banetjenesten PlovfØrere, IOl'tl' insvis Ovel.'banemestl'e, eventuelt 
Dnnefol.' lIl :end ell el' Banen:.cstfol'lllæ ud, Kan Banetjeues t·e n ikke 
afgh·e P lovt"f,jl'el'e, afgives di sse af TrafiktjenesteTl. P lovl's,jl'el'en 
skal ellt·en selv eller ved en paalidelig l\IatHl holde Ud ki g 1'\'a 
Lokomotivet. 

Indtræffe l' usigtbat't Vejr, skal PLoVrØI'el'eU forH llleclige, at 
forcgaat' med deu yderste Grad af FO I'sigt ighed, 

og om l'ol'llSjdent heIl stille ti l rrogledelsell at jndstille P lm·· 
IqJI'slel l. 

Kam' der u\'uejdes med Sneplol' paa det ene Svor af en dou· 
ueHspol'et BalJe, og del' kan ventes Tog paa det audet SPOl', ska l 
P lovføl'el'cn saa vidt muligt standse PlovkØrslen under 'l1ogets 
FO \'bikØr sel pau det fill'uare Spor. Togene paa det farbare Spor 
skal fJ'em[skes med stor Forsigtighed. De to Nabostatiouer, jmel-
lem hri lke Sneploven arbejder, skal skrif tlig og Blod Kv ittcl' iu g 
I.IIHlel'l'etl"c Lokomotiv- SO lli 'l'ogfs.It'el'uc om, at S ueploveu 
arbejder pall det 3tHlet Spor. 

Indkommer en S neplov j beskadiget Stanel til en Station , ska l 
P lovffh'el'en uuden ette Statiouell om Manglel'ne, hYO L'efter Sta-
t ionen sncncst underl'eUer Vognopsynet og 'l'ogledelsen salUt 
:l\Iask in iugeniørell . 

Det paahdlcr Plovfs6rercn at søl'gc for, at Sncplovell b lirel' 
I'en:.:e t fol' Sne hurtigst muligt efter dens Afbenyttelse, da en 
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senere I?jel'uelse af Sneen, nanl' Sneploven af ter skal tages i 
Bl'ug, kan medfØre bet)'deHgt l'idst'ab og Besncr. 

TogfØreren for et Sneplovtog skal saave} inden Afgangen som 
undervejs, naal' Lejlighed gives, forvisse sig om, at ane 'l'ogets 
Dele er solidt sammenkoblet, og at Luftbremsen er i Orden. 

Rydning ",ed Sneplov. 
Ved selve Suepløjniugen skal de,· ydes fompden Hjælp af 

Banetjenestens PersonaIc. 
En Sneplov vil i mange 'fHfælde kunDe rydde Banen fol' ind-

til 1 :\ 2 m Sne, naur denne el' nogenlunde lØs, og Drivcl"nes 
Længde med de stprre HØjder af Snelaget er iorholdsl"is rin;!,·: 
men de pan denne lCnade p]f;jede Sh'ækningcl' skal eftCl'gait!S 
med Skod saa snart som llluHgt og hels t, inden det ffjl'st kom-
mende Tog kan ventes at ville passere Str::cknio gen. Saafl'cmt 
Sneen ved en Dl'ives Begyndelse Cl' lIleget fast, kastes deu til en 
passeude HØjde. 1\Iegct skraatlj ggellde Dl'her gøres vandtette j 

passende HØjde ved en delvis Kastning. Ved OverkØrsler, h'·ol· 
Sneen er fastkørt eller fasttraadt, skal Sporene oprenses, t il h1"i1-
ket Øjemed (ler enten kastes 2 Rendet langs Sk innel"lle elle .. I',nl-
des i Sporets Bredde. 

Er PlovfØl'ereu jJ,:ke af Banefotll1:ludel.l, henhold vis Bane-
vagten, undel'l'ettet om, hvilke Driver der i Øjeblikket: ikke 
pløjes, skal lian standse foran de sf"fh'l'e Drivel', selv 

'!O/n J 945. 13. 



61 - II p 

disse og derefter efter samråd med lokomotivføreren tage bestem-
melse om pløjningen. 

Høje eller lange driver, der antages ikke at kunne gennem-
pløjes, skal, inden ploven benyttes, søges gennemkastet i bælter 
af passende bredde og tværs på drivernes længderetning, hvor-
ved der skaffes luft for de oppløjede snemasser, og sneplovens 
virkeevne forøges. 

Når snedriver skal forceres, og plovføreren skønner, at der 
er fare for fastkørsel eller afsporing, skal eventuelle vogne af-
kobles i passende afstand fra driven. 

Det bør så vidt muligt undgås, at sneploven kører fast i 
sneen, da lokomotivet i så fald ikke kan trække sneploven løs, 
inden der først er anvendt en tidsspildende kastning af sneen 
omkring lokomotiv og sneplov. Når lokomotivføreren derfor un-
der sneplovens fremførelse i en snedrive mærker, at farten næsten 
er standset, inden driven er helt gennempløjet, bør han, hellere 
end at udsætte sig for ' at køre sneploven så fast, at lokomotivet 
ikke kan trække den løs, straks standse og gå tilbage for ved for-
nyet fart atter at fortsætte forceringen. 

Fremføres sneplovtoget af 2 lokomotiver, vil det være for-
målstjenligt kun at anvende det ene ved forcering af driver af 
en sådan størrelse, at der kan blive tale om fastkørsel. Det andet 
benyttes da til at trække sneploven og det forcerende lokomotiv fri. 

Såfremt forholdene i særlig grad taler derfor, kan dog begge 
lokomotiver benyttes til forceringen, når sneploven er af sværeste 
type, og fygning med sne iblandet jord ikke har fundet sted. I 

Når en sneplov er drevet så langt frem i en snedrive, som den 
kan komme, og derefter er trukket tilbage, må den ikke, hvis 
sneen ved sneplovens tilbagetrækning er bleven sammen trykket 
og fast, påny føres frem i driven, før den sne, som findes i sporet, 
er fuldstændig skovlet bort eller løsnet, da sneploven ellers ud-
sættes for at blive afsporet. 

løvrigt henvises til de i "Damplokomotivet og dets betjening" 
givne anvisninger. 

Rangerljeneste. 

Reglerne for rangering findes i rangerreglemelltet, de særlige 
bestemmelser for rangering til og fra færger dog jordreSerie N . 
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Reservetjeneste. 

Reservetjenestens omfang. 

Det fremgår af togplan XVII a (17 a), på hvilke stationer 
der skal være reservelokomotiver til stede. 

Disse stationer skal underrette vedkommende depot, når re-
servetjenesten skal udvides på grund af togforsinkelser o. l. 

Når en reservelokomotivstation af en eller anden grund er 
ude af stand til at stille reserve, påhviler det denne station at 
underrette den eller de nærmeste reservelokomotivstationer og 
samtlige under dens område hørende stationer desangående, for 
at disse sidste i påkommende tilfælde kan henvende sig til den 
under disse forhold nærmest liggende reservelokomotivstation. 

Reservelokomotivets beredskab. 

Så længe et damplokomotiver beordret til reservetjeneste for 
tog, skal såvel dets lokomotivfører som lokomotivfyrbøder forblive 
ved depotet. Herfra må kun afviges efter udtrykkelig tilladelse 
af den tilstedeværende foresatte. 

Reservelokomotiver skal henstå med bakket fyr og en damp-
spænding af 2 il 3 at under den højst tilladte dampspænding 
samt være fuldt udrustede med kul og vand og således opsmurte, 
at de kan afgå hurtigst muligt. 

Reservelokomotivets benyttelse. 

Når et reservelokomotiv er afgået til hjælp for et nedbrudt 
tog, overtager så vidt muligt det første for tur stående lokomotiv 
dets reservetjeneste og, når ikke andet er bestemt ved særlig ordre, 
tillige dets planmæssige togtjeneste. 

På stationer, hvor ambulance- og hjælpevogne er hjemme-
hørende, må der kun disponeres over reserveloKomotivet i anled-
ning af nedbrud og til fremførelse af ambulance- og hjælpetog 

I eller, efter sektionsingeniørens tilladelse i hvert enkelt tilfælde, til 
rangering, fon1arrnning o. 1. på reservelokomotivstationen . U nd-
tageIse herfra må kun finde sted, såfremt der kan sikres et andet 
lokomotiv til disposition for ambulance- og hjælpetog. 

På stationer, hvor ambulance- og hjælpevogne ikke er sta-
tioneret, kan reservelokomotivet benyttes til fremførelse af 
særtog og lokaltog mmt til når det kan være til-

52 



63 - L p 

bage paa Reservelokomotivstationen til den Tid, paa hvilken det 
skal fremfØre et Plantog. Lokomotivet vedbliver i Almindelighed 
under FremfØrelsen af sandanne Tog at være Reservelokomotiv, 
og fol' saa vidt der intet andet opfyret Lokomotiv haves til Raa-
dighed, kan Reservelokomotivet tilkaldes fra Strækningeu til 
Hjælp for nedbrudte Tog. 

Under presserende Omstændigheder kan del' dog ogsaa gøres 
Brng af Reservelokomotivet nd over det Tidspnnkt, da det sknlde 
have været benyttet til at fremfØre et Plantog. For en sandan 
Disposition bærer Trafildnspel-tØ,·en Ansvaret. 

Tilsyn med og Vedligeholdelse af 
Damplokomotiverne ved Maskindepoterne. 

Almindelige Bestemmelser. 

Damplokomotiver og 'l'endere skal holdes i en sandan Stand, 
at KØrslen uden Fare kan foregaa med den fol' det paagældende 
KØretØj største tilladte Hastighed. 

Bestemmelser vedrørende Damplokomotivers og Tenderes 
IndretnIng el' til Sikkerhed fol' Driften fastsat af Ministeren 
fol' offentlige Arbejder, og Værkstederne har Ansvaret for, at 
disse Bestemmelser el' overholdt, naar Lokomotiverne afgives 
til Driften. Det er derfor ikke tilladt Maskindepoterne at fore-
tage Forandringer ved Lokomotiverne og de derpaa værende 
Indretninger, medmindre del' foreligger skriftlig Ordre Jlcrtil 
fra Distriktet eller Maskinsektionen. 

I det efterfØlgende meddeles de vigtigere Forskrifter for 'fil-
syn og Vedligeholdelse. 

Kedlen. 

Afkøling. 

AfkØling af Kedlen maa under ingen Omstændigheder fore-
gaa pludseligt, da del' derved kan foraarsages Skade paa Kedlen. 
AfkØlingen kan enten være delvis, naar den foretages af Hensyn 
til Kedlens Udvaskning med varmt Vand, eller fuldstrondig, 
naar Kedlen skalllnderkastes Reparation eller kold Udvaskning. 

Angaaende Afkøling af Kedlen til varm eller kold U dvask-
ning med transportabel elektrisk Udvaskepllmpe henvises til 
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• Damplokomotivet og det Betjening«. Ved AfkØling til varm 
Udvaskning ved Hjælp af stationært Udvaskeanlæg gaas frem 
paa lignende Maade som foran nævnt, kun ledes Kedlens Damp 
og Vand til Udvaskeanlægets Udvaskebeholder, idet det gennem 
en Varmespiral afgiver en Del af sin Varme til Vandet i Rent-
vandsbeholderen. 

Saafremt tvingende Forhold (Maskinmangel ) medfØrer, at 
den i . Damplokomotivet og dets Betjening« anfØrte Tid til Af-
kØling ikke kan overholdes, fordi Lokomotivet snarest muligt 
paa ny skal bringes i tjenstfærdig Stand, kan AfkØlingen som 
N Ødhjælp undtagelsesvis foretages ved, at der, naar Dampen 
er bl rest af, srettes koldt Vand paa Kedlen fra en Vandopstander 
gennem en Slange, som anbringes paa den for Brandslanger 
hestemte Studs paa Injektoren. VandtilfØrslen reguleres saaJe-
des, at Vandstanden i Kedlen, uaal' BUlldhanen er helt aaben, 
nnder hele Afkølingen ikke synker under . Laveste Vandstand«. 
Naar Kedlens DØrplade i HØjde med Vandstandsglassene føles 
kold, kan VandtilfØrslen standses og Kedlen tømmes saa meget, 
som det paagældende Arbejde ved Kedlen kræver. Saadan frem-
skyndet AfkØling maa kun finde Sted efter Lokomotivmesterens 
udtrykkelige Ordre i hvert enkelt Tilfælde, og Indberetning 
berom slml altid sendes ti l MaskiningeniØren. 

Saafremt Kedjen af Hensyn til eventuelle Reparationer e. J. 
ikke straks forsynes med Vand, skal der for at vække Opmrerk-
som heden og forhindre en Opfyring anbringes et Sk il t 
FyrdØren med tydel ig Paasla-ift: »Intet Vand«. 

Udvaskning og Vandskiftning. 

Angaaende varm eller kold Udvaskning med u'anspor-
tabel elektrisk Udvaskepumpe henvises til .Damplokomotivet 
og dets Betjening:«. Ved varm Udvaskning ved Hjælp af 
et stationært Udvaskeanlreg med tilhØrende Pumper tages det 
varme Vand til Udvaskningen fra Anlregets Udvaskebeholder, 
men i øvrigt el' Fl'emgangsmaaden ved selve Udvaskningen den 
fOlmme. Efter Udvaskningen fyldes der varmt Vand paa Kedlen 
fra Anlæggets Ren lvalldsbeholder. 

Varme Lokomotiver til Vandsldftning hensættes saa vidt 
muligt med fuldt Damptryk og halvt fyldt Tender (Vandkasser). 
Vandet i 'l.'enderen (Vandkasserlle) opvarmes som til varm Ud-
vaskn"iog '(lVIax. 60° ), og Arbejdsgangen vil være den samme som 
ved Varmtvandsudvasknillg, kun foretages selve Udvaskningen 
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ikke. Haves stationært Udvaskeanlæg, benyttes dette som nævnt 
under AfkØling (til varm Udvaskning). 

Støtiebolte og Kedelrør. 

Enkelte brudte Støttebolte, der viser Vandudtrædelse gen-
nem Sikkerbedshullerne, skal udveksles paa fØrste Udvaskedag. 
Naar 2 StØttebolte ved Siden af hinanden viser Brud, skal de 
derimod hurtigst muligt udveksles. 

Al'bej der ved Kedelrør i Lokomotivernes Kedler maa ikke 
bringes til UdrØ"else, inden disse er tilbørligt afkølede, selvom 
dette medfØrer Opfyring af et andet Lokomotiv. 

Ved Udveksling af KedelrØr skal Reglerne i »Damplokomoti-
vet og dets Betjening« nøje følges. Opmærksomheden henledes 
særlig paa Bestemmelsen om, at KedelrØr, der bliver utætte 
efter at have været eftervalset 2 Gange, skal udveksles. 

Enhver EftervalsIling af utætte KedelrØr og enbver Udveks-
ling af KedelrØr skal indfØres paa de RØrdiagrammel', der fØlger 
med Lokomotivernes Reparationsberetninger. 

Smeltepropper. 

Udveksling af Smelteproppel' i Lokomotivernes Kedler maa 
ikke bringes til UdfØrelse, forinden disse er tilbØrligt afkØlet, 
selvom dette medfØrer Opfyring af et andet Lokomotiv. Begge 
Smeltepropper skal altid fornyes samtidig, selvom kun den 
ene har vist sig beskadiget. 

De udtagne Propper skal afleveres til Lokomotivmesteren 
samtidig med, at de nye modtages, jf,·. det Side 9-[ anfØrte 
angaaende nøje Regnskab med Beholdningen af Smeltepropper. 

Justering af Sikkerhedsventiler og Ked.lmanometre. 

Værkstederne foretager Justering af Sikkerhedsventiler og 
Kedelmanometre ved enhver S- eller L-Reparation. 

De af Værkstedet foretagne Justeringer fremgaar af Repara-
tiousberetningeme, efter bvilke de indfØres i Distriktets (Ma-
skiningeniØrens) Lokomotivki1ometerbog. 

Distrikterne foretager Justering af Sikkerhedsventiler og 
Kedelmanometre, naar der er hengaaet bØjst et Aar, siden smste 
Justering skete, men i Øvrigt, naaI' Plomben el' brudt, uaal' Ven-
tilerne ikke blæser af ved det hØjst tilladte Damptryk, eller naar 
Kedelmauometel'et misviser. Justeringen foretages af Maskin-
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ingeniøren eller dennes Stedfortrædel', paa større Depotel' dog 
af Lokomotivmesteren ; til Stede ved Justeringen skal - for-
uden den, som foretaget' samme - være endnu enten en Lokomo· 
tivmester, LokomotivfØrer, LokomotivfyrbØder eller Haandvær-
ker, 

Efter hver Omjnstering af Sikkerhedsventilerne plomberes 
disses Skruer paany, og del' anvendes hertil Plombel'tænger, 
der giver Plomben en bestemt Betegnelse, hvoraf det fremgaar, 
hvor den er paasat. Paa Pop-Sikkerhedsventilerne skal Stille-
skruen fol' Illdstillingsl'ingen ogsaa plomberes. 

Enhver Justering skal indfØres i Lokomotivldl ometerbogen, 
og Lokomotivmesteren skal dedor indberette foretagne Jnste-
ringer paa ForDl . Nl'. Ma 142 til MasldningeniØl'Cll . 

LokomotivfØrerne er ansvarlige for, at P lomberne til enhver 
Tid er til Stede, og de skal straks indberette Mangler eller Be-
skadigelser af samme til Lokomotivmestel'en. 

Dampudgangsrør, 

I Normaltabellen er angivet, hvilke Dimensioner Udgangs-
hættet' og Skorstene pau de forskel Uge Lokomotivtypel' skal 
have. 

Det el' forbudt at indsnævre Udgangshætterue ved Indsættel-
se af større 'l'et'ser ell er mindre Ringe end i 'fabell en angivet. 

Maskinen. 

Stempler_ 

Lokomotivernes Stempler skal anbringes saaledes i Oylin-
drene, at deres Aksel' falder nøje sammen med Oyli ndrenes Ak-
ser nndel' hele Stempelslaget. 

Nan!' Stempelstængerne el' genuemgaaeudeJ skal Stemplerue 
bæl'es af Krydshovedet og Styret paa forreste OylinderdækseJ. 

El' Stempelstængerne ikke gennemgaaende, skal Stemplerne 
bæres oppe af Krydshovedet og af Stempelringene, Hviler Stem-
plet ikke paa Stempelringene, skal der lægges Blikstrimler af 
passende Bredde og 100 mm Længde samt af passende Tykkelse 
ind i Stempelkroppens Riller under Ringene fol' at støtte disse, 

S topbØsningerne tjener kun til Tætning, og de matt ikke 
bære Stempelstamgerne, 
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Stemplets frigang, der for begge cylillderender tilsammen ud-
gør ca. 24 mm, fordeles således, at der i bageste ende af cylinderen 
bliver ca. 8 mm større frigang end i forenden . Det skal dog her-
ved iagttages, at frigangen i forenden aldrig bliver mindre end 
7 mm. 

På de lokomotiver, hvor efterspændingskilen er anbragt foran 
krumtapsølen, skal frigangen være 12 mm i hver ende. 

Glidere 

I " Damplokomotivet og dets betjening" findes vejledning i 
regulering af glideren. 

Gliderregulering foretages som nedenfor angivet ved de for-
skellige lokomotivtyper: 

Litra E, P og PR ved 40 % fyldning 

" H,RogS " 30 % " 
" Dlv og KIl " 20 % " Samt øvrige " 15 % " 

Krydshoved- og s!anglejer. 

Disse lejer skal stedse holdes godt tilpasset og sammenlagt, og 
kilerne skal være fast tilspændt for at undgå beskadigelse under 
kørslen. 

Når lejer i stænger og krydshoved efterses, skal krydshoved-
bolten udtages og undersøges for begyndende brud. 

Ramme, hjulsæt m. v. 

PuHerhøjde . 

. Pufferhøjden, d. v. s. afstanden mellem skinneoverkant (SO ) 
og puffernes vandrette længdeakse, må på vandret spor ved sti lle-
stående køretøjer såvel med last som uden last ikke være større 
end 1040 mm og ikke mindre end 990 mm. Pufferhøjden på 
damplokomotiver og tendere er normalt 1025 mm. Ved den nor-
male pufferhøjde forstås den, der i følge konstruktionen skal findes 
ved nye hjulringe ; er disse tyndere, indskrænkes målene efter 
forholdene inden for de anførte grænser. 

Det er ikke nødvendigt, at højden i begge ender af et damp-
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lokomotiv med eller uden tender er ens; en forskel på indtil 20 mm 
kan tillades. 

Lokomotivers og tenderes pufferhøjde reguleres ved hjælp af 
fjederhængerne. 

Akselkasser. 

Akselkassernes stilling i akselgaIlerne skal være således, at der 
såvel foroven S0111 forneden cr mindst 20 mln luft . AkseJkasse-
kilerne skal stedse holdes passende apspændt for at undgå, at 
delene beskadiges ved klapren under kOl"Slen. 

Banerømmere. 

Banerommernes afstand fra skinneoverkant (SO ) må ikke 
,"ære større end 100 mm og ikke mindre end 3D mm. Den nor-
male afstand er 85 mm. 

Hjulsæt. 

Hjulringenes t"kkelse målt i ,"dersiden og regnet fra hjul-
fæl gen (altså ekskl. ansatsen for sprængringsbefæstigelsen) skal i 
driften være mindst: 
27 mm, når akseltn'kket for det pågældende hjulpar er mindre 

end 10 t, . 
32 '" når akselt rvkket for det pågældende hjulpar er lig med 

eller større end IO t, men mindre end 15 t, og 
37 ,. , når akseltn'kket for det pågældende hjulpar er lig med 

eller større end 15 t. 
Når køretøjerne udgår af værkstederne efter reparation, er 

hjulringenes tykkelse normalt storre end de forannævnte kassa-
tionstykkelser . De angivne vægtgrænser gælder for belastet koretøj. 

Hjulringenes bredde skal være mindst 130 mm og højst 
140 mm. 

H juInangens tykkelse målt 10 mm over løbekredsen skal være 
mindst 20 mm. 

HjulIlangens højde over løbekredsen må ikke være mindre 
end 25 mm og ikke større end 36 mm. 

Afstanden mellem et hjulsæts 2 løbekredse regnes at være 
1500 mm. 

Afstanden mellem hjulringenes indvendige flader skal ligge 
imellem 1360 og 1357 mm. 

'h 195 2 53 
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Afstanden mellem hjulflangens ydersider målt 10 mm over 
løbekredsen må være højst 1426 mm og mindst 1410 mm. På 
hjulsæt, der ikke kan blive førende under kørslen f. eks. midter-
hjulsæt på 3-akslede trucker og på 3" eller 4-koblede lokomotiver 
kan afstanden dog gå ned til 1398 mm. 

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

Såfremt et lokomotivs (en motorvogns) hjulringe er slidt så-
ledes, at der på hjulflangen er opstået en skarp kant (grad ), som 
mulig kan medføre sporafløb, skal lokomotivmesteren indberette 
dette til sektionsingeniøren, . idet resultatet af en opmåling af det I 
pågældende lokomotivs (motorvogns ) hjulslid samtidig meddeles. 

Eftersyn af krumtapaksler. 

Da krumtapaksler på lokomotiver med indvendige krumtappe 
(litra C, E, H, P, PR, Ru og S ) kræver et særligt grundigt efter-I 
syn, for at begyndende revner kan blive opdaget, inden de for-
volder uheld, skal nævnte krumtapaksler underkastes et eftersyn, 
når akslen siden det foregående eftersyn har gennemløbet 

75000 km for Litra C, E, P og PR og 
160000" " " H, Ru og S. 

Selv om det fulde antal kilometer ikke er gennemløbet siden 
sidste eftersyn, underkastes krumtapakslerne derhos a I t i d det 
her foreskrevne eftersyn i forbi ndelse med hjulafdrejning, og nål' 
den pågældende aksel har været varmløben, eller når hjulsættet 
af anden årsag el' udtaget af maskinen. 

Akseleftersyn kan uden for værkstederne i København og Aar-
hus foretages i de remiser, som er udstyret med sænkegrube til ud-
tagning af aksler. De eftersyn, der foretages i værkstederne, no-
teres på reparationsberetningerne. De eftersyn, der foretages i re-
miserne, skal foretages af lokomotivmesteren og indberettes til 
sektionsingeniøren til inclførelse i lokomotivkilometerbogen. I 

I så stort omfang, som forholdene tillader, skal også under 
driften de pågældende akslers t ilstand særligt overvåges. 

Eftersynet foretages på følgende måde : 
Hjulsættet udtages af maskinen og anbringes frit stående med 

aftagne akselkasser. Det renses omhyggeligt med petroleum og af-
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tørres, hvorefter der slås nogle kraftige slag med en blyhammer 
på den indvendige side af hjulringene for at sætte hjulet i sving-
ninger og derved bringe olien i eventuelt tilstedeværende revner 
frem på overfladen af akslen. De tvivlsomme steder undersøges 
I med lup. Forefindes revner, underrettes sektionsingeniøren, der 
derefter foretager det videre fornødne. 

Fjederhængeværk. 

Når smøring af lokomotivers og tenderes fjederhængeværk, ba-
lancer, stød- og trækkeindretninger, bremsehængeværk og andre 
dele med ringe bevægelse, f. eks. styringsdelene, forsømmes, kan 
derved opstå betydelige reparationsudgifter. Det pålægges derfor 
lokomotivpersonalet at holde disse dele passende smurt og loko-
motivmcstrene at føre tilsyn med, at dette sker. Endvidere skal 
værkstedscheferne meddele til distrikterne ethvert tilfælde, hvor 
der ved uagtsomhed i den omhandlede retning er foranlediget 
uforholdsmæssige reparationsudgifter. 

Mærker på varme. og brcomseslanger. 

For at man kan konstatere, hvor længe kasserede varmc- og 
bremseslanger har været i brug, er slangerne forsynet med et 
gummisegl, der f. eks. for slanger, der er leveret i oktober måned 
194 1, scr ud som angivet i nedenstående figur. 

41 
;;: Finnanavn: 42 

Paasat : I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO II 12 43 
o Aftaget. I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 44 -

45 

Tallene længst til venstre angiver, at slangen er leveret i 10. 
måned (altså oktober) 1941. Tallene i rubrikken "Påsat" tjener 
til angivelse af, i hvilken måned slangen er taget i brug, idet det 
dertil svarende tal skæres af med en kniv. T allene i rubrikken 
"Aftaget" tjener på samme Måde til angivelse af, i hvilken måned 
slangen er aftaget som kassabel, ved at det ti lsvarende tal af-
skæres. 

Tallene længst til højre tjener til angivelse af årstallene, 

'I; 1952 



71 - II. p 

i hvilke Slangen dels er taget i Brug, dels senere el' aftaget som 
kassabel, ligeledes ved Afskæring af de paagældende 'ral. 

Fol' Lokomoti ,rCl'ues Vedkommende sker Afskæringen af '1'al-
lene ved Depotetlle i Overensstemmelse med det foran anfØrte, 
naar nye Slanger paasmttes, eller kassable Slanget· aftages. Naar 
Slangerne paasættes eller aftages i Værkstederne, afskæres '1'al-
lene i Vmrkstederne. 

Er et Depot i Tvivl OUl, hvon"idt en Slange el' kassabel, skal 
del' ingen Tal afskæl'cs, men Slangen indsendes straks til ved-
kommende Centl'ulmagasin. 

Naul' del' til Værkstederne eller Magasinerne indkommer 
Slanger, der ved nærmere Undersøgelse viser sig kassable, uden 
at de paagældel1de 'ral er afskum'et, foretages Afskæringen hen-
holdsvis af yedkommende Vmrksted eller Magasin . 

Periodiske Eftersyn. 
Maskindepoterne fot'etager period iske Eftersyn af visse Dele 

paa Damplokomotiverne og rl'endcl'ue som nedenfor anfør t. Dog 
kan efter Distrikternes nmrmere Bestemmelse visse EHcrsyn 
:fol'etages byppjgere, saafremt Erfaringerne taler derfor. 

Paa hver Udvaskedag: 
1. Fyrkassen efterses fol' Utæthedet· ved Kedeh'Ør, Stflttebolte, 

Nagler og Stemmekauter. 
2. Ovcl'hec1cl'qjl'el1e, og de a lmindelige 

Kedelrør renses omhyggeHgt fol' Sod og Aske (j fr. »Damplo· 
ko motivet og dets Betjening«). 

3. Omløbs\"entilet'ne fol' Lavh'ykscylindl'ene paa Lokomotiver 
Litl'U E efterses. 

4, VnndanØbsvent.ilel'ue paa rl'rykluftpumpen og paa deones 
automatjske Startventil udsldl1es og renses, og RØrene ud-
blmses. 

Paa en Udvaskedag hver Maaned: 
1. Oliesien i Bunden af Oliebeholdel'eu paa Fl'ieclmull11S SmØ-

l'eapparat eller Oliesien i Wakefields Smøreapparat udtages 
og renses. 

2, Del' foretages Opmualil.1g og Eftm'syn af Slid pua. H jull'inge. 
3. Olicsien i rl'l'ykl uftpumpens Smøl'eapparat eItel'ses og renses, 

og A.ppal'utets Indstilling kont1'olCl'eS. 
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4. Luftpumpens Indsuguingsfilter l'enses. 
5. Trykluftbremsecylinderens StempelfØringsrør smøres. 
6. Luftpumpens Startventil efterses og smøres. 

Paa en Udvaskedag hver 2. Maaned: 
1. Snøfteventilel' og tiler renses og efterses. 
2. FYl'kassen efterses fol' Kedelsten samt fol.' rrool'ingel' paa 

Støttebolte, Nagler og Sømme. 
3. Smeltepropperne udtages og efterses. 
4. De i Stanglejer indlagte Filtstrimler efterses. 
5. De Bolte, del' fastboldel' Vaknumcylindl'enes Ophængnings· 

bØjler, prØves og efterspændes eventuelt. 
6. Stempelglidel'ue paa Lokomotivet' Litra E, TI og R udtages, 

efterses og renses. 
Krydshoveder og StempeIstangsstyl' pan. Lokomotiver Litra 
E, H, P , PR, R og S efterses .og oplejnes eventuelt. 

Paa en Udvaskedag hver 3. Maaned: 
1. Paa Lokomotiver med Teudere efterses Hovedbolteu med Sik· 

kerbedsblik mellem Maskine og Tender. 
2. Paa Lokomotiver med Slamudskiller efterses og renses Slam-

kanaler, Slampotte m. v. 
3. Luftpumpens Hoved- og Hjælpeglidel' udtages og efterses. 
4. Pakningen j Luftpumpens udvendige StempelstopbØsni11g 

efterses. 
5. FØrerventileroe (dog ikke den automatiske) smØres paa 

Gliderspejlet. 
6. Den automatiske FØrel'ventils Haandtag og FyldestØdsklinke 

efteL'ses og smøres. 

I D o b beltkontra ven Wel'ne efterses. 
Alle Samlinger paa 'l'rykluftsystemet og 'ridsbeholderne med 
tilhØrende Rørledninger eftergaas for Utætheder. 

Paa en Udvaskedag hver 6. 1Ilaaned: 
Dampstemplel' udtages og eftel'ses. 
Stempelglidel'c udtages, efterses og renses. For Litra E, H 
og R se ovenfor. 

3. Boltene til Cylindrenes Befæstelse paa Rammen pl'Øves og 
efterspa:mdes eventuelt. 

4. Trykluftbremseeylindrene efterses indvendigt samt renses 
og Sll1 f4t'es maa ikke renses med PetJ'o}elllll 

"11 1944. 6. 
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ell er Olie ) . Bremsecylindl'enc efterses udvendigt og males 
om fornØdent. 

5. Den automatiske Føl'erveutil udveksles. 
6. Sikkerhedsventilen fol' Bl'emseanhugget justeres. 
7. Bremsebeholdernes Bundproppe,' udtages, og Beholderne ud-

blæses for Urenheder. 
8. Luftpumpells Suge- og Tl'ykventil el' udtages, renses og 

ses. 

Kontrol med periodiske Eftersyn. 

efter· I 
Til Brug ved Kontrollen med de periodiske Eftersyn af 

Damlllokomotiverne skal fØres et særligt Skema. 
Del' fØres et Skema fol' hvert Lokomotiv, og naal' Skemaet 

el' udskrevet, indsendes det til Distriktet, hvorefter der vil blive 
udstedt et nyt. 

Eftersynsdatoen, der ikke maa indfØres paa Skemaet, fØr 
en ved Eftersyn eventuelt fundet Fejl er afbjulpet, inufø,oes 
i den paagældeude Rubrik, og uuder Da toen anfØres Depotets 
Navn i rl'elegrafforkol'telse, altsan f. Eks. Gb., Al'. o. S. v., saa· 
ledes at AnfØrelse af Dato og Depotets Navn er Attest for , at 
den eftel"sete i\Iasldndel el' i driftsmæssig Stand den :mffir te 
Dato. 

Naar et Lokomotiv omstationeres, skal Skemaet fØlge med 
Lokomotjvets Øvrige Papil'el', li gesom del" SamIll eI l med s id ste 
B.epal'utionsbel'etning, RØrdiagl'um, V::erktØjsliste og Repul'a-
tionsforslag skal indseudes til Distriktet, naar Lokomotivet ind-
gaar til Værkstedet til Reparation, (til i\Iaskindepotet paa 
benhavlls Godsbanegaard, naar dette Depot Kedelsmede· 
arbejdet) . 

Hovedeftersyn og Kedelprøver. 
Ilm'edeftel'syn af Lokomotiver og 'l'endere samt PI'Øve a.f 

Lokolllotivkedlerne - ogsaa benævnt stOl' Reparation (S-Repa-
ra l"ion) - skal foretages i Centralvæl'kstedel'ne, naa1' del' el' 
hengaaet hØjs t 3% Aar, siden sidste blev foretaget, 
eller siden Lokomotivet blev taget i Brug som nyt eller efter 
UdtØning af Kedlen. Under Hovedeftersynet, som skal omfatte 
a ll e Lokomotivets Dele og Kedlens Indre, skal KedelrØrene 
være udtaget og Kedlen renset fol' Sten, og del' skal inden 2 Una-
ncder efter, at Kedlen er tt'ykprfJvet, foretages p,·,Jvek,Jr sel. 

Nævnte 'ridsrnm af 3% Aar regnes fra den Dato, da Loko· 
Illol"i,'et efter end t el' sat i Dl'if1 . "hvilken Dnto el' 
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paamalet i FØrerhu set og angivet VfC l'kstedets Repc.ll'utjolls-
beretning. 

El' Lokomotivets Kedel blevet ndtØ l'l'et umiddelbart efter 
PrØvekØrslen, anses Lokomotivet som sat i Drift pau deu Dato, 
da Udtørringen afbrydes, fol' at det kan tages i Brug. 

Saafremt gpL' det ønskeligt, og Lokomotivets 
('l'Clldel'eus) Tils tand tillader det, kan fora nnævnte Frist fo l'-
!<cnges t il hØjst 4 Aur, naul' del' af Generaldh·ektoratet - efter 
Indstil ling fra et Værksted i hver t enkelt Tilfælde - meddeles 
Tilladelse dertil. 

Det Maskindepot, hvorunder et Lokomotivs Vedligeholdelse 
m. v. bØrer - Hjemstedsdepotet - bal' Ansnu·et fol' , at Loko· 
motivet ikke el' under Damp ud over den næntte Frist paa 3'12 
Aur, medmindre 'fnladeIse foreligger til at forl ænge 
som forau nævnt hØjst til 4 Aar. Den Dato, Lokomotivet for-
falder t il det Ufeste 3%·aarige Hovedertersyn, el' ligeledes an· 
ghTet i Repal'ationsbel'etningen. Lokomotivet skal dog ikke ind-
sendes til Værkstedet, fØr nærmere Ordre berom foreligger. 

Hal' Lokomotivet efter stedfun den KedelprØve henstaa"t 
med udtØrret Kedel i 2 Aar eller mere, skul Kedlen paany tryk· 
prØves i et Værksted, umiddelba l't forinden det man. s:ettes i 
Drift; ved denne KedelprØve skal Kedelbeklædllingell \"te!"e af-
taget, men KedelrØrene skal ikke ud taget. 

Indsendelse af Lokomotiver til Værkstedet • 
.J\Taar et Lokomothr afsendes til Væl'kstedet, skal Lokomotiv-

mesteren ved det Depo t, hvorfra Lokomotivet afsendes, ef ter-
trolle de til Lokomotivet bpI'ende Ud l'ustuingsgcl1stande. Mang-
lende Deje efterlyses, og det Depot, som ligger ved VfCl'kstedet, 
samt hlaskinin gclli ø1'cIl und el'rettes om de forefundn e l\Iullglcr 
og om Efterlysningen. 

Inden et Lokomotiv afgives til et V::m'ksted til Reparation, 
skal det omhyggeligt rengf61'cs overalt ved FOl'ullstaltlling af 
det 1\Iaskindepot, som ligger ,'cd det paagældende Værksted, 
saaledes at Ramme og Hjul, Bæl'c fjedl'e, Balancer og Bremse-
tøj m. m. samt 'rcndcl'cn aftørres grundi gt, og dette Depot SPl'-
ger t ill ige fOl' , at Rpgka mmel', Hi st og Askekasse el' tømt, Uge-
so m Kedel og 'l'endel' tømmes fol' Vand og Kullene aflæsses. 
l\Iul'buen skal fjer ues, uuar Lokomotivet indgaal' til S- eller· Ir 

. RelJUration. Strenger og Styr ingsdele skal aftØl'l'es orr, fOl" saa 
1944. 7. 
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vidt Lokomotivet ikke stl'a ks afgives til Yæl'kstedet, inds mØres 
i Olie. 

Ved Lokomotiver, som sendes afkoblet m-el' Linien, skal 
RengØring og IndsmfJl'ing af de aftagne Dele altid foretages 
af det Depot, hvorfra Lokomotivet sendes. 

Naal' kolde Lokomotiver med afkoblet Gangtøj befordres i 
Tog til eller fra Værksted uden Ledsagelse, maa. B efo rdringen 
kun ske i Tog, hvor det el' muligt at underkaste Lokomotivet et 
passende 'ril syn under Transporten , og det kolue Lokomotiv 
skal da sua vidt muligt indranger'es umiddel bart op til l'og-
)okoJllotjyet, for at dettes Pel'sonale kan Jøl'e 'l'ilsyn undervejs. 
Hvis det kolde Lokomotiv ikke hul' Bl'emseledning, og det und-
tagel sesyis el' nØdyendigt a't befordre det i et luftbl'emset 'rog, 
kan det indrangeres andet Steds i Toget, Blen Hastigheden man 
da ikke overskride det afkoblede Lokomotivs Maksimalhnstighed 
og ikke 45 km/ 1'ime. 

Enkelt lq;rende J. okomotiver (Motormgl1e), som er paa Vej 
t il Værksted, fonli deres Tilstand gør dem uskikkede til Frem-
fØrelse af Tog, skal forlanges fl"emfø,'t SOlD S'et·tog i "f talt P lnn. 

Tilsyn mod og Vedligeholdelse af 
Motormateriellet ved Maskindepoterne. 

Almindelige Bestemmelser. 

De pau S ide 63-1 anrørte almindelige Bestemmelser om Ved-
li geholdel se og Indretn in g af Damplokomotiver og Tendere gæl-
der ogsaa for MotorkØretØjer. 

Ramme, Hjulsæt m. v. 

De paa Side 68-1 anførte for PnfferhØjde, 
mel'e, Hjuls..rct og Hjulslid med Undtagelse af saadanne ManI, 
del' i 'l'eksten ud trykkelig er nrovut som gældende for D amp-
lokomotiver, gælder ogsan. fol' l\Iotol'lokomotivel' og Motorvogne. 
Fol' Traklol'el' gælder de, fol' san.. vidt de kan finde Anvendelse. 
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Periodiske Eftersyn. 

Maskiudepoterue foretager periodiske Eftersyu af visse Dele 
paa Motormatel'iellet som uedenfor anfØrt. 

Dieselelektriske Lokomotiver og Motorvogne. 

Fol' de enkelte Eftersyu gælder, at de vil være at foretage 
paa de Lokomotiv· og Vognlitra, hvor de nævnte Dele ener 
Apparater findes. 

Fol' hver 8500 km: 
1. KØlevandssystemet efterses fol' Utætheder i Rørledninger, 

Tanke og Kølelegemer. 
2. Lnftfiltrene paa Maskinerne udveksles med rene Filtre. 
3. Dieselmotorernes Ind· og Udstødningsventiler indstilles. 
4. Vandstandsglassene paa KØlevandstanken renses, og om 

fornØdent stikkes Vandstandshanerne igenuem. 
5. Oliestandsglassene paa eftel'ses og renses. 
6. Samtlige Brændselsoliefiltre renses. 
7. Dieselmotorerne startes, og deres Gang afprøves. 

Herunder: 
PrØvning af Forbrændingen ved Hjælp af Kontrol· 

skl'uerne. 
Eftersyn af Topdækslerne fol' Utætheder ved Brænd· 

stofventilerne m. m. 
Eftet's5Jgning af U1:retheder ved BrændstofrØl'erne og evt. 

Efterspænding af utætte Samlinger. 
EfterSØgning af Utætheder ved TryksmØresystemet og 

evt. Efterspænding af utætte Samlinger. 
Kontrol af Trykmanometrenes Udvisende. 
Kontrol af Kontaktmanometrene fol' Kølevand og Olie. 
Eftersyu af KØlevandspumperne. 
Eftersyn af Rem trækkene (med Remstrammere ) til 

Hjælpedynamoerne. 
8. 'l'ruckerne efterses fol' lØse Bolte, manglende Splitter og 

Revner i Vangerne m. m. 
9. Akselbakkel' og Fjederophængning smøres. 

10. Puffere, Trrckappurater og rrl'tlCkel'nes Centl'UUlstappe ef-
terses og smøres. 

11. Tl'yklnftanlæggets Tæthed prØves ved Aflytning af Utæt· 
heder og Aflæsning paa Manometret,.. 
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12. Hoved- og Hjmlpeluftbelloldere udblæses. 
13. Kompressorstartventileu prøves. 
14. Bt'emsen illfl st ill es, slidte fOl'nye::;. 
15. Bremsetøjet smøres. 
16. Haalldbremscn smØres og prøves. 
17. Reservebeholdningen af Sikringer og Lamper samt Gumm i· 

ringe til Bremsekoblingerne suppleres. 
18. I den kolde Aars tid : Spritforstøverne eftel·fyldes. 
19. De elektriske Apparater i Maskinrum og Rejsegodsrllm 

efterses. 
20. De elektriske Apparater paa FØrel'pladserne efterses. 
21. Hjælpeelektromotorerue i og under Vognen efterses. 
22. De elektriske Apparater under Vognen efterses. 
23. De Øvrige elektriske Apparater efterses. 
24. Banemotorerne efterses. 
25. Generatorerne efterses og udblæses med Trykluft. 
26. Batteriet kontrolleres, renses og sYl'eprøves, evt. paafyldes 

destilleret Vand. 
27. Tandhjulskasserne efterses og efterfyldes med Crater Com-

pound. 
28. Lai:ledyuamoerne efterses og udblæses. 

Fol' hver 17000 km endvidere: 
1. Vendevalsen og dens Stempler efterses og smøres. 
2. 'rids- og Bremserelæet efterses. 
3. Ovel'stl'pmuiugsveutilen efterses og justeres. 
4. ManØvrestrØmsuclkoblel'eu efterses og justeres. 
5. Reduktionsvelltilel'ue efterses og justeres. 
6. Sikkerhedsventileu efterses, justeres og plomberes. 
7. Samtlige Brmllclselsoliefiltre l·enses. 
8. Husene fol' Suekketrækkene til Hastiglledsmaalerue efter-

ses og eftel'fyldes om fOl'llpdent med Kllgl elejefedt. 
n. Gen era to l'ernes Ven ti1 a torv hlgel' efterses. 

10. Brmuclstofventilel'l1e skiftes. 
11. Haanclpumpel'ne fol' Paafyldning af KØlevand efterses. 
12. Celltrifngalkontakten efterses og smøres. 
13. Banemotorerne udblæses med Trykluft. 
14. Samtlige elektriske Maskiner smøres. 
15. SmØreolien i Dieselmotorerne ndskiftes, Bundbakkerne af-

tages og renses. 
16. Lysl'eglllatoren efterses og justeres. 
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Fol' hvel' 40000 km endvidere: 
1. Stempelertersyn. 
2. FØrerventilel'ue (dog ikke de automatiske) smØres paa Gli-

derspejlet. 
3. Dobbeltkontraventilel':Je efterses. 

Benzinmotorvogne. 
Fol' hver 3500 km: 

1. Magneten smøres. 
2. Ledningerne til 'l'ælldingen efterses. 
3. Gearkassen efterses og efterIyldes evt. med Olie. 
4. Revel'sgeal'kasSell efterses og eftel'fyldes evt. med Olie. 
5. Bageste Akseldrev efterses og eftel'fyldes evt. med Olie. 
6. Reaktionsanol'dniugen efterses og smøres. 
7. Skubauordningen efterses og smøres. 
8. Undervognen efterses for lØse Bolte, manglende Splitter, 

Revner i Vangerne m. v. 
9. Akselbakker og Fjederophængning smøres. 

10. Puffere og 'l'rækkeapparater smøres. 
11. LuItslangerne til Revers-Skiftecyliuderen efterses, 
12. Lejer fol' Skiftearm m. v. til Reversgearet smøres. 
13. Startemotorens Tandhjnl og Tandkransen smøres. 
14. og Benziul'egulel'ingsol'ganel'ue smøres. 
15. Bremsetøjet smøres. 
16. Ladedynamoeu smøres. 
17. Startmotoren smøres. 
18. Ventilatornavet smøres. 
19. Motoren, 'l'agkØ1ereu, RØrledninger og Gummistudsel' for 

Olie, Vand og Benzin m. v. efterses. 
20. SmØreoliefiltret renses. 

Fol' hver 14000 km endvidere: 
Olien i Benzinmotorens Krumtap1ms udskiftes. 

For hver 21000 km endvidere: 
1. Ildslukkerne justeres og kontrolleres. 
2. NØdbremseanordningen kontrolleres og justeres. 
3. BanerØmmernes Afstand fra Skinnetop kontrolleres. 
4. Hjulringene efterses, prØves og opmaales. 

Elektriske Nærtrankvogne. 
Nedennævnte Eftersyn gælder saavel Motorvogne som Styre-

vogne og Bivogne. Nærmere Regler for de enkelte Eftersyn 
fastsættes af Distriktet. 
1112 1942. 2. 
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F o r h vel' 11 O O k m. 

Bremseeftersyn ('frnckeftersyn) af Vogne, der ikke er for-
synet med BremseregnIatol'. 

F o r h vel' 3 O O O k m. 

Bremseeftersyn (Truckeftersyn) af Vogne, der er forsynet 
med Bremseregulatorer. 

F o r h vel' l 6. D a g. 

Let Eftersyn af samtlige Apparater, uden at disse nedtages. 
Afpudsning af Kontakter. 

F o l' h vel' S. 1\1 a a n e d. 

Stort Eftersyn af samtlige Apparater, del' nedtages, adskilles 
og renses, hvorpaa de atter samles og afprØves. Dette Eftersyn 
falder i Almindelighed sammen med Hovedeftersyn (for hver 
80.000 km). 

Traktorer. 

Benzintraktorer efterses hver 14. Dag. 
Dieseltraktorer efterses mindst l Gang om Maalleden. 
Foranstaaende Terminer kan regnes at gælde, naar Trak-

torerne har indtil 200 Rangertimer pr. Maaned. Er Udnyttelsen 
stærkere, eller hvis Traktorerne benyttes til Befordring af Vog-
ne ('I.'ogkØrsel) paa Linien, forØges Tilsynet om nødvendigt efter 
Distriktets nærmere Bestemmelse. 

PeI'iodlsk Eftersyn af 'l'ruktol'er, del' er stationeret paa 
Stationer, hvor der ikke findes Maskindepoter, overdrages be-
stemte iUn ski ndepotel' eller en stedlig H-eparatør efter Maskin-
ingeniørens nærmere Bestemmelse. 

HovedefterSVD. 

Hovedeftersyn (Revision) af Motorlokolllotiver og Motor-
vogne skal foretages, naar der er hengaaet h5ljst 3 An!", siden 
sidste Hovedeftersyn blev foretaget eller siden Ibrugtagningen 
og senest, hver Gang KØretØjet har lØbet: 
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fol' Motorlokomotiver .. .................. .. ..... . 100000 km og 
» Motorvogne samt 

elektriske Motorvogne med tilbØrende 
Bivogne .. ...... .. . ... ..... ... ..... .............. . .80000 » 

Under disse Eftersyn skal Hjulsæt, Akselkasser og Bære-
fjedre fjerues fra KØretØjet og uudersøges særskilt, og Efter-
synet skal afsluttes med en PrØvekØrsel. Datoen for PrØve-
kØrslen er malet udvendig paa Vognkassen efter Bogstaverne 
»Rev« og angivet i den af Værkstedet udfærdigede Reparations-
beretning. 

Traktorer underkastes ikke Hovedeftersyn til bestemte Ter-
miner, men de repareres, uaar det efter Distriktets Bestem-
melse tiltrænges. 

Indsendelse af Motormateriel til Værkstedet. 

Naar et Motorlokomotiv eller en Motorvogn afseudes til 
Værkstedet, skal Lokomotivmesteren ved det Depot, hvorfra 
KØretØjet afseudes, eftertælle de tilhØrende U drustniugsgenstau-
de. Manglende Dele efterlyses, og det Depot, som ligget' ved 
Værkstedet, samt 1\Iaskin illgeuiØl'en underrettes om de fOl'C-

fuudue Mangler og om Efterlysuingen. 
luden et MotorkØretØj afgives til et Værksted til Repamtion, 

skal det omhyggeligt rengøres overalt ved Foranstaltning af det 
Masldndepot, som ligger ved det paagældcllde Værksted. De i 
Lyntog og Motor\'ogne værende faste Valldbeholdcl'c, del' for-
syner KØ1d::encl', Vn skekummer eller Vandklosetter med Vand, 
skal tømmes. 

Saafremt MotOl'kØretØjet ikke skal indseudes til Værkstedet 
ved egen Kraft, maa det nøje iagttages, at de fol' Transport af 
ulJetjent Side 39-1 angivne Forskrifter fol' Klar-

og Transport overholdes. 

• 
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Bestemmelser vedrørende 
vognopsynet. 

Vognmesterstrækninger . 

p 

Tilsynet med vognmateriellet m. v. er delt i vogn mester-
strækninger med områder som angivet nedenfor: 

l. Distrikt: 
I. København: 

J{øbenhavns Hoved- og Godsbanegaard-Vigerslev. 
Vogn mestre og vogn opsynsmænd i København. 

2. østerport: 
J{øbenhavns Hovedbanegaard (ekskl.)-Østerport-Rung-
sted J{yst- Helsingør (ekskl.) . 
Hellerup-Hillerød-Snekkers!en. 
Københavns Frihavn. 
Valby (ekskl. )-Frederikssund . 
Hellerup-Valby Gasværk (ekskl.). 
Frederiksberg-Vanløse. 
Flintholm-Grøndal. 
Flinlholin-Damhus. 
Harrcstrup-Vigers lev (ekskl.). 
Lersøen-østerporl. 

Vognmesler på østerport, vognopsynsmænd på øster-
port (Frihavnen), i Hillerød, Lersøell, på Nørrebro Gods-
station og Frederiksberg. 

3. Helsingør: 
Helsingør station. 

Vognmcslerljenesten udføres af lokomotivmesleren 
Helsingør, vognopsynsmænd i Helsingør. 
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4. Roskilde: 
Vigerslev (ekskl. )-Roskilde---Køge-Næstved (ekskl.). 
Roskilc\e- Ringsted-Næstved (ekskl.) . 
Roskilde-Kalundborg (ekskl.). 

Vognmester i Roskilde, vognopsynsmænd Roskilde, 
Køge og Holbæk. 

5. [(orsør: 
I{orsør-Slagelse (ekskl. )-Ringsted (ekskl.). 
Værslev (ekskl.)-Slagelse (ekskl.)-Næstved (ekskl.). 
Dalmose-Skælskør. 

Vognmesler og vogn opsynsmænd i I{orsør. 

'6. [(alundborg : 
Kalundborg station. 

Vognmestertjenesten udføres af lokomotivmesteren 
Kalundborg, vognopsynsmand i Kalundborg. 

7. Slagelse: 
Slagelse station. 

Vognmestertjenesten udføres af lokomotivmesteren 
Slagelse, vognopsynsmand i Slagelse. 

8. Næstved: 
Næstved station. 

Vognmeslerljenesten udføres af lokonlotivmesteren i 
Næstved, vognopsynsmænd i Næstved. 

9. Gedser: 
Gedser-Næstved (ekskl.) . 

Vognmester i Gedser, vognopsynsmænd i Gedser og Ny-
købing FI. 

2. D i s t r i k t 
10. Nyborg: 

Nyborg- Marslev (ekskl.) samt Nyborg H.-Nyborg Syd 
(inkl.). 

Vognmestre og vognopsynsmænd i Nyborg. 

11. Odense: 
Marslev-Tommerup-Assens. 

Vognmes ter og vogn opsynsmænd i Odense. 
l i4 1949 3:; 



83-VI 

12. Fredericia: 
Vojens (ekskl)-Fredericia- Vejle H- Brande (ekskl) . 
Tommcrup (ekskl )-Fredericia. 

p 

Vogn mestre i Fredericia, vognopsynsmænd i Kolding, 
Fredericia og Vejle H. 

13. Padborg: 
Padborg-Vojens. 
Rodekl'O- Abenrå. 
Vojens- Haderslev. 
Tander øst (ekskl )-Tinglev- Sønderborg H (ekskl)-

Færge. 
V ognmcstrc og vognopsynsmænd i Padborg. 

14. Sonderborg H: 
Sønderborg H station. 

Vognmestertjenesten udføres af depotforstanderen i Søn-
derborg H , vognopsynsmænd i Sonderborg ,Ii. 

15. Tander H: 
Tønder H- Tønder ø st. 
Tønder H- Højer. 

Vognmestertjenesten udfores af lokomotivmesteren .i Tøn-
der H, vognopsynsmænd i Tønder H. 

16. Esbjerg: 
Lunderskov (ekskl)-Skjern (ekskl ) . 
Tønder (ckskl )- Bramminge- Grindsted (ekskl ). 

V ognm est re og vognopsynsrnænd i Esbjerg. 

17. Ar""" H: 
Vejle H (ckskl )-Arhus H- Langå (ekskl )-Randers 
(ekskl ) . 
Skanderborg- Silkeborg (ekskl) . 
Silkeborg (ekskl)-Laurberg. 
Arhus Ø- Grenå. 
Strømmen (ekskl )- Ryomgård. 

Vognmcstre i Arhus H , vognopsynsmænd Arhus H og 
Horsens. 

18. Randers: 
Randers station. 
Randcrs-Strømmen. 

Vognmestertjencsten udførcs af lokomotivmesteren i Ran-
ders, vognopsynsmænd i Randers . 
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19. Ålborg: 
Randers (ekskl )- Frederikshavn (ekskl ) . 
Hobro- Løgstør. 

Vognmester i Ålborg, vognopsynsmænd i Ålborg. 

20. Frederikshavn: 
Frederikshavn station. 

Vognmestertjenesten udføres af lokomotivmesteren i Fre-
derikshavn, vognopsynsmænd i Frederikshavn. 

21. Struer: 
Skjern- Struer- Thisted. 
Skjern- Videbæk. 
Struer- Viborg (ekskl ) . 
Skive H - Nykøbing M. 
H olstebro- Herning (ckskl ). 

Vognmestre i Struer, vognopsynsmænd Skjern, Vemb, 
Struer og Thisted. 

22 . Langå: 
Langå station. 

Vognmestertjenesten udføres a f depotforstanderen 
Langå, vognopsynsmænd i Langå. 

23. H erning: 
I Viborg (ckskl )-Langå (ekskl ). 

G rindsted (inkl )- Brande (ekskl)-Silkeborg. 
Brande (ekskl )-Herning-Viborg (ekskl )-Ålestrup 
(ekskl ) . 
Silkeborg- Skjern (ekskl ). 

Vognmester i Herning, vognopsynsmænd H erning. 

24. Brande: 
Brande station. 

VognmcSlcrtjcncstcn udføre" af lokomotivmesteren 
Brande, vognopsynsmænd i Brande. 

25. Viborg: 
V iborg stat ion. 

Vognrnestcrtjcnesten udføres af lokomotivmesteren Vi-
borg, vognopsynsmænd i Viborg. 
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26. Faaborg: 
Faaborg station. 

Vognmester i Struer, vognopsynsmænd i Skjern, Vemb, 
borg, vognopsynsmand i Faaborg. 

Vognmestrenes og vognopsynsmændenes 
almindelige tjenstlige forhold. 

Myndigbedsforbold. 
Vognmestrenes nærmeste foresatte er den tilsynsførende sek-I 

tionsingeniør for vedkommende strækning. 
Vognmesteren er foresat for det ved vognopsynet tjeneste-

gørende personale. Ved de depoter, hvor der ikke er ansat nogen 
vognmester, henhører vognopsynspersonalet dog direkte under den 
stedlige lokomotivmester. 

Vognmesterne og vognopsynsmændene er desuden pligtige at 
efterkomme de anvisninger, som stationsbestyreren i tjenestens 
interesse måtte give. 

Bolig. 
Vognopsynspersonalet skal så vidt muligt bo i nærheden af 

den station, ved hvilken de gør tjeneste, og holde den pågæl-
dende station underrettet om, hvor de bor. 

Vognmestrenes arbejde. 
I den ordinære tjenestetid, der fastsættes af distriktet, må 

vognmestrene ikke forlade de dem anviste stationer eUer områder, 
medmindre det sker i tjenstlige anliggender. 

Vognmestrene skal føre tilsyn med samtlige vogne, der findes 
på eller passerer den dem anviste vognopsynsstrækning, og de 
skal derfor efter de pågældende stationers nærmere rekvisition 
rejse ud for at efterse og reparere beskadigede vogne, eventuelt 
foranledige dem indsendt til værkstedet. Når de rejser, skal de 
under kørselen nøje våge over de forskellige vognes gang for at 
opdage mulige fejl. De bør så vidt muligt møde ved ethvert tog, 
der inden fol' deres tjenestetid passerer deres opholdssted, også 
nål' de i tjenestens medfør er uden for deres hjemsted, og de 
skal derfor jævnlig efterse de på stationerne ophængte skabe med 
-opslag angående særtogs løb for at kunne møde ved sådanne tog. 
De skal navnlig være til stede ved luftbremseprøverne af togene 
på deres opholdsstation. 
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Eftersynet og behandlingen af vogne sker i overensstemmelse 
med de side 87-1 givne anvisninger. 

Når beskadigelse eller mangel formenes at hidrøre fra over-
last e. 1., skal beskadigelsen, henholdsvis manglen, altid anmeldes 
for den pågældende station. 

Vognmestrene skal jævnlig på den dem underlagte vogn-
mesterstrækning tilse og reparere drejeskiver, togforvarmnings-
anlæg, vandforsyningsanlæg, centralvarmeanlæg og vindmotorer, 
såfremt de ikke hører under et maskindepot, hvor der er lokomo-
tivmester, samt vognvaskeanlæg, togforvarmningsanIæg, kærrer 

1

m. v. på stationerne, herunder det månedlige eftersyn af eleva-
torer og ståltrådstove. Ved depotstationer, hvor der ikke er ansat 
nogen vognmester, udføres det nævnte tilsyn af lokomotivmesteren. 

Ved sporafløb eller større uheld på deres strækninger skal de 
snarest muligt begive sig til uheldsstedet for at hjælpe samt for 
at efterse og ef term åle det afløbne materiel. Dette gælder dog 
ikke i l . distrikt, når hjælpetog er tilkaldt fra København. 

Vognmestrene skal føre tilsyn med de vognopsynsmænd, der 
er ansat på deres strækning, og navnlig påse, at de omgås for-
nuftigt og sparsommeligt med olie og andre udleverede materialer, 
samt at de anvender deres arbejdstid på rigtig måde og efter den 
fastsatte tjenestefordeling. 

Regler vedrørende bogføring og rapportering findes side 87-1. 

Vognopsynsmændenes arbejde. 

1 den ordinære tjenestetid, der fastsættes af distriktet, må 
vognopsynsmændene ikke forlade den dem anviste station eller 
det dem anviste område, medmindre det sker i tjenstlige anlig-
gender. 

Vognopsynsmændene skal, når ikke andet er foreskrevet, efterse 
alle vogne i ethvert tog, som holder ved stationen, samt i det 

I omfang det foreskrives af distriktet foretage luftbremseprøverne i 
overensstemmelse med de herom givne bestemmelser. De skal der-
for ved eftersyn af stationernes særtogsskabe holde sig underrettet 
om særtogs løb. De skal møde i betimelig tid inden det pågæl-
dende togs ankomst og fremme arbejdet således, at toget ikke 
forsinkes derved, medmindre der findes beskadigelser ved materi-
ellet, som nødvendiggør et længere ophold. 

Ved togets ankomst melder vognopsynsmanden sig til lokomo-
tivføreren (motorføreren). 

56 
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Eftersynet udføres på begge sider af vognene og så grundigt, 
som tiden tillader det. Vognopsynsmanden skal med hånden be-
føle enhver akselkasse og prøve enhver hjulring med hammer 
samt de sidste puffere i toget ved at trække i dem og ved at føle 
efter, om puffeJmøtrikkens split er i orden. 

Vogn opsynsmanden skal melde ti l lokomotivføreren (motor-
føreren ) samt togføreren, når vognaksler i toget viser tegn til 
at lunkne, samt, efter at han hat forvisset sig om, at akslen er vcl 
smurt, mærke den pågældende akselkasse med kridt. Sådanne 
kridtmærker kan fjernes af vognopsynsmanden på en følgende 
station, når det viser sig, at akslen er løbet kold. 

Når vogneftersynet har fundet sted, melder vognopsynsmanden 
dette til lokomotivføreren (motorføreren ). 

Vognopsynsmænd på endestationerne skal med største omhu 
efterse begge sider af togene straks efter disses ankomst, når ikke 
andet er foreskrevet. 

Vognopsynslllændene skal efterse og eventuelt smøre samtlige 
vogne på stationen i overensstemmelse med de derom givne anvis-
ninger. Vogne, der ankommer til en station til læsning, aflæsning 
eller reserve, skal efterses straks efter ankomsten, så at de kan af-
sendes, så snart stationen ønsker det. Vogn opsynsmændene er an-
svarlige for, at ingen vogn forlader deres station i mangelfuld 
tilstand. 

Vognopsynslllændene skal i størst muligt omfang forvisse sig 
om, at alle splitter for bolte på vognene er i forsvarlig stand, og 
drage omsorg for at erstatte manglende, henholdsvis udveksle de-
fekte splitter. 

På stationer, hvor der ikke er lokomotivmester eller vognmester 
fører vognopsynslllændene det daglige tilsyn med de vognmestrene 
underlagte anlæg. 

Bogføring og rapportering. 
Enhver vognmester og vognopsynsmand skal i rapportbog for 

vognopsynet (form. nr. NIa 114 ) indføre, hvilke beskadigelser eller 
mangler ved vognmateriellet han har bemærket (dog ikke varm-
løbne vogne, om disse se særligt afsnit), hvilke reparationer han 
har udført, og hvilke vogne der på hans foranledning er sendt til 
værkstederne. 

Vog nmestrene skal påse, at vognopsynsmændene foretager ind-
førslerne rigtigt. 
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Bøgerne indsendes hver søndag til den tilsynsførende sektions-
ingeniør, til hvem alle rekvisitioner på materialer samt fragtbreve 
(følgesedler) på sådanne ligeledes indsendes. 

Indberetning om forefundne beskadigelser eller mangler sker 
på de dertil bestemte formularer nr. Ma 59, 59 a, 131 og 61 for 
henholdsvis brud på hjulringe og aksler, fejl eller uheld med luft-
bremsen og øvrige beskadigelser og mangler. 

Nævnte indberetninger (om rapportering af varmløbne vogne 
se særligt afsnit) skal for vogne i lokal færdsel, d. v. s. såfremt 
der ikke er tale om overlevering eller tilbagelevering af vogne til 
eller fra fremmede baner (udenlandske eller private indenland-
ske), kun udfærdiges og indsendes i følgende tiUælde: 

A ) Person-, post- og rejsegodsvogne. 
I ) Varmesystemet frostsprængt. 
2) Bryskruen smeltet i vogne med varmekedel. 
3) Uheld med kardanaksler. 

B) Godsvogne. 
4) Overlæssede og sletlæssede vogne samt evt. vogne, der er 

læsset ud over profilet. 
5) Beskadigede lejede privatbanevogne. 
6) Beskadigede private vogne. 
7) Beskadigede statsbane-, privatbane- og udenlandske vogne 

i de tilfælde, hvor beskadigelsen menes forårsaget af tredie-
mand, således at erstatning skal opkræves. 

C) Person-, post- og rejsegodsvogne samt godsvogne. 
8) Beskadigede vogne, hvor beskadigelsesårsagen er alvorlige 

uheld, som efter deres art og omfang (herunder udgiftens 
størrelse) skal indberettes til generaldirektoratet. 

9) Ved beskadigelser, mangler eller uregelmæssigheder i virke-
måden, såfremt disse beskadigelser m. v. formodes at stå i 
forbindelse med mangler ved konstruktionen eller vedlige-
holdelsen af materiellet. 
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,Det er af- den største betydning, . at de skematiske indberetnin-
ger angående beskadigelser på fremmede vogne er så udførlige 
·som muligt, og · at der sa1TItidig foretages opnotering hos vogn-
opsynet selv angående de ved sådanne vogne foretagne arbejder 
til afhjælpning af forefundne fejl og mangler. 

Ved enhver forefalden reparation af vogne, der tilhører private 
vognejere (altså aUe Z-vogne), samt ved enhver reparation af 
vinduer og inventar i postvogne eUer postvognsafdelinger skal der 
også udfærdiges skematisk indberetning på form. nr. Ma 61, men 
på denne skal ikke angives positionsnumre og priser efter pris-
listen. Derimod skal indberetningen indeholde oplysning om, 
I ) hvilke materialer der anvendt, og om disse er taget af vogn-

1 opsynets (depotets) beholdninger, rekvireret i centralværk-
stedet eUer leveret af vognejeren, 

2) Såfremt reparationen ikke har medført udrejse, må det antal 
timer, der er anvendt til reparationen, anføres, samt om denne 
er udført af en vognmester, vognopsynsmand, håndværker eUer 
arbejdsmand, 

3) Såfremt reparationen hm' medført udrejse, herunder t il led-
sagelse, må angives tidspunktet for udrejsen og hjemkomsten, 
det virkelige antal arbejdstimer på arbejdsstedet, længden af 
eventueUe hvilepauser (det tidsrum, vedkommende uden at 
arbejde har opholdt sig på den station, hvor reparationen fore-
tages) samt oplysning om, hvorvidt der på rejsen er ført tilsyn 
med eUer udført reparationer på statsbanevogne. Er der i an-
ledning af reparationen foretaget flere rejser, gives disse oplys-
ninger for hver enkelt rejse for sig. 

D ) Samtlige varmlobne vogne indføres i en særlig bog (form. nr. 
Ma 65), hvis sider er indrettet til gennemskrivning i 3 eksem-
plarer. Stammen forbliver ved vognopsynet, medens l eksem-
plar sendes til distriktet og l eksemplar til generaldirektoratet 
(passerende distriktet ). Indsendelse sker ved hver måneds ud-
gang. 

Skematisk indberetning (form. nr. Ma 61) over varm løb-
ning udfærdiges og indsendes i følgende tilfælde: 
I ) 
2) 
3) 

Private vogne, 
Vogne, der varmløber inden 
V ogne, hvor varmløbningen 
mangler såsom 

l måned efter sidste revision, 
skyldes tekniske årsager eUer 

a . Tilfælde, hvor varmløbningen skyldes oliemangel, 
lig olie eUer vand i akselkasseme, 

dår-
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b. Tilfælde, hvor varmløbningen skyldes manglende eller 
nedhængende akselkasse-underdel, 

c. Tilfælde, hvor varmløbningen skyldes, at vognen har 
været afsporet og er sporsat uden vognopsynets assi-
stance, og uden at vognopsynet har efterset og godkendt 
vognen, 

d. Tilfælde, hvor varmløbningen skyldes overlæsning eller 
forkert fordeling af læsset på eller i vognen. 

Værktøj og materialer. 
Det fornødne værktøj, oliekander o. l. udleveres vognopsyns-

spersonalet mod kvittering på form. nr. Ma 136. De pågældende 
er ansvarlige 
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for de således udleverede genstande, for hvis bortkomst der even-
tuelt vil blive gjort erstatningskrav. gældende. 

Redskaber, der under tjenesten medføres på perron mellem 
publikum, skal være rene, så at rejsende eller andre ikke tilsmud-
ses dermed. 

Personalet skal omgås sparsommeligt med alle materialer, og 
ødsel eller uordentlig omgang med disse vil blive påtalt. 

Tilsyn med vedligeholdelse af ;vognmateriellet. 

Eftersyn af de enkelte vogndele. 
Eftersynet af vogne i drift skal skaffe sikkerhed for, at vog-

nene i enhver henseende er i tjenstdygtig og holdbar stand. Det 
skal derfor navnlig omfatte følgende dele af vognene og udføres 
efter nedenanførte regler: 

Hjulsæt. 

Hjulringe prøves ved slag med en hammer, og af den lyd, 
der opstår ved slaget, bedømmes, om hjulringene ligger løse på 
fælgene. Hjulringen efterS<:3 for længderidser, skarpe flanger, hul-
slidte steder, løse sprængringe og eventuelt løse bolte. Akslerne 
undersøges, og mulige ruststriber, der kan tænkes at hidrøre fra 
brud, efterses omhyggeligt. Løse hjul, der giver sig til kende ved 
rust på akslen .i nærheden af hjulnavet, undersøges med spor-
målet, idet målet mellem hjulringenes indvendige flader skal ligge 
mellem 1360 mm og 1357 mm . . 

I tilfælde, hvor der er grund til at antage, at afstanden (A) 
mellem hjulringenes indvendige fla.ier ikke er ens langs hele om-
kredsen, f. eks. fordi akslen er bøjet eller som følge. . af anden 
unøjagtighed, skal der foretages en opmåling af afstanden på 4 
steder langs omkredsen med indbyrdes afstand af 90° (en kvart 
hjulomkreds ) mellem målestederne. 

Målingen foretages på diametralt modsatte steder af hjulet 
i højde med akslens midtlinie og gentages, efter at vognen er 
fl yttet et stykke, svarende til 90° drejning af hjulsættet (en kvart 
hjulomdrejning). Forskellen (F) mellem målingerne på de dia-
metralt modsatte målesteder udregnes. 
" Hjulsættets videre behandling sker efter følgende regler: 
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Når mindste cHer største l eller forskellen 
afstand (A) er: mellem mindste 

mindste I storste I og største 
afstand afstand afstand (F) er: 

1357 mm 1360 mm 
1357 mm over 1360 mm indtil 5 mm 

indtil 1363 mm 

under 1357 mm over 1363 mm over 5 mm 

forholdes 

Vognen forbliver i drift 
Vognen sendes tom på 

egne hjul i ct langsomt 
godstog til værk stedet 

Vognen stoppes, og hjul-
sættet sendes til værk-
stedet 

Hjulringenes tykkelse, målt løbecirklen, skal i driften være 
mindst: 
For personvogne 
RIC-mærkede vogne ... . . .. .. . .. . . .... .. .. ...... .. 35 mm 
Litra og CAR, som ikke er RIC-mærkede . . . 35 " 
Øvrige personvogne. . . . . . . .. . . . . . . .... . . . . .. .... . . .. 25 " 

For godsvogne 
S- og SS-mærkede RIV-vogne ......... .. .. .. . . . 30 mm 
Øvrige godsvogne, værkstedsvogne, h jælpe-

vogne m. fl. ..... .... .... ....................... 25 " 
Naar vognene udgaar af værkstederne efter reparation, er 

hjulringenes tykkelse 5 mm større end de forannævnte kassations-
tykkelser. 

Hjulringenes bredde skal være mindst 130 mm og højst 
140 mm, ved privatbanevogne dog højst 150 mm. 

Hjulflangens tykkelse målt 20 mm fra toppen skal være mindst 
23 mm. 

Hjulflangens højde over løbekredsen må ikke være mindre 
end 25 mm og ikke større end 36 mm. 

Afstanden mellem et hjulsæts 2 løbekredse regnes at være 
1500 mm. 

Afstanden mellem hjulringenes indvendige flader skal ligge 
imellem 1360 og 1357 mm (ifr. foran). 

Afstanden mellem hjuIflangens ydersider målt IO mm over 
løbekredsen må være højst 1426 mm og mindst 1410 mm. På 
hjulsæt, der ikke kan blive førende under kørslen, f. eks. midtcr-
hjulsæt på 3-akslede trucker, kan afstanden dog gå ned til 
1398 mm. 

Det største tilladte slid såvel lokalt som langs hele løbefladen 
er 5 mm for vogne. 
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Såfremt en vogns hjulringe er slidt således, at der på hjul-
!langen cr opstået en skarp kant (grad), som mulig kan medføre 
sporafløb, skal vognen beklæbes med værksted&sedler med angivelse 
af vognens mangler. 

Eftersynet af hjulringe bør være særlig grundigt ved indtræ-
dende frostvej r, i hvilket hjulringene erfaringsmæssigt ofte løsner 
sIg. 

Dersom en hjulring er los eller har forskubbet sig sideværts på 
hjulfælgen , skal vognen udsættes af tog. 

At en hjulring har drejet sig kræver ikke, at vognen udsættes af 
tog, såfremt det vcd efterprøvning viser sig, at hjulringen ikke Cl' 

løs. Drejer det sig om en bremsevogn, skal vognen dog, uanset om 
dcn videresendes i læsset eller tom tilstand, straks omdannes til led-
ningsvogn og beklæbes med meldcsedler formular A 5 19 forsynet 
med påskriften "Hjulring har drejet sig", jf side 94 c. Denne 
<ed del må ikke fjernes, før det pågældende hjulsæt er udvekslet. 

EfterproV1ting foretages som klangprøve ved slag med en ham-
mer, se side 89-III, og i tvivlstilfælde ved anbringelse af kridtmær-
ker på hjulring og hjuUælg til konstatering af, om mærkerne fl ytter 
sig i forhold til hinanden, når der på stationspladsen foretages hur-
tig igangsætning og kraftig opbremsning med vognen. 

En udenlandsk vogn eLLer en indenlandsk hvis 
hjulringc er påkrympet og befæstet med spræng ring, kan tilbage-
vises, hvis 

1) hjulringen har gennemgående brud eller langs- eller tværgående 
revner, 

2) hjulringen er løs eller har forskubbet sig sideværts på hjulfælgen 
eller viser tegn til , at den under kørslen forskubber sig side-
værts, 

1) der er langsgående revner af mere end 100 mm længde 
sprængringen rller den skråt afskårnr ansats af hjulringen . 

Hvis en sprængring skal være forsynet med kile, må denne ikke 
mangle. 

At en hjulring har drejet sig berettiger ikke ti l tilbagevisning af 
vognen, såfremt det ved efterprøvning (jf ovenfor) viser sig, at 
hjulringen ikke er løs (RIC § 30'6,. "", RIV § 27"'· 21 <). Drejer 
det sig om en bremsevogn forholdes som angivet ovenfor. På en 
udenlandsk vogn forsynes meldeseddel A 519 med påskrift "Rad-
rei fen verdreht" (RIC 1022, RIV 27"). 
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Viser der sig på en senere station end overgangsstationen fejl 
ved hjulringene, der berettiger til tilbagevisning, skal vognen om 
fornødent omlæsses på den station, hvor fejlen konstateres, og 
hjemsendes tom, efter at fornøden reparation er foretaget. 

På vogne med I A I Vl·mærke må kun anvendes hjulsæt med 

sprængringsbefæstede hjulringe, og det skal iagttages, at der ved 
udskiftning af hjulsæt på sådanne vogne ikke anvendes hjulsæt 
med boltebelæstede hjulringe. 

Akselkasser og akselgafler 

Det efterses, om akselkassernes enkelte dele slutter tæt til hin-
anden og Cl' fri for revner, hvorigennem smørematerialet kan trænge 
ud, samt om skruer og møtrikker er fastspændt, og om støvpak-
ningen, der slutter til akselhalsens bageste del, er tæt. 

Endvidere efterses samtlige dæksler og skydelåg. 
Akselgaflerne efterses for brud, og løse bolte gennem længde-

dragerne og i forbindelsesstykket mellem akselgaflens grene spæn-
des fast, hvorhos slidskinnerne for akselkassen renses og smøres, så 
at bevægelsen kan foregå let. 

En udenlandsk vogn eller en indenlandsk privatbanevogn, hvis 
akselkasse er så beskadiget, at den ikke kan holde smøreolien, kan 
tilbagevises. Det samme er tilfældet, hvis et akselleje er varmløben. 

Smøring af akselkasser 
Akselkassetyper. 

Med henblik på behandlingen i driften inddeles jernbanevognes 
akselkasser i følgende t)'per : 

akselkasser med glidelejer og tidssmøring, 
akselkasser med glidelejer uden bestemt smørefrist, 
akselkasser med glidelejer og revisionssmøring, 
rullele jeakselkasser. 

H vilken type akselkasser, en vogn er udstyret med, afgøres på 
følgende måde: 
a) hvis vognen er forsynet med smøreskemaer som vist i RIV 

(overenskomst om den gensidige benyttelse af godsvogne i in-
ternational trafik ), tegning 5, lig 4 eller 5, har vognen aksel-
kasser med tidssmøring. 
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b) hvis vognen ikke er forsynet med smøreskemaer af nævnte art, 
men akselkasserne kan efterses og smøres uden at afmontere 
dele af aksclkasserne, har vognen aksclkasser u.den bestemt 
smorefrirt. 

c) hvis vognen ikke er forsynet med smøreskemaer, og akselkas-
serne ikke kan efterses og smøres uden at afmontere dele 
(skrueprop eller lignende) af akselkassen, har vognen enten 
akselkasser med revisionssmøring eller rullelejeakselkasser. 

Smoring. 
a) akselkasser med tidssm01'ing smøres, såfremt smørefristen er 

udløbet, 
b ) akselkasser uden bestemt smorefrist smøres i driften efter di-

striktets nærmere anvisninger, 
c ) rullelejeakselkasrer og akselkasser med revisionmnoring smøres 

ikke i driften. 
Dog smøres ved truckeftersyn person-, post- og rejsegodsvogne 
med glidelejer. 

Smoreskemaernes betydning. 
I smøreskemaet RIV, tegning nr 5, fig 4 ( jf ordreserie P, side 

l50-III, nederst ), angiver tallene i de øverste felter årets måneder. 
Hvis vognens aksel kasser sidst er smurt i august måned, er dette 
angivet ved en påskrift i feltet under 8. Påskriften til venstre for 
felterne angiver smørefristen. Hvis denne påskrift f eks er 4 M 
( d v s 4 måneder) og vognen sidst er smurt i august, skal næste 
smøring altså finde sted i december samme år. 

I skemaet RIV, tegning nr 5, fig 5, er smørefristen (f eks 12 
M ) angivet i højre øverste felt, medens dato for sidste smøring er 
anført i et af de underliggende felter. 

Udfyldning af smoreskemaer. 
Når smøring af vogne med tidssnwri1/g finder sted på statsba-

nernes strækninger, anføres dette klin i smoreskcmact, såfremt det 
drejer sig om: 

I. Danske Statsbaners vogne. 
II. EUROP-vogne. (Senest l/l 1959 vil alle EURO P-vogne, der 

ikke har akselkasser med revisionssmøring eller rullclejeaksel-
kasser, være forsynet med smøreskema, således at det kun cr de 
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E U ROP-vognc, der er forsynet med smøreskema, skal 
smøres i driften ) . 

Andre vogne med tidssmøring skal , hvis s11lørcfristcn Cl' udlø-
bet, behandles på samme måde som vogne uden bestemt smørcfrist. 

Dc under I og II nævnte vogne Cl' forsynet med smøreskema, 
RIV tegning nr 5, fig 4 . Når smøring af en sådan vogn er fOl'eta-
get, slettes dell tidligere smorepå')krift, og en ny smørepåskrift, be-
stående af ct "D'\ påforc!i i feltet under den måned, hvor smøring 
Cl' foretaget. D ette gorcs på begge Jide1' af vognen. Distriktet fast-
5.:"Cttcr, hvilke vogn opsyn, deJ' varetage smøring af di s,')c vogne, 
og forsyner disse \'ognopsyn i fornødent omfang med fyldcpcnslcr 
med sort farve og alul11 iniumsfalTc til brug vcd henholdsvis fj er-
nelse af gamle og påføring af nye smøringspåskrifter. 

Fjedre og fjedel'hængeværk 

Fjedrene undersøges for brudte eller løse blade og fjedcrringc. 
Boltene i bærefjedrene skal være i behørig stand , forsynet med 
skive og split. Stærkt slidte bolte og stropper samt beskadigede 
splitter udveksle; i fjederhængeværket. og møtrikkerne på de bolte, 
hvormed det befæstes til vognens længdedragere, fastspændes. 

En vogn eller en inden landsk privatbanevogn, hvi!:i 
bærefjeder eller hovedblad har forskubbet sig mere end 20 mm, 
kan Det er tilfældet, hvis et hovedblad er knæk-
ket, eller hvis et mellemblad er knækket, når brudstedet ligger 
mindre end Yt af bladlængden fra fj edermidten. 

Når der til værkstederne indsendes på bærcfjedre 
til anbringelse på jJrilJa lc vogne optagne i StaL<.;banernes vognpark, 

der i rekvisitionen angives følgende oplysninger vedrorende de 
forlangte fj edre, eventuelt ved en skitse, der vedhænges rekvisi-
tionen: 

Antal fjederblade i alt, 
do. do. med fuld længde, 

fjederstå lets bredde og tykkelse, 
afstand fra midte til midte af fj ederujern e sa llll fjed erens pil-

højde, 
idet begge de sidstnævnte mål opgives gældende for fj ederen i fr i 
tilstand. 
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Puffere og trækappara!er 

Pufferne eflerses for brud på skiver, slænger, hylstre saml 
fjedre , og det undersøges tillige, om fjedrene er tilstrækkelig stive 
til fuldstændig at tvinge pufferne i deres yderste stilling. Boltene 
til pufferhylstrenes befæstelse spændes efter, når de viser tegn til at 
sidde løse. 

Puffernes stænger smøres ved hylsteret. I ekspres-, il- og person-
lagene smøres tillige deres skiver på de sammenstødende flader. 

Skæve puffere bør udveksles, når målet fra et punkt på puffer-
skivens kan l til pufferplanken er mindst 20 mm forskelligt fra må-
lel fra det diametralt modsatte punkt på pufferskivens kant til 
pufferplan·ken. Puffere med mindre skævhed end 20 mm må ikke 
udveksles. 

Ved tomme vogne er pufferhøjden normalt 1040 mm på gods-
vogne og 1050 mm på personvogne. Det største tilladte mål er for 
alle vogne 1065 mm i ubelastet tilstand. Pufferhøjden måles fra 
skinnetop til midte af pufferstak (pufferskivens centrum ). 

Den mindste tilladle pufferhøjde for fuldt belæssede vogne er 
940 mm; herfra undtages dog vogne med overgangsbroer, hvor 
pufferhøjden ikke må være under 980 mm. 

På vogne, som er bygget før 1887, må pufferhøjden ved ube-
laslede vogne dog være indtil 1070 mm og for fuldt belæssede 
vogne indtil 900 mm. 

Kroge, kæder og bolle i trækapparaterne eflerses for brud, og 
koblinger med krum koblingsskrue rettes eller udveksles. 

En udenlandsk vogn eller en indenlandsk privatbanevogn, på 
hvilken en puffer mangler, eller hvor en pufferfjeder eller andre 
dele af pufferen er så beskadiget, at den ikke mere kan virke som 
puffer, kan tilbagevises. Tilbagevisning må ikke finde sled, hvis 
vognen er tom og er på vej til hjemstedsbanen, når den kan løbe 
bag i tog uden fare for togsikkerheden. 

Trækstængernes slyr, tapperne på koblingsskruernes møtrikker 
og koblingsskruerne renses med petroleum og smøres, således at de 
Ict kan bevæges. 

T ykkelsen af koblingsbøjlcrne i ophængssledet må ikke være 
under 26 mm. 

En udenlandsk vogn eller en indenlandsk privatbanevogJi, 
l) hvis trækstang er knækket eller har begyndende brud, 2) hvis 
trækstangsmuffe er knækket eller mangler, 3) eller hvis kobling 
eller trækkrog er knækket eller har begyndende brud, kan tilbage-
vises. 
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Bremser 

Bremseskruer og bremsetøj renses med petroleum og smøres, 
hvorhos det efterses, om skruen eller møtrikken er slidt for meget. 
Bremsetøjets bolte efterses, og kassable splitter erstattes. Bremsen 
skal være let bevægelig, og når den spændes an, skal klodserne 
trykke regelmæssig fast mod alle hjulene. Det skal navnlig iagt-
tages, at ingen del af bremsetøjet slider på akslerne eller h jul-
flangens yderste kant, samt at bremseklodserne ikke slæber på 
hjulene, når bremsen er fri . Om fornødent indstilles den, og ud-
slidte bremses"ler og -klodser udveksles. Det pålægges alle ved-
kommende at udvise størst rnulig omhu vcd deres udveksling og 
navnlig iagttage, at sålerne udveksles i rette tid, og at de nye såler 
eller klodser er af rigtig model, og at de indstilles nøjagtigt. 

Såler og klodser er forsynet med 2 slidmærker, et i hver ende, 
og så snart sliddet har nået disse mærker, skal de udveksles. 

N ye såler (klodser ) skal altid indsættes parvis med en sål på 
hver side, sclv om kun den cnc sål er udslidt, og det skal nøje påses, 
at det modelnummer, der anvendes, svarer til den tilstedeværende 
tykkelse af hjulringen. 

Er kun den ene sål (klods) udslidt, kan den udveksles med en 
til dels slidt sål, men denne skal da have samme tykkelse og model-
num mer som den anden sål. De ikke fuldt opslidte såler rnå derfor 
ikke kasseres, men skal opbevares til sådan anvendelse. 

Eftersyn af trykluftbremsen sker i overensstemmelse med be-
stemmelserne i "Trykluftbremsen (TB I ), regler for betjening og 
pasning i driften". 

En vogn, hvor t r y k I li f t b r c 111 s c n v i s e r s j g LI b r LI -

g e I i g, ska l på begge længdedragere i umiddelbar nærhed af 
bremscvægtskiltct bcldæbes med formular A 5 19, eftcr at formula-
rens vcnstre del (en ovcrkrydsct skruebremse ) er fj ernet. Er 
vognens s k r u e b r e m , e u b r u g e I i g påklæbes ligeledes fo r-
Illular A 5 19, Illen efter at formularens højre del (en overkrydset 
trykluftbremse) er fj ernet. Hal' en h j u I r i n g d r e j e t s i g, 
skal vognen, efter at være omstillet til ledningsvogn, beklæbes rncd 
hele formular 1\ 5 19, der forsynes med påskriften "Hjul ring har 
drejet sig" . D enne seddel må ikke fj ernes, før det pågældende hjul-
sæt Cl' udvekslet. E l' t r y k lu f t I e cl n i n g e n u b r u g e I i g, 
beklæbes vognen på begge længdedragere med formular A 520. Af 
hensyn til rcparatiol1 -: 11 af vognen skal den desuden forsynes med 
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formular A 642, når fejlen påregnes afhjulpet af en vognopsyns-
station, eller med formular A 641, når indsendelse til værksted er 
nødvendig. Er vognen læsset til udlandet, finder beklæbning med 
formular A 641 først sted efter vognens tilbage!evering fra ud-
landet. 

Når vogne med trykluftbremse eller trykluftledning læsses til 
udlandet, påhviler det vognopsynet at efterse, at vognene er forsynet 
med hele slanger og med tætningsringe i koblingslllundstykkernc. 

En udenlandsk vogn eller en indenlandsk privatbanevogn med 
beskadiget bremse, eller hvis bremse er sat ud af kraft, kan ikke 
tilbagevises, men skal beklæbes med meldesedlcr (formular A 5 19 
eller 520 ) om, at bremsen er sat ud af kraft. 

Internationale varmekoblinger 

Når vognopsynet aftager en fremmed varmehalvkobling fra en 
dansk vogn (RIC § 40') eller udskifter en defekt, fremmed varme-

med e:l DSB tilhorende varmehalvkobling ( RIC § 
40' ), indsendes den aftagne udenlandske varmekobling, beklæbet 
med melclesccldel N ' , til nærmeste centralværksted. Samtidig ind-
sendes en genpart af Illcldcscdlcn til centralværkstedet. 

Tilbagcscndclscn af aftagne fremmede varmehalvkoblinger til 
ejendomsbanen (RIC § 40" ) varetages af centralværkstederne, 
der foretager afstemning af regnskabet over internationale varm c-
koblinger og foranlediger evt erstatningskrav fremsat overfor de 
respektive fremmede forvaltninger (RIC § 40'° ) . 

Mærker på varme- og bremseslanger 

Se side 70-TI. 

Varmeapparater 

Eftersyn af vognenes varmeapparater foretages i overensstem-
melse med reglerne herom i "Varmevejledningen" , se endvidere 
"V ejledning i indretningen af lavtryksvarmeapparater eftcr system 

systcm Vapor og systcm Pintsch". 
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Undervogn og vognkasse m v 

Længdedragere, armering, tværdragere, pufferplanker, skrå-
og diagonaldragere, undervognsvinkler og øvrige beslag, gulv, stol-
per, beklædning, dæk og udvendige ventiler samt 
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lemme og døre i vognkasser efterses for brud og anden beskadi-
gelse, og det påses, at bolte og splitter i lukkede godsvognes lemme 
er i god orden, navnlig at splitterne har fornøden fj ederkraft, så 
at de ikke kan falde ud, når boltene drejes. Vognopsynet skal stadig 
være forsynet med splitter til udveksling. Løbebrædder og trin 
undersøges. Låse og lukkeapparater samt hængsler på vogndøre 
og h jul på skydedøre renses og smøres, så at dørene er lette at 
bevæge og lukke. Vognopsynet skal drage omsorg for at forny 
beskadigede og erstatte manglende godsvognslåse. De beskadigede 
hængelåse indsendes til pågældende centralværksted til reparation. 

Eftersynet af vognenes varmeapparater sker i overensstem-
melse med reglerne derom i "Varmevejledningen". 

Indvendig i godsvognene efterses, om bindebomme med til-
behør, rigler for tværgitre, binderinge samt ventiler m v er til stede 
og i fuldkommen brugbar stand. 

Al tilsmudsriing af vognene såvel indvendig som udvendig skal 
undgås. 

Særligt eftersyn af trucker 

Alle truckvogne (dog ikke motorvogne eller Københavns elek-
triske nærtrafikvogne, der er underkastet andre bestemmelser, og 
ej heller godsvogne) skal i driften underkastes grundige eftersyn 
over en revisionsgrube - truckeftersyn - med bestemte m ellem-
rum, hvis længde under hensyn til de forskellige driftsforhold fast-
sættes således: 

1. distrikt: 6 uger for alle vogne 
(alle vogne med værkstedsområde København ), 

2. distrikt: 1 måned for alle vogne 
(alle vogne med værkstedsområde Aarhus. 

For RIC-mærkede danske vog"e, der kører i fast løb til udlan-
det, er eftersynsfristen 1 måned. 

(RIC-mærkede udenlandske vogne truckefterses ikke her i 
landet ) . 

D en i henhold til foranstående fastsatte frist på 6 uger eller 
1 måned må ikke forlænges på grund af, at vognene har henstået 
ubenyttet i et længere sammenhængende tidsrum inden fristens 
udløb. Vogne, der henstår ubenyttet efter fristens udløb, behøver 
først at truckefterses, når de atter skal tages i brug. 

H vor det er muligt, skal truckeftersynene foretages efter en 
fast plan, og faste togstammer med flere truckvogne bør så vidt 
muligt føres samlede til regelmæssigt truckeftersyn på stationer' 



p 96 - II 

med revisionsgrube, hvor stammen har et tilstrækkeligt langt op-
hold. 

Vognopsynet skal påse, at eftersynet finder sted inden for de 
fastsalte tidsfr ister, og ved henvendelse til stationen foranledige, 
at de i denne henseende udløbne vogne snarest hensættes over en 
revisionsgrube. V ogne, der mangler påskrift om det sidst fore-
tagne eftersyn, eller hvor påskriften er ulæselig, skal betragtes som 
udløbne vogne. Vogne, om hvilke der er tvivl om, til hvi lken ef ter-
synsgruppe de skal henføres, behandles som hørende til l -måneds-
gruppen, indtil nærmere forholdsordre er indhentet hos distriktet . 

Til anmodninger om vognes hensættelse over revisionsgruben 
benyttes en rekvisitionsbog, i hvilken der på talonen kvitteres af 
den pågældende stationsbestyrer. 

Såfremt Stationen ikke kan lade vognen udsætte, skal den 
foranledige denne anmeldt til den nærmeste med revisionsgrube 
forsynede station, eventuelt vognens endestation, hvor vognen har 
et sådant ophold, at eftersynet kan foretages. 

De truckvogne, der løber på sidebaner, og som af vognops)'net 
forlanges sat til eftersyn, skal enten sættes til efters)'n over en fyr-
grav på maskintjenestens område eller sendes ti l nærmeste med 
grube forsynede station efter vognopsynets anvisning. 

Ved truckeftersynet skal bremsetøj, fjederhængeværk m m om 
fornødent efterspændes, indstilles og smøres (svanehalsene smøres 
altid ) , ligesom truckernes samling og svanehalsene nøje skal efter-
ses. 

På dynamovogne foretages desuden eftersyn af dynamoens op-
hængning ( bolte m v) samt 
på vogne med remtræk: 

Det undersøges, om remmen er tilstrækkel ig stram. Er 
dette ikke tilfældet, skal remmen strammes, eventuelt afkortes. 
Stranming og afkortning af remmen er især nødvendig i de 
nærmeste dage eft er, at en ny rem er påsat ; 

på vogne m ed kardantræk: 
Alle bolte og skruer på kardandrevet efterses og efter-

spændes, gummi-koblingsskiverne efterses, og defekte eller 
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slidte skiver udvoksles med nye, møtrikkerne i koblingerne cIterses 
og trækkes an, hvis de ikke er fastspændt, og sikres med split, 
idet løse møtrikker bevirker, at koblingsskiverne river ud i hul-
lerne. 

Koblingsskiverne må ikke komme i berøring med olie og fedt, 
da disse stoffer ødelægger gummien. 

Oliestanden i tandhjulshuset reguleres, idet der påfyldes olie 
i:ennem påfyldningshullet, indtil der løber olie ud af overløbs-
hullet. Efter endt påfyldning lukkes hullerne omhyggeligt, og 
skruepropperne sikres. 

Tcleskopakslcn efterses og smøres med konsistensfedt vcd hjælp 
af en tryksmøresprøjte, efter at den til smøring bestemte studs er 
aftørret for støv 111 . v. Oliesprøjten anbringes på studsen, og dens 
håndtag drejes et par omgange. 

Tandhjulshuset må - bortset fra nedbrud - ikke åbnes og 
skilles ad i driften . 

På nyere personvogne, f. eks. CL, Cu og Av samt på om-
byggede CPE"Vogne og de elektriske nærtrafikvogne er der på vogn-
taget indrettet tagrender, så at regnvandet fra taget løber til be-
holdere, der er indrettet i vogngavlene, og som har afløbsrør, der 
fører vandet nedenfor vogngavlene. Da regnvandet fører støv og 
røgkammersmuld ITI. v. med ned i beholderne, så afløbet kan til-
stoppes, vognopsynet ved hvert truckcftersyn rense beholdere 
og afløb. 

Når eftersynet er endt, anbringes på hver længdedrager ved 
revisionsdatoen ct papirmærke, hvorpå datoen for eftersynet skri ves 
med bl åkridt eller blyant. 

Indvendigt eftersyn af personvogne. 
På de stationer, hvor personvogne udsættes af togene, eller 

h\'or person,·ognsløb ender, skal vognopsynet foretage et indvendigl 
eftersyn af de udsatte personvogne og snarest soge afhjulpet fore-
fundne fejl og mangler. Reparationerne skal søges udført i så god 
tid, at de kan være tilendebragt inden vognenes planmæssige ind-
lemmelse i tog. 

På sidebaner, hvor den samme togstamme benyttc.,; flere 
gange daglig, skal det indvendige eftersyn dog kun foretages cen 
gang daglig i hver togstamme og så vidt nluligt inden 
mens fOI.,.te afgang fra hjemstedsstationen. 
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Revisionsfrist for vogne. 

Personvogne, postvogne og rejsegodsvogne. 

Personvogne, postvogne og rejsegodsvogne skal underkastes re-
vision med højst 3 års mellemrum, dog senest hver gang vognene 
har løbet følgende kilometerantal: 

Vogne med glidelejer .... . .......... . ....... . 
2- og 3-akslede vogne med rullelejer . . . 
4-akslede vogne med rullelejer . ... . ... .. . . 

70.000 
80.000 

100.000 

km 

" 
Disse vogne indkaldes af vedkommende værksted til reVISIon 

ved særlige løbesedler, der udsendes fra 1. distrikt til stationerne, 
hvem eftersøgningen således påhviler. 

For danske og udenlandske personvogne, postvogne og rejse-
godsvogne, der løber mellem Danmark og Udlandet, er revisions-
fristen ved R.LC. § 47 fastsat til 6, 12 eller 18 måneder, eftersom 
vognene løber i tog, hvis maksimalhastighed er over 100 km/t , 
over 80 km/t, men ikke over 100 km/t, eller indtil 80 km/t. Mit-
ropa-vogne har uanset toghastigheden en revisionsfrist på 18 må-
neder. Bremsetøjet skal dog i alle tiUælde undersøges mindst hver 

(M. I G. måned. For danske vogne må de forannævnte kilometerfrister 
229/50) dog ikke overskrides. 

(r.-L 
229/50) 

Vognopsynet må derfor nøje iagttage, at nævnte tidsfrister 
ikke er udløbet, når danske vogne sendes til udlandet. Endvidere 
skal det efterses, om udenlandske baners personvogne, postvogne 
og rejsegodsvogne, der overtages på overgangsstationerne til ui-
derebefordring i danske tog, har udløbet revisionsfrist. 

Er l'cvi sionsfristcn udløbet, ska l vognopsynet underrette Rta-
tionen. 

Godsvogne. 

Vognopsynet skal drage omsorg for, at godsvogne !tde" be-
stemt værkstedsområde indsendes til værksted i løbet af de 2 uger, 
der ligger forud for den dato, da de forfalder til revision. 

"/ 1951 '" 
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En del af de nyleverede vogne påmales et ,, \" tal foran re-
visionsdatoen. Disse vogne skal efter at have løbet et år indsendes 
til værksted og underkastes et eftersyn, hvorefter " l ,. tallet slettes 
og vognen får normal revisionsfrist. 

]0vrigt er godsvognenes revisionsfrist som følger: 

2 eller 3 år.< revisions/rist har: 
en del private vogne, der er indlemmet i Statsbanernes vogn-

park . 
Disse vogne er påmalrt r.l .,2" henholdsvis .. :1" ud foran re-I 

visionsdatoen. 

4 års revisions/rist har: 
Alle Statsbanernes godsvogne, 
indenlandske privatbaners godsvogne .og 
øvrige private godsvogne. 
Vogne med bestemt indkaldes af vedkom-

mende værksted til revision ved særlige løbesedler, der udsendes fra 
1. Distrikt til stationerne, hvem eftersøgningen således påhviler. 

Godsvogne med utydeligt revisionsår skal straks indsendes ti l 
revision. 

Godsvogne, som skal indsendes til revision, foranlediges bc-
klæbet med gule værkstedssedler, jfr. side 107-1. Godsvogne, som 
har utydeligt revisionsår, eller hvis revisionsfrist Cl' udløbet, lu'-
klæbes dog med grønne værkstedssedler. 

l international forbindelse er revisiollsf fnr godS\'OgJH': 
I år for l S S l-vogne, 
IB måneder for I S l-vogne og 

år for andn vogne. 

Godsvogne må derfor senest læ",es til eller sendC!; tomme till 
udlandet, når der er forløbet henholdsvis 1.1 Y:> måned, 17)/, må-
ned og 2 år 11 måneder efter den påmalede revisionsdato. 
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Alle Statsbanernes vogne revideres dog som foran nævnt kun 
hvert fjerde år. 

Mærket TSSl henholdsvis ]Sf og angivelse af den tilsvarende 
største tilladte last ( f. eks. ) vil derfor blive anbragt på 
jernplader, der af værkstederne ved vognens revision fastskrucs 
på vognsiden ved hjælp af messingskruer og ca. 5 mm tykke 
underlagsskiver. 11 y, henholdsvis 17 y, måned efter den påmalede 
revisionsdato aftages disse jernplader af vognopsynet, og pladerne, 
underlagsskiverne og skruerne indsendes til værkstedet i Nyborg. 

"I 1951 ,,, 
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For at angive, i hvilket værksted en vogn, der ikke har be-
slemt værkstedsområde, sidst Cl' revideret, tilføjes der af det re-
viderende efter revisionsdatoen ct kendingsbogstav så-
ledes: 

Centralværkstedel København: K. 
Aarhus : A, 

Værkstedet Nyborg: N. 
Filialværkstedet Aalborg : B. 

Esbjerg: E, 
Hjælpeværkstrdet Struer: S, 

Kontrol med læsning. 

Vognopsynet skal have opmærksomheden henvendt på tungt 
læssede vogne. Såfremt det formoder, at en vogn er læsset med 
mere end bæreevnen (overlæsset ) , skal det i betimelig tid ved 
skriftlig anmodning til stationen forlange vognen eftervejet. Sta-
tionen skal derefter foranledige, al dette sker, samt at der ti lstillr_s 
den pågældende tjenestemand skriftlig meddelelse om vejnings-

I 

(fol. 
251/50) 
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resultatet. Vognmesteren skal derefter underrette vedkommende 
I sektionsingeniør om den eventuelle overbelastnings størrelse, om 
hvorvidt der ved overlæsningen er forårsaget beskadigelse på vog-
nen, samt om på hvilken station den er læsset. 

Såfremt bæreevnen ikke er angivet på vognen, er bæreevnen 
vognens påmalede last + 5 pet. 

Alle [ S S 1- eller 1 S 1- mærkede vogne må, når de benyttes som 
]SS] - henholdsvis 1ST -vogne, højst læsses (heri indbefattet even-
tuel islast ) med den i rammen ved ]SS[ - henholdsvis i sf - mærket 
anførte last uden tillæg af nogen art. - ._-

Når det er opdaget, at en vogn har overlæsset med 
mere end 5 pct. af dens bæreevne (i sin helhed eller ved over-
læsning af den ene vagnende), må den ikke sættes i drift Igen, 
inden den Cl' blevet undersøgt af 

V o gnes udsættelse af tog. 

En vogn skal forlanges udsat af toget: 
når den har en bøjet aksel (jfr. Side 90-1), brud på en aksel 

eller hjulring, 
når et hjul har forskudt sig på akslen, eller en hjulring er løs 

eller bar forskubbet sig sideværts på hjulfælgen, 
når den har en fj eder med knækket overblad eller med to eller 

flere knækkede mellemblade, 
når en akselkasse er så varm, at den skifter farve, at der rives 

spåner af lejet, eller at man kan brænde hånden ved at be-
føre akselkassen, eller 

når den har væsentlige brud på træk- eller pufferapparaterne. 
Dersom en vogn fordres udsat af toget, skal den, der stiller 

fordringen, straks anmelde dette for stationsbestyreren og sin nær-
meste foresatte og uopholdelig træffe foranstaltninger til , at be-
skadigelsen udbedres. 

Er en beskadiget vogn sat ud af toget, skal den snarest muliKt 
efterses af en vognmester eller en højerestillet tjenestemand, der 
skal konstatere, om udsættelsen val' berettiget ellcr ikke. saml 
sørge for, al vognen alter bliver tjenstdygtig . 

"I 1951 '" 45 
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Behandling al varmløbne Vogne. 

Naar en varmlfjben Vogn udsættes paa en Station, skal Vogn-
opsynet, hvis saadunt findes, men ellers 'l'ogføl'el'en, tilkalde 
Stationsbestyret'en for i Forening med ham at nndersØge, om 
Vognen er forsvarlig læsset. 

Eu Vogn, del' hul' været udsat paa Grund af Varll11Øbning, 
Illaa fØrst pau ny indsættes i Tog, naat' deu er efterset af Vogn-
opsynet, og dettes Tilladel se til at sætte Vognen i Drift er 
givet. 

Eu v<.ll'mløben Vogn med L .. :cs skal eftel'vejes, undtagen nn al' 
Vognen, efter at VarmlØbnillg el' konstatel'et, allerede hul' pas-
seret sidste med Broyægt forsynede Station eller hal' nanet Be-
stemmelsesstatjonen, og denne ikke hal' Brovægt. 

Hal' Vognen været overlæsset med over 5 Procent af dens 
Bml'eevne (angauende Ba:æeevnc se Side 100-1 ), skal del', med-
mindre del' foreligger anden pam,jselig Aarsag tU Val'mlØbniu-
gen, opkræves EI'statuillg fol' det v3rmlØblle Leje. Vognopsynet 
skal saavidt muligt give Stationen Oplysning om, hvilke Be-
skadjgelser del' fOl'eli gger som FØlge af Val'mlØbningen, fol' at 
Stationen eventuelt 1mn opkL'fcye Erstatning hos Forsenderen. 

Den Station, til hvilken en Vogn jndgaar, eller 
pau hvilken en varlllljSben Vogn ndsættes, skal sende Indberet-
Iling til Distriktet. El' Vognen læsset, skal Indberetningen inde-
holde Oplysning om Lt""Cssets ,A.rt og Fordeling, 

TilhØl'er den nUIIlIØbne Yogn Statsbanel'ne, eller el' den op-
taget i disses Vognpark (Privat Godsvogn) , skal Vognopsynet 
lØfte Vognen for at bringe SmØrepuden og Smø1'estellet i Orden 
smut efterse og paany t ilpasse Lejerne og eventuelt udskifte 
Olien og udveksle Støvpnknin gel'ne. 

Naar Akselhalsen el' reven, eftel'hjælpes den med Fil og 
Smergellærred , Saafl'emt Beskadigelsen er særlig stOl', saa at 
Akselhalsen skal afdl'ejes, eftel'hjælpes deu ku n saa vidt, at 
Vognen paa egne Hjnl kan indsendes tom t il Vawkstedet. 

DI'ejer det sig om en vnrmlØbell Godsvogn tilhØrende ill dcn-
I ttndsk e Pri vat1uf'l/ cr oller ut!ell{(/ '//(/ 8k e l:Joll cr, ska l YogllopsYllet 
crtm>gaa Lejet og e"entuelt fO l'nnl edige 1Iyt :Metal istØbt. El' det 
njjdvencli g t at ud veksle Lejepa ndcl'ne, li lan nye PandeJ' lIled 
isl·Øbt Metal forlanges hos Ejendomsbanen (se Side lOS-I ) . BI' 
Akselhn lsell beskadiget, skal den behandles med Slibehl'ille elle!' 
pan Dl'ejeb:nnk, hvorved mindst mulig :i\Iatel'iale Ulaa afdrejes. 
I '!'iIfælc1e af I stan<lsættelse paa Drejebænk skal deu Bane, del' 
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hal' udfØrt Istandsættelsen, sende Vognen tom til Ejendomsba-
nen. Indenlandske Privatbanevogne tilbagesendes til Ejendoms-
banens nærmeste Ovel'gallgsstation. Vognen paaklæbes paa hver 
Side af Længdedrademe Meldeseddel K (Form. Nr. A 1002) med 
Paategning »Wagen mit einem tibel'drehten Schenkel«, for nor-
ske og svenske Vogne samt Privatbanegodsvogne, del' tiJbage-
sendes indenlandske Privatbaner: »Vogn med afdrejet Aksel-
hals«. Akselkassen med den afdrejede Akselhals skal pau For-
siden med hvid Maling mærkes med et Kryds (R.LV. § 13', 
D.V.O. § 12). 

Drejer det sig om en varmlØben P"'sonvogn, Postvogn eU" ," 
Rejsegodsvogn tilhørende indenlandske Privatbaner eller nden-
landske Baner, skal der forholdes paa samme Maade, som foran 
nævnt fol' Godsvogne. UdstØbes Lejepandel'ue, skal saadaune 
Vogne paaklæbes Meldeseddel M (Form. Nr. A 577) paa hver 
Side af Længdedragel'ne med Pau tegning »Achslagerschaleu aus-
gegossen«, fol' norske og svenske Vogne samt Privatbanevogne, 
del' tilbagesendes indenlandske Privatbaner »Lejepandel'ue el' 
udstØbt«. Den paagældende Akselkasses Forside skal med hvid 
Maling mærkes med et Kryds som foreskrevet ovenfor for Gods-
vogne med afdrejet A.kselhals (R.LC. § 22', D.P.O. § 9) . Paa 
Hjulsæt med Rullelejel' maa del' ikke udfØres I standsættelses-
arbejder, Et Hjulsæt med Rulleleje}' maa i givet Fald rekvil'eres 
hos Ejendomsbanen (R.L C. § 22' , D.P .O. § 9) . 

Eftersyn af utætte Vogne. 
Na ar Gods, del' hal' været befordret .i lukket Vogn, el' eHer 

anmeldes at være beskadiget ved Fugtighed (Indtl'ffingen af 
Regnvand en er Sne), skal Modtagelsesstationen - eller even-
tuelt den Station, som af denne anmodes derom - san vidt 
muligt straks for::ll1Iedige Vognen underkastet et grundi gt E f-
tersyn af Vognopsynet, fol' &'la ,'jdt saadant findes paa Statio-
n Cll , og ellers i Ccutl'aln crks ted, FHialvæl'ksted, Hjælpe\ræ1'J::s ted 
ellcr paa Ovel'gangsstationell oCl'om givn e sæl'Hge Reglel'_ 
El'klæring vedrØrende Eftersynet af Vognen nfl e,-ercs til den 
pnagældende Station. 

Eftersyn unde.' Sneiorhold. 
Nanr et 'l'og i længel'e 'rid er stand set af Sne paa fJ·j B ane 

eller paa en Station, hvor del.' ikke el' stationetct llogeu Vogn-
mester (LokoUlotivmestel' ) e1 ler Vognopsyn smanu J skal den S ta-
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tion, hvortil Toget ventes indbragt, henholdsvis den Station, 
hvor 'foget el' standset, tilkalde Vognmesteren fol' den Stræk-
ning, paa hvilken Toget befinder sig, fol' at han kan efterse 
Vognene. 

I 'filfælde, hvor Vognmesteren ikke kan komme til Stede, 
el' det LokomotivfØrerens (MotorfØrerens) Pligt at efterse Vog-
nene i Toget. 

Ved et saadant Eftersyn skal samtlige Vognes Akselkasser 
grundigt nndersØges, eventuelt udpumpes for Vand, og Lejerne 

og dette skal ske, inden Toget fØres videre ud over 
en Station. 

Vogne, del' under Sneforhold i længere Tid hal' henstaaet 
paa en Station, skal af den paagældende Station ved 'fillmldelse 
af Vognopsynet foranlediges underkastet et lignende grundigt 
Eftersyn af Akselkasser og Lejer, inden de indlemmes i noget 
'l'og. 

Eftersyn af afsporede Vogne. 

-Vogue, der hul' været af Spor, skal snarest underkastes et 
grundigt Eftersyn af en Vognmester, del' skal eftermaaJe Hjn-
lene for at se, OlU Akslerne er bØjede, samt efterse Lejer og 
Fjedre. Det undersøges særligt, om SmØrepuderne befinder sig 
paa Plads og el' i foreskreveu Stand. 

Viser det sig ved dette Eftersyn, at Vognene ikke hal' taget 
nogen Skade, kan de atter sættes i Drift, eventuelt dog fØrst 
efter, at den til Opklaring af Uheldet fornødne Undersøgelse 
hal' fundet Sted. 

Fl'emmede Vogne, hvis Hjulsæt eItel' Afsporing kun er prøyet 
med IIjulmaal, skal pac'l hver Side pau Læugdedraget'ue paa-
kl æbes hleldeseddel iII (Form. Nl'. A 577 ) (KLO. § 21"', KLY. 
§ 13' ). 

'·agne med ovennævute l\Ieldeseddel ruaa ikke indlemmes i 
Tog med større Hastighed end 45 km / 1'. 

Behandling af beskadigede Statsbanevogne. 
Afhjælpning af mindre Beskadigelser. 

Fol' at fOl'cbygge, at Vogne pau Gt'lllld af forholdsvis uhe-
tydelige Mangler ellel' Beskadigeisel' udsættes af Driften, skal 
Vogllopsynet udfØre nØdvendige mindre I standsættelser og af-
hjmlpe Mangler, som ikke kl'mvel' l\Iedvil'kning af et Værksted, 
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f. Eks. Beskadigelser af Koblinger, Pnffel'e, Puffel'fjedl'e, Puf-
fel'hylstl'e, Akselkasseundel'dele, Bærefjedl'e, Fodtl'in, LØbe-
stænger, Raugerkl'oge, Overfald paa P -Vogne, manglende eller 
beskadigede Side- og EndestØttel' til PJS og 'f F-Vogne, VOgll-
lause, Rudel' saavel i Personvogne, Postvogne og Rejsegodsvogne 
SOUl i Godsvogne, Mangler ved Bremsetøjet, Bl'emseledningel' 
sa mt Udveksling af Bremseklodser m. v. Navnlig i vognknappe 
'rider maa Vognopsynet ikke uden Nødvendighed fOl'unledige 
Godsvogne indsendt til Værkstederne, men skal selv saa hUl'tigt 
som muUgt afhjælpe fOl'efundne mindl'e Mangler. HyOl' Forhol-
dene tillader det, kan del' erentuelt rekvil'eJ'es Illidlertidig Hjælp 
til Vognopsynet fra Værkstederne. 

Eventuelt kan beskadigede Dele aftages og indsendes til 
I standsættelse i nrol'meste Værksted eller rekvireres ombyttet 
i Centralværkstedet, snaledes at Indsendelse af Vognen til Væl'k-
s tedet undgaas. Naal' sidstnævnte Fremgangsmaade benyttes, 
skal VognopsYllet foranledige den Vogn, hvoraf Dele el' 
taget til I standsættelse, beklæbet med rØde Værkstedssedler, 
jfr. Side l07-I, fol' saa vidt Vognen ikke kan benyttes paa Grund 
af, at de borttagne Dele mangler. Vogndele, der saaledes 
sendes til Værksted , skal ,'ære tydeligt mærket med Vognens 
Ejendomsmoorke, Litra og Nummer og ledsaget af Følgeseddel 
samt af Rekvisition, h"oraf det fl'emgaar, til hvilken Vogn 
delene og hvilken Istandsættelse, henholdsvis Ombytning, 
der Ønskes foretaget. 

Stationer, der bemæI'ker mindre BeskadigeIsel' eller l\langlel' 
som forannævnte, skal, fol' saa vidt del' findes Vognopsyn paa 
Stationen, forhandle med dette om I standsættelse, fØr Voguen 
beklæbes med Vool'kstedssedler. De Stat jon el', In"or Vognopsyn 
ikke findes, sender den beskadigede Vogn til den nærmeste af 
følgende Stationer: 

I l, Distrikt: KØbenhavns Godsbanegaal'd, østerpol't, Hel-
singØ r, Rosk ilde, Slagelse, KorsØr, Kalundborg, Næstved eller 
Gedsel', 

I 2, Distrikt: Nyborg, Odense, Padborg, 'l' inglev, Fredericia, 
Skanderborg, Aarhus H., Langaa, Randers, Aalborg, F'l'ederiks-
havn, Viborg, Struer, 'l'histed, E sbjerg, Brande ellel' I-I. 

Vognen beklrcbes paa begge Sidel' med Repat'atioll ssedl eJ' 
(Form, Nr , A 642) - Gul Selldel "w,l sort 1'væ:rstrilJc -, 'fOI'-

synet med PantJ'yk »'l'rfCllger Li l Repal'ation« og: med RubI 'ik til 
Udfyldning med Vognopsynsst.ationens Navn . Sedlerne el' samlet 
i Hmfter og i Øvrigt indrettet paa samme Maade som Værksteds-
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sedlerne (se Side 107-1 ). Senest med det rrog, hvori Vognen afgaal', 
sendes en af Talonerne til deu paagældeude Station, som under-
rette,' Vognopsynet. 

Drejer det sig om en Vogn, der i læsset Tilstand er opklod-
set paa Grund af beskadiget Bærefjeder, skal Opklodsningen 
forandres ved Vognopsynets Foranstaltning, fØl' Vognen afsen-
des i tom Tilstand. 

Bemærkes ved en Vogn, dø,. er unde!' LæS1"ing, eller som "" 
vndsat i et Tog, en mindre Beskadigelse, der efter vedkommende 
Stations SkØn ikke er til Hinder for Vognens Befordring til 
dens Bestemmelsessted, skal Stationen, for saa vidt del' ikke paa 
Stedet er Vogn opsyn, som kan ndfØre Istandsættelsen straks, 
eller der ikke er Tid til Istandsættelsens UdfØrelse under Togets 
planmæssige Ophold, beklæbe Vognen Illed de ovenfor nævnte 
Reparationssedler, men uden at Rubrikken» Voguopsynet i .... ..• 
udfyldes. Taloueu, der ellers sendes til Vognopsynet, vedllæftes 
Ekspeditiollspapirerne. 8aafretut Vogneu paa Vej til Bestem-
melsesstatiouen passerer en Vognopsynsstation, hvor Beskadi-
gelsen kan udbedres, uden at Vognen derved forsinkes, repareres 
Vognen, og Sedler og Talon fje,'ues. Er Istands..'Ilttelsen ikke 
sket undervejs, og findes der paa Bestemmelsesstationen ikke 
Vogn opsyn, der kUlll'epal'el'e Vognen, sendes denne snarest efter 
Aflæsning til nærmeste af ovenfor nævnte Vogllopsynsstationer, 
hvis Navn anfØres i de paaklæbede Reparationssedler, og den 
vedhæftede 'l'alon sendes til Vognopsynet paa den paagældende 
Station. 

Er Vognen læsset til en Privatbanestation, bØr Istandsættel-
sen ske og Sedlerne fjernes paa Overgaugsstationen; inden Over-
levering findel' Sted. Kan det kun ske ved at forsinke Forsen-
delsen, maa Reparationen dog vente, til Vognen tilbageleveres. 
'l'alonen fratages inden Overleveringen og udleveres til Vogn-
opsynet. 

Vogne til Udlandet maa ikke overleveres beklæbet med nævn-
te Reparationssedler, hvorfor Reparation bØr foretages inden 
Overlevel'ing. 

LØftning af eller Arbejde ved Vogne, der medfØrer, at Ar-
bejderne opholder sig nnder Vognene, maa knn ske efter forud-
gaaende Anmeldelse til Stationsbestyreren, og efter at del' ved 
dennes el' truffet de foreskrevne FOl'boldsl'egler 
til Sikring af Vognene, og det el' strengt forbudt Vognopsynet 
at blande sig heri. 

Istands..'Ilttelse af Vogne i 7'og ved Perron maa kun foretages 
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efter Anmeldelse til Stationsbestyrer, LokomotivfØrer (Motor-
fØrer) samt TogfØrer, jfr. i ØVI'igt S.R. § 15 og § 17. 

Naar der ved Vogne, der skal overfØ"es med Færgerne, fore-
findes Fejl af saadan Art, at de kan afhjælpes under Vognenes 
Befordring med Færgen, skal Vognmesteren eller en Vognopsyn-
mand fØlge med Vognene og rette Fejlene. De Rejser, der fore-
tages med Færgerne i dette Øjemed af Vognopsynspersonalet, 
kan ligesom de dermed i Forbindelse staaende Tilbagerejser 
foretages uden særlig Rejsehjemmel, naar vedkommende straks 
efter at være kommet om Bord melder sig til Færgens FØrer. 

Skal øn Ru(le fornyes i en Personvogn, Postvogn eller Rejse-
godsvogn, melder Togføreren Beskadigelsen til Vognens Ende-
station, der foranlediger en ny Rnde indsat ved Henvendelse til 
Vognopsynet eller, hvor intet saadant findes, til en stedlig Glar-
mester, med hvem der forud el' truffet Aftale om saadanne Ar-
bejders UdfØrelse. Er Vognens planmæssige Ophold paa Ende-
stationen kun kort, gives Meldingen pr. Telegraf. For saa vidt 
Vognen paa sin Vej passerer en Værkstedsstation, pau hvilken 
Togets planmæssige Ophold er tilstrækkeligt til Vinduets Ud-
veksling ved Værkstedets Foranstaltniug, kan Meldingeu af Tog-
fØreren gives t il denne Station. I Meldingen opgives Togets Num-
mer, Vognens Litra og Nummer, Vinduets Art (DØl'vindue, Side-
vindue o. s. v.) og for Personvognenes Vedkommende tillige Klas-
sebetegnelse. 

Kan Ruden ikke blive indsat paa den paagældende Ende-
station, eventuelt en i.\Iellemstation, liaa Indsætningen enten 
vente, til Vognen ankommer til en anden Station, hvor den kan 
finde Sted, eller Vinduet om muligt udtages, beklæbes med 
et tydeligt Mærke, del' visel', til hvilken Vogn Vinduet hØrer, 
og fra hvilken Station det kommer, og sendes til det nærmeste 
Værksted eller Maskindepot, pan hvilken Ruden kan blive ind· 
·sat. Herfra sendes det istandsatte Vindue t ilbage ti l Stationen. 
Spejlglasruder uden Ramme skal altid rekvireres med paasat 
Vinduessldnne og Fillgergreb. Udveksling af Ruder i Staalvog-
nene Litra AU og CA. samt i andre KUl'svogne skal dog altid 
udfØres af Centralværkstedet, Værkstedet i Nyborg elle!' visse 
af Centralværkstederne nærmere angivne Vognopsyusstationel'. 

Beklæbning med Værkstedssedler. 

Naar en Vogn hal' saadanne Beskadigelser, at den ikke kan 
istandsættes uden et Værksteds Medvirkning, eller del' af Vogn-
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opsynet er borttaget Dele af den, som er indsendt til Istand-
sættelse eller Ombytning i et Værksted, foranlediger Stationen 
Vognen beklæbet med en Værkstedsseddel paa hver Side. 

'fil dette Brng er Stationerne forsynet med 3 Bpger, indehol-
dende hen holdsvis rØde, grønne og gule Blade, der hver bestaar 
af Stamme, Talon og Meldeseddel og er indrettet til Gennem-
skrift. Stammen opbevures pau Stationen, fol' at det derigen-
nem kan godtgØres, hvilke Vogne den hal' forsynet med Værk-
stedssedlel', hvori Vognens l\fanglel' hal' bestaaet, og hvem der 
hal' forlangt Beklæbuiugen. Den ene rralon sendes t il Værk-
stedet, den anden udleveres Anmelderen som Kvittering fol' An-
meldelsen. 

Centr-nlvrcrksteder f indes i KØbenhavn og Aarhns (Filial-
vrcrksted i Skanderborg og Aalborg) , Vrcrksted i Nyborg (Filial-
værksted i Esbjerg), samt Hjrclpeværksted i Strner. 

De omtalte Vrcrkstedssedler er: 
/tØ(1 Sedele l med Paatryk »Stoppet« (Form. Nr. A 639), der 

anvendes: naar Vognen el' saa beskadiget, at den ikke tør be-
fordres hverken i Plantog eller Særtog. Vognen forbliver, 
efier at V",rkstedsedlen er paaklæbet, staaende paa Statio-
nen for at bringes i Værksted ved Vognopsynets Foransta lt-
ning, efter at den eventuelt el' omlæsset. Ligeledes anvendes 
rfld Seddel, naar en Vogn midlertidig stoppes fol' at blive 
istandsat. 

G" fln Seddel me(l Pa.M''!JIc »Utjenst(!ygti.g, "ta(, ·i.kloe læsses« 
(Form, Nl', A 640 ) , del' anvendes, naal' Vognen kan befordres 
i 'rog, men uden Læs, 

o,t! Seel(!el me(l p(L(L/,'Y'. »Trænger tU Reparati.on« (Form. Nr. 
A 64.1, del' lltltlr Vognen endllll kan benyttes, men 
snarest muligt bØr nnderkastes Eftersyn i et Værksted. 
Om Amendelse af gul Seddel me(l sort 1'værst1'ibe se Side 104-1. 
Sedlerne skal udfyldes nøjagtigt og med kulØrt Blyant. Har 

Vognen lØse Hjulringe, skal Sedlen oplyse, om ,een eller flere 
Hjulringe el' løse, og i s idste 'l'iJfælde, om disse findes paa sam-
me eller f lere Aksler. 

ilya r del' er Vognopsyn eller Maskindepot, viI Stationen 
kunne raadfØl'e sig med de derunder hØrende 'l'jenestemoolld 
0111, }I\rilke Sedler der skal auvendes, El' Udstrækningen af den 
Vognen tilfØjede Beskadigelse tvivlsom, eller er det af en an-
den Gl'lmd tvivlsomt, hvorvidt Vognen tØr befordres i et Tog, 
skal den altid beklæbes med r Øde Værkstedssedler. 

Pua Personvogne og andre Vogne, del' ikke hal' Seddeltavler, 
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skal Sedlerne anbringes paa Vognens Lællgdedl'agel'e og 
tuelIe Kl'idtpaaskl'ifter paa Trinbrædderne. 

Paa Godsvogne skal Sedlerne anbringes paa Seddeltavlerne 
eller, hvis saadaune ikke findes, paa Lællgdedragel'ue. 

Benyttelse al Vogne beklæbet med Værkstedssedler. 

Godsvogne, del' el' beklæbet med gnle Værkstedssedler, skal 
i Almindelighed sendes ad den korteste Vej til Værkstedet. Dog 
kan den Station, del' beklæber dem, naar Hensynet til en Ilko-
nomisk Vognndnyttelse taler derfor, benytte dem til Læsning 
fol' Stationer nden fol' den korteste Rute til Værkstedet, naar 
disse Stationer ligger nærmere Værkstedet end den Station, 
hvor Værkstedssedlerne el' paasat. Vognene maa dog ikke læs-
ses ud over Væl'kstedsstationen og maa under ingen Omstæn-
digheder benyttes ud over den Dag, de forfalder til Revision. 

Efter samme Regler kan Vognfordeleren beord"e Vogne med 
gule Værkstedssedler til Læsning paa en anden Station end den, 
der har paasat Værkstedssedlerne. 

Fra den Station, hvor Vogneu herefter aflæsses og mulig 
atter paalæsses, skal den sendes ad den korteste Vej til Værk-
stedet. 

Naul' Vognopsynet bemærker, at Vogne med Værkstedssed-
ler benyttes i Modstrid med de hel' givne Regler, skal det hen-
lede Stationens Opmærksomhed paa Sagen og desuden straks 
gøre Indberetning derom til MaskiningeniØren . 

Behandling af beskadigede fremmede Vogne. 

I Almindelighed gælder, at naar Vogn mesteren (Lokomotiv-
mesteren) modtager Underretning om, at en fremmed Banes 
Vogn e" udsat paa en Station pau Grund af Beskadigelse eller 
Mangler, skal Vognen hurtigst muligt undersØges, og de,'som 
Vognen i Henhold til de i det følgende givne Regler skal istand-
sættes paa Statsbanerne, skal Istandsættelsen saa vidt gØrligt 
udfØres med det sauune og fremskyndes mest muligt. 

Skematisk Indberetning ' indsendes straks efter Unde,'sslgel-
sen til Maskiningeniøren med alle fornødne Oplysninger. 

I Iudberetningen skal ogsaa anfØres, om Vogn dele el' ind· 
sendt til I stands,'ettelse i et Værksted, og om Erstatningsuele e" 
forlangt samt i saa Fald, hvorfra de el' forlangt og hvilken 
Dag. 
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Naal' Vognen el' færdigistandsat, sendes Meddelelse derom 
til MasldningeniØren. 

Selvom Vognen maa forlanges omlæsset, vil I standsættel-
sen ofte kunne paabegyndes og El'statniugsdele forlanges, inden 
Omlæsningen har fundet Sted. 

Om Behandling af varmlØbne fremmede Vogne se Bestem-
melserne Side 101-1. 

Om 'filbagevisning af fremmede Vogue se Bestemmelserne 
Side 91-1-94-1. 

røvrigt gælder nedennævnte Bestemmelser. 

Vogne, der er optaget i indenlandske Privatbaners Vognpark. 

FOl" Behandling af beskadigede Vogne - hernnder Beklæb-
ning med Meldesedler - gælder med ffjlgende Afvigelser samme 
Bestemmelser som for udenlandske Vogne (D.V.O. § 12 og 
D.P.O. § 9): 

En Pl'ivatbauegodsvogn er »stærkt beskadi,get«, naar Be-
skadigelsesenhederne efter Beskadigelsestabellen i D.V.O. (Bi-
lag II) overstiger 100 (D.V.O. § 13, Punkt 1). 

Eu »s tærk't bcska{ligct« Privatbane\Togn, der kan hjemsendes 
pan egne Hjul, skal paa hver Side af Lmngdedragerne paakhcbes 
Meldeseddel li (Form. Nr. A 1002) og blaa Meldesedelel L 
(Form. Nr. A 1003). 

El'statningsdele til en beskadiget Privatbanevogn rekvireres 
hos Ejendomsbanens nærmeste Ovel'gangsstation. 

Beskadigede Vogn dele, der skal tilbagesendes en Privatbane, 
slw1 selld es til Ejendomsbnnens nærmeste Overgangssta t.ion, led-
saget ar en FfHgeseddel , (leJ' skal af Stationen. 

Vogne, der er optaget i udenlandske Baners Vognpark. 

Som almindeJig Regel gælder, at beskad igede Vogne skal 
istand sættes af Ejendomsbanen. Mindre Istandsættelser, del' 
el' nØdvendige fo l' at gø re Vognene brugbare, eller Istandsættel-
ser, der el' nØdvendige fol' at gøre Vognene løbedygtige, udffJl'eS 
dog ved Statsbanernes FOl'allstaltnjng. 

Afsporede Vogne skal i Almindelighed, selvom uet formodes, 
at de ikke er beskadiget, fOl' at det kan blive kon-
stateret, om de er Wbedygtige. For Hjul sfet et' UndersfJgelse 
Uleu Hjulmaal som Regel tilstrækkeligt. r Tvivlstilfælde skal 
!ljnlsættet efterp"ø" es pau DI"ejebfcnk. El' Hjulsættene kun pI"fl-
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vet med Hjulmaal, skal Vognen paa begge Sider paa Længde-
dragerne beklæbes med ilIeldeseddel li'orIDlIlar JlJ. 

Fol' Personvogne, Postvogue og Rejsegodsvogne gælder, at 
Brud pau eller Beskadigelse af Længdedl'agel'c, 'rvæl'drugel'e, 
Pufferplankel' og Fjedel'bjælkel' paa sammensvejsede Undervog-
ne samt 'J.1rllckl'ummel' kun maa istandsættes af Ejelldomsbanen. 

AlIgaaellde Bestemmelserne om Behandling og Beklæbning 
af beskad.igede elle l' varmlfjbne Vogne l1envises fol' Personvognes, 
Postvognes og Hejsegodsvogl1es Vedkommende til R.I .C. § 16 og 
§ 22,G og fol' Godsvognes Vedkommende til Rl.V. § 13. 

De forskellige Meldesedlel', del' skal benyttes, naal' Vogne el' 
beskadiget, el': 

Blaa Seddel K (Form. Nr. A 1002) 
» » L ( » » A 1003) , dog kun for Person-

vogne, Postvogne og 
Rejsegodsvoglle, 

RØd » L » » A 1004) 
Hvid » Al » » A 577) 

» » N » » A 522) 
» » N' » » A 524) 
» » R' » » A 519) 
» » R ' » »A 520). 

En PersoTl,vogn) Postvogn eller Rejscgoclsvogn er »stærkt bc-
s'""Uget«, (Rl.C. § 17'), naar den hal' saa omfangsrige Beska-
digelser paa Vogukassen, TIndel'vognen eller Hjul llled 'filbehØ1', 
at Vognen er utjenstdygtig, dog forudsat, at disse Skader el' 
opstaaet ved 

Driftsuheld, saasom SammenstØd, Afspol'ing, sidelæns Paa-
kØrsel, 

Em,,,l eller 
voldsom IndvW'/cnvng af hvilken som helst Art eller hØjere 

Magt. 
En Gocls'Vogn er »stærkt beskalliget«, naal' den paa Grund 

af Beskadigelsen maa tilbagesendes læsset paa en anden Vogn 
(R.I.V. § 14' ). 

Forefindes del' pau en Vogn Beskadigelser, del' ikke er af 
en saadan Art, at de el' til Hinder for Vognens Benyttelse eller 
Læsning, og Beskadigelserne ikke bliver afhjulpet inden Vog-
neils Tilbagesendel se til Ejendomsbanell, skal den paa hvel' Side 
paa L ængdedragerne beklæbes med Meldeseddel M (RI.C. § 16", 
Rl.V. § 13' ). 

Vogne, del' paa Grnnd af Beskadigelse ikke kan benyttes 
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eller læsses, men kan hjemsendes løbende pau egne Hjul, skal 
paa hver Side paa Længdedragerne paaklæbes Meldeseddel K 
(R.!.C. § 16", R!.V. § 13'), og er det en Personvogn, Postvogn 
eller Rejsegodsvogll med »stærli, Beskadi,gelse«, skal den tillige 
beklæbes meel blaa Meldeseddel L (RI.C. § 16"). 

Er en Vogn blevet saa beskadiget, at den ikke kan gøres IØbe-
dygtig (Personvogne, Postvogne og Rejsegodsvogne ved mindre 
Istandsættelser), skal den læsses paa en anden Vogn, beklæbes 
med rØd Meldeseddel L og, ledsaget af karteret FØlgeseddel O 
(FOl'lI]. Nl'. A 1005), sendes fl'agtfrit over Ejeudomsballeus nær-
meste Ovel'gangsstation til det i Adl'essefol'tegllelsen angivne 
Tjenestested (R.!.C. § 16" og ", RI.V. § 13'). 

Om Behandling af varmljlbne Vogne se Side 101-1 (R!.C. § 22" 
og RI.V. § 13'). 

Om Vognes Forsyning med Trykluftbremsekoblinger og 
eventnel Udveksling af disse se R!.C. § 30" og R!.V. § 12. 

Den Station, hvor det konstateres, at en Vogn er .stæ,./,t 
bcskad·igct«, eller hvor en saadan Beskadigelse opstaar, ind-
sender snarest Indberetning derom ad tjenstlig Vej til General-
direktoratet (Trafikkontoret) . Indberetningen maa indeholde 
fOl'uØdne Oplysninger om Beskadigelsens Opkomst og Omfang 
og vedlægges Formular Nr. Ma 61 i udfyldt Stand, ligesom det 
maa oplyses, hvorledes der er forholdt ved Vognens Hjemsen-
delse. 

l Indberetningen om »strol'kt beskadigede« Personvogne, Post-
vogne og Rejsegodsvogne skal del' anfØres, om Vognene er saa 
beskadigede, at del' kan blive 'l'ale om Udrangel'ing. El' dette 'ril-
fældet, maa hvel'ken Vognene eller Dele af disse sendes til Ejen-
domsbanen fØr efter nærmere Meddelelse (R!.C. § 16"). 

Skal en beskadiget Vogn i Henhold til foranstaaende istand-
sættes af Statsbanerne, skal Stationen snarest tilkalde Vogn-
mesteren, del' ved Beskadigelsel', som ikke medfører længere 
Standsning eller Omlæsning af Vognens Indhold, foretager det 
videre fornødne med Hensyn til Vognens Istandsættel se. Er 
Beskadigelsen af stØrl·e Omfang, underretter Vogllmesteren Di-
striktet. Kan Vognen ikke istandsl"cttes uden at komme i Værk-
sted, træffes de videre fOl'nØdne D ispositioner af 1\Ias1."iningeniø-
ren eventuelt i Forbindelse med Centralværkstedet. 

Saafremt der til Istandsættelsen behøves Erstatningsdele, 
forlanges disse af Vognmesterell gennem den paagældende Sta-
tion, benhold!':.vis af Værkstedet, hos Vognens Ejendomsbane. 
Hertil benyttes Meldeseddel il (Form. Nr. A 518), der sendes til 
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det i Adressefortegnelsen angivne '['jenestested. Formularen skal 
udfyldes i det tyske eller franske Sprog, og de Ønskede Erstat-
ningsdele skal i Rekvisitionen betegnes saa nØjagtigt som muligt 
efter den af RI.V.'s forretningsfØrende Styrelse udgivne For-
tegnelse »Benennung von Wagen nnd Wagenteilen«, Ugesom det 
i Fortegnelsen angivne LØbe-Nl'. skal Drejer det sig 
om Hjulsæt, skal (le i Overenskomsterne foreskrevne Oplysnin-
ger anføres (RI.O. §§ 16' og 22' samt RI.V. § 13'). Naar de 
Dele, for hvilke Erstatning forlanges, mangler, skal dette be-
mær"kes. 

Erstatningsdelene skal saa vidt muligt leveres klar til Paa-
montering. 

Naar forlangte Erstatningsdele ankommer, skal Stationen 
straks underrette Værksted eller Vognmestel' om Ankomsten. 

Efter endt I standsættelse afleveres Vognen af Værksted ellel' 
Vognmester til Stationen . 

Erstatningsdele eller beskadigede Vogndele, der herfra sen-
des til udenlandske Baner, skal være ledsaget af en Følge-
seddel G (Form. Nr. A 1005), der af den modtagende Bane skal 
tilbagesendes med Kvittering fol' Modtagelsen. Det skal af FØl-
gesedlen tydeligt kunne ses, til hvilken Vogn (Ejendomsmærke, 
Litra og Nnmmer) Delene hØrer. FØlgesedlen betragtes i ekspe-
ditionsmæssig Henseende som Fragtbrev. 

Beskadigede Vogndele skal altid - nanset i hvilken Til-
stand de er - sendes tilbage over den Ovel'gangsstation, over 
hvilken Erstatningsdelene er indgaaet, til det Tjenestested, der 
er opgivet i Adresseforteguelsen. De beskadigede Vogudele maa 
ikke indlæsses i den beskadigede Vogn. 

Følgesedler, der ledsager Erstatningsdele, som indgaar hel' 
til Laudet, skal med Anerkendelse fol' Modtagelsen og med Op-
lysning om Ankomstdagen ved Paatrykning af Bestemmelses-
stationens Datostempel tilbagesendes det afsendende Tjeneste-
sted. 

En Vogn med ubrugelig gennemgaaende Bremse, som dog 
ved Afspærring af Bremsecylinderen kan anvendes som Led-
ningsvogn, skal beklæbes med Meldeseddel R' (Form. Nr. A 519), 
efter at den venstre Del af Sedlen el' frataget. Er Hovedleduiu-
gen ubrugbar, skal Vognen, saafremt det el' en Person-, Post-
eIlel' Rejsegodsvogn, beklæbes med Meldesedlerne R2 og K 
(Form. NI'. A 520 og A 1002) (RI.O. §30' ). DI'ejer det sig om 
en Godsvogn med ubrugelig Hovedledlling, beklæbes Vognen med 
Meldesedlerne R' og R' (Form. Nl'. A 519 og 520). 
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En Bremsevogn med lØse Hjulringe skal omdannes til Led-
ningsvogn og beklæbes med hleldeseddel R' (Form. Nl'. A 519). 

En Vogn, hvis Skruebremse svigter, skal beklæbes med Melde-
seddel il', efter at hØjre Del af Sedlen er frataget (RI.V. Side 
773, RLO. § 30"). Beskadi gede ell er lØse Dele af Bremsen, som 
kan ndsætte Driften fol' Fare, eller som kan fO l'aarsage Beska-
digelsel', skal aftages eller fastbindes (RLO. § 30"). 

Angaaende Behandling af beska digede og manglende Bremse-
koblinger henvises til RLV. § 12 og RI.O. § 30"-3', svigtende 
Varme til RLO. § 31", svigtende Belysning til RI.O. § 32" og 
lØse RuteskiJte til RI.C. § 378-'. 

Erstatningsdele til og beskadigede Vogn dele fra 
danske Vogne, der beskadiges paa en fremmed 

Bane. 
Statsbanevogne paa indenlandske Privatbaner. 

(D.V.O. § 12). 
El'statn illgsdele, del' efter Rekvi sition fra en indenlandsk 

Pl'il'atban e afsendes til denne, skal ledsages af F!llgeseddel 
(Form. Nl' . A 1006). 

Følgesedler, del' ledsager beskadi gede Vognclele, SO Dl tilbage-
sendes fra en indenlandsk Privatbane, skal med Anerkendelse 
fol' Modtagelsen str aks tilbagesendes det afsendende Tjenes te-
sted. 

Danske Vogne paa udenlandske Baner. 

Erstatllingsdel e, del' efter Rekvisition fra en udenlandsk 
Bane afsendes herfra, skal ledsages af Følgeseddel C (FOI·nl. 
Nl'. A 1005) , del' i Henseende behandles som 
et Fl'agtbre\r. I 1.l'plgese(l1en skal i R.nbl'ikken »Bemæl'kningel'« 
anfØres : 

»Anmoder om toldfri Udo, Gennem- og Indførsel. 

Zollfreie Aus-, DUl.'ch- und Einfu ht' beantl'agt.« 

'!'j ] svenske og norske Baner er dog dansk 'fekst t ilstrækkelig. 
del' ledsag." beskadigede Vogndele, som tilbage-

sendes hel' til Landet, skal med Anerkendelse fol' Modtagelsen 
straks ti lbagesendes det afsendende 'l'j enestested. 
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Tilsyn med Hjælpevogne og Ambulancevogne. 

Hvor "der er stationeret Hjælpetog, og den af Distriktet ud-
pegede Hjælpevognsleder er Vognmester, paahviler det denne 
at iagttage de i Driftsuheldsreglementet Forskrifter (jfr. 
Side 7-1). 

Behandling af Sneplove. 

Det paahvilel' MaskillingeniØrel'ue at føre rril SYll med, at 
Sneplovene er i tjenstdygtig Stand og anbragt paa rette Plads 
inden hvert Aars l. Oktober. 

Sneplove skal efterses og renses godt, saa snart der er Ud-
sigt til Anvendelse for dem. De bØr derhos op smøres hvert Aar, 
inden Vinterperioden begynder, forsynes med nye Smøl'evæger, 
og Smørepudcl'ne udvaskes med Petroleum. 

Sneplovene skal bevæges mindst en Gang om Maaneden. 

Periodisk Eftersyn af Vogne af Litra TH. 

Paa Grnnd af Vanskeligheden ved at opsmØre Akselkasserne 
pau Vogne af Litra 'l'H skal disse Vogne underkastes et perio-
disk Eftersyn hver tredie Maaned mellem den l. og 10. 

Ved dette Eftersyn skal Akselkasserne tømmes for mnligt 
tilstedeværende Vand, og Smf1repudeme efterses, inden frisk 
Olie paafyldes. Naar Eftersynet har fundet Sted, maler Vogn-
opsynet Depotets Telegrambetegnelse i Rnbrikken for den paa-
gældende Maaned paa de paa Vogn siderne anbragte Skilte. 

Eftersynet kan dog undlades i Januar Kvartal, saafremt 
Vognene henstaul' ubenyttet. 

Særligt Eftersyn af Vogne, der benyttes til 
Befordring af Kongehusets Medlemmer. 

Det Vognmateriel, der anvendes til Befordring af Konge-
hnsets Medlemmer, nn der kastes af Maskinafdelingen eller af 
Distrikternes Maskintjeneste et særligt saavel indvendigt som 
udvendigt Eftersyn, inden det benyttes. 

Det indvendige Eftersyn skal omfatte alle tekniske Enkelt-
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heder, f. eks. at døre og vinduer samt luftventiler er lette at llbne 
og lukke, at varmetrækkene og nødbremsetrækkene er i orden og 
let bevægelige, at alle vandledninger er tætte, at klosetternes 
udskylningsapparater fungerer tilfredsstillende, at tilløb og alløb 
til vaskekummerne er tætte og fri for smuds, som kan medføre 
tilstopning, samt at den elektriske installation er i orden med 
blanktpudsede kupler og skærme. 

Når salonvogn nr. I benyttes til befordring af Allerhøjeste 
og Høje Herskaber, skal den altid ledsages af en særlig med vog-
nens tilsyn betroet værkmester samt en særlig til vognens betjening 
bestemt togbetjent. 

De pågældende tjenestemænd skal være iført uniform, for så 
vidt de er normeret med en sådan. 

Den ledsagende værkmester foranlediger alle forannævnte ind-
vendige og udvendige eftersyn samt eftersyn af vognens løse inven-
tar, sMom tæpper, håndklæder, sæbe og lignende foretaget, lige-
som vandbeholderens fyldning og vognens udvendige og indven-
dige rengøring sker ved værkmesterens foranstaltning. 

Særligt eftersyn m. v. af vognmaterieUet. 
Godsvogne, der skal læsses til udlandet. 

For at undgå ulemper og forsinkelser som følge af, at uden-
landske baner nægter at overtage læssede godsvogne på grund af 
fejl, mangler, beskadigelser, overskreden revisionsfrist m. V., skal 
der foretages et særligt omhyggeligt eftersyn af vogne, der stilles til 
rådighed for forsendelser til udlandet. 

Herunder skal det ved det indvendige eftersyn af vognene -
i særdeleshed når det drejer sig om vogne til levende dyr - pMes, 
at der ikke findes fremspringende søm el. lign., som kan forårsage 
beskadigelse af godset eller tilskadekomst af dyrene, ligesom del 
må påses, at vognenes bundbrædder er tilstrækkelig solide og 
friske. 

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 vogn-
trafik, udstrakt stationsområde (havnespor, private sidespor) eller 
andre forhold, findes hensigtsmæssigt, er oplagt en særlig cfter-
synsseddel (form. nr. A 643) til brug ved stationernes kontrol 
med, at de pågældende vogne er efterset og godkendt af vogn-
opsynet. 

Eftersynssedlerne udleveres af stationerne til vognopsynet, der 
efter endt eftersyn anbringer dem i vognenes seddeltavler, hvorfra 
de, såfremt vognene er godkendt af vognopsynet; atter fjernes 
af stationspersonalet, når adressesedlerne anbringes. 
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I De benyttede formularer opbevares 
hensyn til eventuelle reklamationer. 

af stationerne et år af 

På overgangsstationer til indenlandske privatbaner. 
Vognmateriel, som overleveres til el ler modtages tilbage Ira 

indenlandske privatbaner, skal før over- henholdsvis tilbageleve-
ringen underkastes eftersyn på overgangsstationen i overensstC111-
melse med de i D.P.O. og D.V.O. givne bestemmelser. Til be-
dømmelse af beskadigelser skal vognopsynet tilkaldes. 

Ankommer en statsbanevogn eller en fremmed banes vogn fra 
en privatbane i beskadiget stand, skal den pågældende overgangs-
station foranledige, at indberetning herom snarest indsendes til 
distriktet på form. nr. Ma 61. Indberetningen skal - under be-
nyttelse af beskadigelsestabellen i D.V.O. (bilag II ) - indeholde 
oplysning om bc;skadigelsernes art og deres løbenummer i tabellen. 

Ved overtagelse fra eller overlevering til en privatbane af en 
statsbanevogn eller en fremmed banes vogn i "stærkt beskadiget" 
stand, det vil for en dansk godsvogns vedkommende sige, at 
dens beskadigelser overstiger IOD enheder (D.V.O. § 13, punkt l ), 
udfærdiger overgangsstationen sriarest meddelelse i 2 eksemplarer 
herom på form. nr. A 563. Denne underskrives af en repræsen-
tant fra begge baner. Det ene eksemplar af meddelelsen indsen-
des ti l distriktet, ledsaget af form. nr. Ma 61, medens det andet 
sendes ti l privatbanen. 

En privatbanevogn, der er "stærkt beskadiget", må ikke over-
tages, hvis den ikke er påklæbet meldeseddel L (form. nr. A 1003 
eller A 1004), udstedt af den overleverende (eller en bag denne 
liggende ) bane. Mangler sådanne sedler, og den overleverende 
bane ikke fremskaffer dem, skal vognen tilbagevises. En "stærkt 
beskadiget" vogn, der kan hjemsendes på egne hjul, skal påklæ-
bes blå meldeseddel L (.form. nr. A 1003) , medens en "stærkt 
beskadiget" vogn, der hjemsendes læsset på en anden vogn, på-
klæbes rod meldeseddel L (form. nr. A 1004). 

Om fejl og mangler, der berettiger til tilbagevisning, henvises 
til det side 117 anførte. 

På overgangsslationer til udenlandske baner. 
Vognopsynet på stationerne Padborg, Tønder ·H, Gedser, 

Helsingør og østerport (Frihavnen) skal foretage eftersyn al 
samtlige fra udlandet ankommende vogne straks efter ankomsten 
til den pågældende station. 

Indgår udenlandske personvogne, postvogne eller rejsegods-
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vogne, der skal viderebefordres i hurtigtog eller per:ontog, med 
overskreden revisionsfrist (jfr. side 98), skal overgangsstati011en 
snarest underrette den overleverende overgangsstation herom, og, 
såfremt det drejer sig om faste kursvogne, anmode den om at 
foranledige vognene udvekslet efter tilbagekomsten. 

Har en udenlandsk godsvogn mangler eller beskadigelser, eller 
ligger vognens sidste revisionsdato mere end 3 år tilbage, anmel-
des dette for stationen. Såfremt tilbagevisning af vognen herefter 
finder sted, skal det for Padborg og Tønder H stationers ved-
kommende ske oveT for den overleverende bane, før der foretages 
rangering med vognen eller udlæsning af denne Q. 1. For vogne, 
der indgår over Gedser, Helsingor eller Københavns Frihavnssta-
tion, skal den pågældende station, over hvilken vognene indgår, 
eventuelt foretage omlæsning af vognene og derefter snarest h jem-
sende dem tomme samt gennem distriktet indberette sagen til 
Trafikkontoret med oplysning om omlæsningsudgifternes størrelse. 

Ankommer en dansk vogn fra udlandet i beskadiget stand, 
foranlediger den pågældende overgangsstation følgende: 

Er vognen "stærkt beskadiget" (R.Le. § 18', R.LV. § 13' ) 
sendes indberetning, bilagt form. nr. Ma 61 i udfyldt stand, 
ad tjenstlig vej til Generaldirektoratet (Trafikkontoret ). 

Er vognen ikke "stærkt beskadiget", sendes indberetning 
form. nr. Ma 61 til det pågældende distrikt. 

En dansk eller udenlandsk personvogn, postvogn eller rejse-
godsvogn, der er "stærkt beskadiget", skal ved overtagelsen være 
påklæbet meldeseddel J( og blå meldeseddel L (R.Le. § 17" ) 
eller rød meldeseddel L (R.Le. § 17" ). Er dette ikke tilfældet, 
og den overleverende bane vægrer sig ved at anbringe sedlerne, 
skal der i fællesskab optages en protokol over beskadigelserne, og 
bemærkning herom tilføjes på meldeseddel J( (R.Le. § 17" ). 
Protokollen indsendes snarest ad tjenstlig vej til Generaldirek-
toratet (Trafikkontoret ). 

lvIangler en "stærkt beskadiget" godsvogn beklæbning med 
røde meldesedler L, og den overleverende bane på opfordring 
ikke fremskaffer dem, skal vognen tilbagevises. 

Om fejl og mangler, der berettiger til tilbagevisning, jævnfør 
det side 91 og 94 anførte. 

Tilsyn med og vedligeholdelse af transportbeholdere 
(containers). 

Afhjælpning af beskadigelser. 

De på side 103- 105 fastsatte bestemmelser for afhjælpning 
af mindre beskadigelser på vogne gælder også for transport-
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beholdere, og den i ordren omhandlede reparationsseddel (fonn. 
nr. A 642, gul med sort tværstribe ) finder også anvendel,e her. 

Bliver en beholder således beskadiget, at den ikke kan videre-
befordres i læsset stand, skal godset omlæsses til en anden beholder 
eller en vogn. Er beskadigelserne af et sådant omfang, at beholde-
ren efter vognopsynets skøn ikke kan istandsættes uden et værk-
steds medvirkning, foranlediger stationen beholderen beklæbet med 
grøn værkstedsseddel (form. nr. A 640) efter de på side 106- 108 
fastsatte regler. 

Er beskadigelsen forårsaget af afsender eller modtager, godtgør 
denne efter regning Statsbanerne disses udgifter til at bringe be-
holderen i samme stand som før beskadigelsen. Stationen foran-
lediger formular nr. Ma 61 udfærdiget over beskadigelsen og 
indsendt til distriktet, der meddeler erstatningsbeløbet, som skal 
opkræves. 

Periodiske eftersyn. 
Transportbeholdere skal hver 6. måned e f t e r s e s og 

s m ø r e s af vognopsynet ; hvis det kan lade sig gøre, foretages 
eftersynet på den station, hvor beholderen befinder sig. Vogn-
opsynet afgør, om beholderen er brugbar, som den er, eller om 
den skal repareres. Opsmøring skal for hjulenes vedkommende 
ske med syrefri konsistensfedt ved hjælp af fedtsprøjte. 

Når eftersyn (eventuelt reparation) og opsmøring har fundet 
sted, overstreges det på beholderen værende månedstal med hvid 
maling. 

Ved udløbet af den på beholderen angivne eftersynsmåned 
skal de beholdere, der endnu ikke er efterset, straks ved aflæsning 
sendes til den nærmeste af de på side 104 nævnte vognopsyns-
stationer, ledsaget af følgeseddel med angivelse af beholderens 
nummer og bemærkning "Til eftersyn". 

Halvårligt eftersyn bortfalder for den måned, i hvilken be-
holderen får revision (se nedenfor) . 

Vognopsynet skal daglig til fastsat tid melde til stationen, hvor 
mange beholdere der haves til eftersyn, for at vognfordeleren kan 
blive underrettet derom. 

Revision. 
Beholderne r e v i d e r e s hvert 3. år. Beholdere, der er for-

faldet til revision, beklæbes med rød seddel (form. nr. A 638 ) 
og sendes til værksted. 

Når beholderen er revideret, forsynes den med påmalet an-
givelse af revisionsdato og tidspunktet for næste revision. 
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Bestemmelser vedrørende forskellige 
anlæg 

Vandforsyningsanlæg 
Vandforsyningsstationerne inddeles i 2 klasser: 
A) Stationer, hvor personale under maskintjenesten fører tilsyn 

med og besørger vandforsyningen for lokomotiver og motorvogne, 
og 

B) Stationer, der selv fører tilsyn med og besørger vandfor-
syningen. 

Fortegnelse over stationerne findes side 46---47. 
For pasning af vandforsyningsanlæggene gælder følgende reg-

ler: 
Lokomotivmestrene (vognmestrene ) på vandforsyningsstatio-

ner af klasse A og stationsbestyrerne på stationer af klasse B er 
ansvarlige for, at der findes det til lokomotivernes forsyning nød-
vendige vand i cisternerne, samt at cisterner, vandkraner og pum-
per er i forsvarlig og brugbar stand, og at de ikke udsættes for 
overlast eller brud som følge af frost. Om vinteren skal de haner 
eller ventiler, der tilvejebringer forbindelsen mellem cisternerne og 
forvanncr, ved lokomotivmesterens (vognmesterens ) foranstaltning 
være plomberet i åben stilling, og før dette er sket, må der ikke 
fyres i forvarmeren. 

Når temperaturen i flere timer har været under frysepunktet, 
skal der fyres i forvarmeren, henholdsvis kakkelovnen, men van-
del i cisternen må på ingen måde opvarmes til. mere end 12- 20° 
Celcius. 

Samt idig med, al der fyres i forvarmeren, skal der fyres i vand-
kranerne, for så vidt disse er :-.at i forbindelse med cisternen og Cl' 

indrettet til indfyring. For de vandkraners vedkommende, i hvilke 
der ikke kan fyres, skal kranernes fod og ventilgrube dækkes med 
et tykt lag tang, halm ellign, inden stærk frost indtræder. Op-
fyring i vandtårne uden for maskindepoternes område udføres af 
stationerne. Kraner, der er frostfri, skal ikke forvarmes. 

T frostvejr skallokomotivmesteren ( vognmcstercn ) , henholds-
vis stationsbestyreren, påse, at pumpe og pumperør tømmes, hver 
gang pumpen har været i brug. 
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I frostperioder skal der i vandhanernes aftapningshul anbrin-
ges en metalskrueprop med 18 mm gennemboring. Udenfor frost-
perioder lukkes aftapningshullet med en metalskrueprop uden 
gennemboring. 

Af hensyn til eventuel slamansamling skal cisterner for loko-
motivfødevand renses efter behov, dog mindst en gang årligt. 

På de under klasse A hørende stationer, hvor der kun findes 
en enkelt under maskintjenesten hørende mand, skal denne an-
melde sygdom eller forfald til stationsbestyreren, som da sørger 
for afløsning efter forud truffet aftale med sektionsingeniøren. 

Ved sådanne beskadigelser af vandforsyningens apparater, som 
depotet eller stationen ikke selv kan 'afhjælpe, sendes meddelelse 
herom til vedkommende vognmester. Hvis denne ikke selv kan 
bringe vandforsyningen i orden, sender han meddelelse om beska-
digelsen og dens nærmere beskaffenhed til vedkommende sektions-
ingeniør, der foranlediger det videre fornødne med hensyn til 
beskadigelsens afhjælpning. 

Nøglen til den ved vindkedlen anbragte stopventil på 20 cm 
vandkraner skal altid være anbragt let tilgængelig i kranens umid-
delbare nærhed, og stat ionen skal være underrettet om, hvor nøg-
len er anbragt, samt om, hvorledes den omhandlede ventil i på-
kommende ti lfælde, f cks hvis vindkedlen sprænges, hurtigt kan 
lukkes. 

Fornødne materialer til daglig drift af vandforsyningsappara-
ternc, såsom brændsel, smørelse og pakning, rekvireres ad tjenst-
lig vej . 

Når der på en vandforsyningsstation ikke haves eller kan skaf-
fes vand ti l de først ventede togs forsyning, skal stationbestyreren 
underrette såvel de nærmest liggende vandforsyningsstationer som 
udgangsdepoterne for passerende togmaskiner til alle sider herom, 
og disse skal da meddele det tillokomotivførerne for de passe-
rende damptog. Mellemliggende \'andforsyningsstationer fritages 
dog for underretningspligten, når det med sikkerhed kan påregnes, 
i:l t underretning er foretaget enten af udga ngsdepotet eller af en 
nærmere liggende vandforsyningsstation. Når der attcr haves vand, 
skal" der lil de samme stationer og depoter sendes underretning 
herom. 

Uregelmæssigheder ved lokomotivernes vandforsyning på sta-
tionerne skal endvidere af stationsbestyreren snarest meddeles til 
trafikinspektøren og den tilsynsførende ingeniør. 
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Hydroforanlæg. 

Samtlige hydroforanlæg efterses en gang årlig ved vognopsynets 
(maskindepotets) foranstaltning. Eftersynet skal omfatte: Armatu-
rer, filtre, hydroforbeholdere, pumper samt motorer. 

Vægte og vægtlodder 

Almindelige bestemmelser 

Alle nye vægte skal være justeret. Ved justering forstås en af 
Justervæsenet foretaget prøvning og godkendelse af vægt samt en 
derpå følgende stempling med justermærket. 

Rekvisition på anskaffelse af vægte skal indsendes til Handels-
afdelingen passerende værkstedet, Nyborg. 

Tilynet med, at Statsbanernes vægte opfylder gældende lov-
bestemmelser, og reparationen af vægtene varetages af værkstedet 
i Nyborg efter de retningslinier, der følges af Justervæsenet i hen-
hold til lov nr 65 af 28 . februar 1950 om måling og vejning og 
deraf afledede justerreglement med tilsluttende bestemmelser. 

Værkstedet, Nyborg, foretager mindst hvert 4. år et teknisk 
eftersyn (eventuelt reparation) og afprøvning af alle Statsbanernes 
vægte på brugsstederne. 

Det påhviler stationerne (maskindepoterne ) at holde vægte-
nes balance, bremse og andre let t ilgængelige dele rene og vcl 
smurt, ligesom vægtene daglig skal kontrolleres i o-stilling ( ube-
lastede ) . 

Kan vægten ikke stilles i o-stilling med o-stillingsloddet (ved 
fritstående vægte eventuelt opretning ) , skal værkstedet i Nyborg 
underrettes. 

Stationerne henholdsvis maskindepoterne og værkstederne mel-
der fejl og beskadigelser direkte til værkstedet i Nyhorg, som for-
anlediger reparationer og prøvevejninger foretaget ved en der! ra 
udsendt vægtsmed. I presserende tilfælde kan afhjælpningen af 
fejl foretages af en stedlig fagmand, men værkstedet i Nyborg 
skal i så tilfælde underrettes. 

Stationsforstanderen, lokomotivmesteren eller værkmesteren 
(eventuelt en af disse udpeget stedfortræder ) , der har tilsynet med 
vægtene, følger arbejdet med reparationen og skal være til stede 
vcd afleveringen og prøvevejningen samt underskrive formular nr 
Ma 144 som garanti for, at vægten arhejder rigtigt. 

Den til udførelsen af arbejdet eventuelt fornødne arbejdskraft 
leveres og betales af distriktet efter rekvisition fra vedkommende 
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stationslorstander eller lokomotivmester til pågældende banefor-
mand. 

Ved udfærdigelse af rekvisitioner og følgesedler skal de på 
vægtene anbragte løbenumre anføres. 

Brovægte 
nel fremgår al "Tekniske anlæg og hjælpemidler på statio-

nerne og maskindepoterne" , hvilke stationer der er forsynet med 
brovægte. 

Brovægtene henhører under den pågældende slation med und-
lagelse af brovægtene ved kulgårdene på østerport, Gedser, Kor-
sør, Aarhus Havn og Esbjerg, som henhører under vedkommende 
maskindepot, samt de ved værkstederne værende brovægte, der 
henhører under det pågældende værksted. 

Udover det eltersyn, der foretages hvert 4. år, lorelager værk-
stedet i Nyborg mindst hvert 2. år et eltersyn og en prøvevejning 
al samtlige brovægte. 

Med hensyn til vægtenes daglige pasning henvises til "Regler 
for vejning af vogne på hrovægten", der findes opslået i alle 
brovægtshuse. 

AlIlomobiluægle er underkastet de 101' brovægte fastsatte regler. 

Pakhusvægte, rejsegodsvægte m. fl. 
Ønsker om flytning eller ombytning al vægte sendes af sta-

tioner og maskindepoter til distriktet. 
Meddelelse om iværksatte flytninger eller ombytninger al 

vægte sendes til værkstedet i Nyborg. 
For viservægte gælder iøvrigt, at hvis viseren Cl' for længe om 

at linde o-stillingen eller svinger for længe omkring denne, kan 
der stilles på oliereguleringsskruerne, eventuelt pålyldes olie, der 
rekvireres fra værkstedet i Nyborg. 

Anvisning på, hvorledes man kommer tiloliebremsen, Cl' op-
hængt ved viservægtene. 

Vægtlodder 
Der må kun anvendes vægtlodder, der er fremstillet af Juster-

"æsenet, og som er forsynet med et stempel, hvoral dette fremgår. 
Vægtlodderne skal hvert 4. år indsendes til Justervæsenet til 

omjustering. Denne indsendelse foretages efter nærmere ordre Ira 
distriktet. 
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Istandsættelse og prøvning af kæder 
Alle istandsættelser og styrkeprøver af krankæder og løse 

kædestykker (kædestropper ) samt kæder henhørende til taljer med 
bæreevne over 1000 kg skal foretages i værkstedet i Nyborg. Alle 
kæder, der ønskes istandsat eller prøvet, skal derfor, forsynet med 
tydeligt mærke, indsendes til nævnte værksted. Samtidig sendes 
ad tjentlig vej på form nr B 83 en meddelelse om indsendelsen. 
De på formularen forlangte oplysninger skal gives så nøjagtig som 
muligt. 

Nyanskaffede kædetaljer . kal prøves første gang 3 å r efter 
ibrugtagning. 

Senest, når der er hengået 3 år efter, at kæderne sidste gang 
var til istandsættelse eller styrkeprøvning, skal de atter indsendes 
for at blive efterset og prøvet med hensyn til styrke, uanset om 
de trænger til istandsættelse eller ej. 

Kulkrankæder, der i særlig grad er udsat for slid, skal des-
uden jævnlig efterses. Når kædeleddenes mindste tykkelse på slid-
stedet er nlindre end 13 mm, skal kæden udveksles og indsendes 
til værkstedet i Nyborg. 

Kæder og kædestropper fra hjælpevognene skal dog kun un-
derkastes periodisk prøvning hvert 4. år, samtidig med at hjælpe-
vognen revideres. Disse kæder og kædestropper skal desuden altid 
prøves, såfremt de antages ved benyttelse at have lidt overlast. 
H vis kæden ikke har været benyttet i en vogns revisionsperiode, 
hvilket kan konstateres ved, at kædens ender er sammenbundet, 
med en ubrudt plombe, skal kæden ikke prøves, men kun kæde-
a ttesten fornyes af Nyborg værksted . 

Sektionsingeniørerne har ansvaret for, at de under maskintjene-
sten værende kæder og kædestropper rettidig indsendes til de 
f}eriodiske IJrovninger, medens værkstederne har ansvaret for så 
vidt angår kæder og kædestropper i værkstedet og de under sam-
mes område hørende hjælpevogne. 

Desuden har centralværkstedet i København ansvaret for, at 
kæder og kædestropper fra de i København stationerede hjælpe-
vogne ekstraordinært prøves efter formentlig beskadigelse, og di-
strikterne har tilsvarende ansvar med hensyn til de øvrige hj ælpe-
vogne. 

Enh ver kæde, der istandsættes, skal underkastes styrkeprøve, 
forinden den afsendes fra værkstedet. 

Enhver kæde, der efter endt istandsættelse og prøvning udgår 
fra værkstedet, vil på begge de næst yderste leds ene side blive 
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forsynet med et mærke, der angiver det træk, hvormed kæden tør 
belastes, og på leddets anden side forsynes kæden med et nummer, 
der svarer til prøveattestens løbe-nr. Har en kæde således på leddets 
ene side mærkerne B 4,50 t og på leddets anden side N 5624, er 
kædens tilladelige belastning 4,50 tons, og kæden har løbe-nr 5624. 
Kædens nummer (og altså også kædeprøveattestens nummer ) for-
bliver uforandret og ændres ikke ved de periodiske prøver. 

Hver gang en kæde udsendes fra værkstedet i Nyborg efter at 
være prøvet eller undersøgt, skal der af dette sendes en attest (form 
nr B 84 ) til den, der har foranlediget indsendelsen af kæden . 

Inden en ny kæde tages i brug, skal den være undersøgt og 
mærket på den ovenanførte måde. 

Såfremt en indsendt kæde kasseres og erstattes med en ny, skal 
attesten indeholde en udskrift af prøveprotokollen vedrørende den 
nye kæde og tillige oplysning om den kasserede kædes løbe-n r. 

Angående kæder til gaffeltrucks, se side 126. - IJI. 

l / IO 1955 
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Inden en ny Kæfle tages j Brug, skal den være undersØgt 
og mærket paa den ovenanfflrte Maade. 

Saafl'cmt en indscuclt Kæde kasseres og erstattes med en ny, 
skal Attesten indeholde en Udshift af Prp\'epr'otokollell ved-
l'øl'cnde clen nye Kæde og tillige Oplysnin g om den ka sserede 
Kædes L!lbe-Nr'. 

Eftersyn og Prøvning af Staaltraadstove. 
Eftersy n af Staalo'aad stove, der benytte til OpbejsJlillg af 

Byrder, foretages f. Eks. i Kraner, Elevatorer o. 1. en Gang om 
::\Iaaneden, og som almindeJig Regel gælder, at et '!'ov maa kas-
seres og l1fh"eksles med et nyt, Ilaul' en enkelt Vindiog (Dugt, 
Kordel) et' beudt, ellee naar det' ford elt over de forskellige Dug-
ter paa et kortere Stykke af ':l'ovets Længde Cl' sprængt saa man· 
ge 'fraade, som en Dugt i det paagældcllde 'fov bestaal' af. 

Et Tov kan godt være slidt glat og blankt, uden at man be-
hØver' at kassere det. 

An skaffelse af ber'omhandlede Staaltraadstove sket' ved Ge-
nel'aldirektol'atets Forans taltning, og den fol' In'ert 'l'ov fol'-
liLlJ gte Bl'udst'y1'ke dokum enteres yed Vool'kscertifjka t, saaledes 
a t yderligere Undersøgelse BI'll<lstYl'kcn so m R egel ikke skal 
foretages . Fl.'emkomroel' del' om, at 'rm"ell e fl'a ell be-
stem t ikke svaret' til de opgivne BrudstYl'ker, vil 
elisse kunne under søges ved Indsendelse af ca 1 Il] af det paa-
gældende 'rov til Laboratoriet '\'ed Centl'alværkstedet i Aal'llUs. 

Ophængn in gstoye t il elektl'i ske Lampe!.' skal efter ses i hele 
deres L.-:engde mindst een Gang I,,'el' G. }[aalled, og kassable 'rO\'e 
skal udveksles. 

Vognvaskeanlæg_ 
F'or B ct jenjng og Pasuing af Vognvaskeall læg gæld er Reg-

lerne i »Vej ledning i Betjening cg Pasning af Yoguvnskea nl æg:«, 

Central opvarmningsanlæg. 
Elvcl't FOI"hll', umiddelbal.'t efter at Opnn'mningen el' ophØrt, 

ska l de l' ar Vognopsynet fOl'etages et Eftel'syn af alle Central-
opvfll'mningsanl fGg, ,'ed hYilke1" all e beskad igede Dele repal'eres 
e ll er erenhr el t ud veksles, 
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Eftersynet skal omfatte: 
Kcclle'l': Vaudstalldsvisel'e, Regulatorer, Sikkerbedsven ti ler, 

FYl'dØl'e og R,is testængel' undersøges og repareres el1 er ud-
veksles. Alle RØgkallalel' renses omhyggeligt fol' Sod og Aske. 

Rprlclln:iJnger: Alle Flanger og RØJ-forbindelsel', del' hul' væ· 
l'et u tætte, adskiJles og ompakkes, medens Ranet' og ' -entUel' 
efter ses og Del' skal dog Bd:e foretages noget Ef· 
tel'syn af de alrnjndelige Regulel'ingsventilel' ved de til Anl æg 
med varmt 'Vand hØl'ende Ovne, naar del' ikke hul' været noget 
i Vejen med dem. I soleringen af RØ" eitel' ses og udbedres, hvor 
det el' forn Ødent. 

Oi,rlVlI.lat'i011S1)ll,'H.1wr: HYOI' del' ved Anlæg Uled varmt Vand 
findes Cirkulationspumper med elektri ske )IotOl'el', foretages et 

af di sse, og evenblel1e )[nngler afhjælpes. 
S taallplad.elve<ller : Har' der VfCl'et foretaget en Hepal'ation 

nf Kedlell , hvo l'\'ed Cl' udskiftet, cllcr Vægge ind mod 
lens Vandrum e,' ud skiftede eller lappede (ved Svej sning), skal 
Kedlen underkastes et særligt Efter syn med paafØJgende 
prøve. 

Ya"gge og Røl' undersøges omhyggeligt 1'01' begynuende 'ræ-
r in gel', ligesom del' i det Omfang, det el' muli gt. om 
del' Cl' genel'ende StenufSi"C tningel', 

Eftel' endt Eftm'syn underka stes Ketllen en Va lldtL'ykpl'øve 
nied almindeligt Yandva; l'k stl'yk, hvol'c ftcl' deu opfY l'es fol' at 
kon stater e, at alt el' i Ol'den, 

omfattende Repal'ationel' nJ3a kun iV • .cl'ksfcttes, og s .. cl'-
lige Rensemidlel' kun anvendes, ellel' at del' i In'cl't enkelt 
fælde el' truffet Artale med DistJ'iktet derom. 

Kedlerne med Angivelse af. h"Ol'IUHU' 'l'l'ykprØYc 
sid s t el' I'oretaget. 

Di strikterne fØrel' en Bog ovel' de i Distl'iktet yml'ende Ceu-
b:a lvnl'meaulæg, og del'i indfØres Tidspunktet fol' Eftersynet. 
dettes Omfang og de del'ved fOl'efnndne og a fhjulpn e Mangler af 
større Betydning. 

Stationære Højtryks-Kedelanlæg. 
De i Lo,' NI'. 544 af 4. Oktober 1919 om »'l'jl syn med Damp-

ked lel' paa Landjol'den« med m . luttende Bekendtgi;"else,' af 15. 
December 1919, jr". Lov Nl'. 121 af 4. Apl' il 1D32, fOl'eskPevne Til-
syn med stationawe Keclela,nlæg paall\' jlel' Distl'ild et og vtll'e-
tages af den ti lsy nsfØrende l\Ia skiningeniøl' (eller hans StcdJol'-
"'lu 1945. 14. 
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træder), som også skal deltage i de hvert 4. år stedfindende hoved-
eftersyn, herunder trykprøve med et tryk, som er 5 kg/cm' højere 
end det ordinære kedeltryk, når dette er mindst 8 kg/cm', ellers 
c./" af dette. Hovedeftersynet indføres i distriktets kedelprøve-
protokol. 

Kedlerne skal desuden i løbet af en 4-årig periode mellem to 
hovedsyn to gange efter stedfunden kedelrensning underkastes 
både indvendig og udvendig besigtigelse. 

For I]ver kedel føres en kedelbog (form. nr. Ma 105), hvori 
føres antal timer, kedlen hver dag er i drift, samt rensninger og 
eftersyn. 

\ Ved kedelanlæg med en hedeflade på 30 m' eller derover 
eller med et kedeltryk på over IO kg/cm' skal pasningen forestås 
af en person, der har bestået kedelpasserprøven, og der må som 
kedelpasser kun anvendes ædruelige og pålidelige personer, der 
er fyldt 19 år. 

For at kunne indstille sig til kedelpasserprøven kræves, at den 
pågældende skal kunne: 
l) skrive diktat med læselig håndskrift, 
2) regne med benævnte og ubenævnte tal samt med decimal-

brøk, 
3) gøre rede for hovedtrækkene i maskinlære, for så vidt angår 

indretningen og pasningen af de almindelige dampkedler og 
dampmaskiner på landjorden, og have kendskab til forskrif-
ter for kedelpasning. 
Han skal være fyldt 20 år, og han skal i mindst l år selv-

stændigt og ulasteligt have passet en dampkedel med over 10 
kg/cm' kedeltryk og en hedeflade på over 9 m'. 

Kedelpasserprøven er både mundtlig og skriftlig. 

For pasning af stationære højtrykskedler med mindre end 
30 m' hedeflade og med et kedeltryk på ikke over 10 kg/cm' 
kræves ikke officiel kedelpasserprøve. 

Sådanne kedler skal hvert 4. år udtages af murværk e. I. 
og underkastes ind- og udvendigt eftersyn samt trykprøve med 
et tryk, der er 5 kg/cm' højere end det ordinære kedeltryk. 

Trykprøven indføres i distriktets kedelprøveprotokol. 

• 
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Elektrokarrer. benzin karrer og gaffeltrucks. 

Sektionsingeniøren skal påse, at karrerne behandles efter de 
derom givne forskrifter, og han skal straks underrettes om evt. 
uheld eller beskadigelser. Større reparationer og indsendelse af 
karrerne til værkstedet henholdsvis 1. distrikt til Helgoland ma-
skindepot må kun ske efter aftalc med sektionsingeniøren. 

A. Elektrokarrer. 

Eftersyn af elektrokarrer foretages 
1. distrikt for de maskinelle deles vedkommende af vognopsyn 

eller maskindepot og for de elektriske deles vedkom-
mende, derunder eftersyn af batterier, af distriktets 
elektrikere. Desuden foretager cen tral værksted et, 
København, periodiske eftersyn af batterierne, 

2. distrikt af centralværkstedet, Aarhus. Mindre reparationer. 
kan dog foretages af maskindcpot eller vognopsyn. 

Distrikternes elektrikere foretager endvidere eftersyn af de sta-
tionære, elektriske anlæg (omformere, ladetavler m. m. ) til elek-
trokarrerne. 

Stationerne skal påse, at elektrokarrernes batterier oplades, så-
snart der er lejlighed dertil. 

Større reparationer på eIektrokarrer udføres af centralværk-
stederne. 

B. Benzinkarrer 
(herunder transportvogne med hydraulisk løfteapp.r.t 0. 1.) 

I . distrikt. Eftersyn og mindre reparationer foretages af vogn-
opsyn eller maskindcpot. Større reparationer fore-
tages af Hclgoland maskindepot. 

2. distrikt. Eftersyn og mindre reparationer foretages af maskin-
depoterne. Større reparationer foretages af 
værkstedet-, Aarhus. 

C. Gaffeltrucks. 

I. distrikt. Eftersyn og mindre reparationer foretages af vugn-
opsyn eller maskindcpot. Større reparationer fore-
tages af Helgoland maskindepot. 

JtJ/s 19,)2 64 
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2. distrikt. Eftersyn og reparation foretages af maskindepoterne. 
Kæd erne på gaffeltrucks er underkastet fabriktilsynets bestem-

melser og skal mindst I gang om året underkastes en omhyggelig 
undersøgelse, hvorved skal påses, at kæderne ikke viser farlig 
slitage, revner eller brud. Resultatet af undersøgelsen samt tids-
punktet fo'r denne indføres i en kontrolbog, der opbevares hos 
den pågældende lokomotivmester (værkmester ), der har ansvaret 
for, at de fastsatte eftersynsierminer overholdes. 

Konstateres der noget betænkeligt, må løfteapparatet straks 
sæltes ud af brug og kæden udskiftes med en pålidelig og brug-
ba r kæde (kun originale kæder må benyttes). 

Kæder, hvor kun en del udvi,er farlig slitage, revner ellcr 
brud, kan genbenyltes, når den defekte del er udvekslet med en 
fejlfri ( kun originale reservedele må benyttes) . Derudover må 
reparationer af kæder ikke finde sted . 

Hver kæde skal være forsynet med ct metalskilt , der angiver 
tidspunktet for næste. eftersyn, samt er forsynet med påskrift : 
"Kæden er underkastet fabriktilsynets bcstemmc1ser". 

Elektriske stærkstrømsanlæg. 

Højspændingsanlæg. 
Da d et er a b s o I u t I i v s f a r I i g t at berøre de elektri-

ske ledninger på de elektrificerede strækninger, skal lokomotiv-
personalet og personalet på andre køretøjer, som befinder sig på 
disse strækninger, udvise den største forsigtighed, således at de 
ikke kommer i berøring med de elektriske ledninger direkte eller 
gennem deres værktøj. 

Det er således forbudt personalet at stige op på 10kOJnotiv-
kedlen eller i tenderens kulrum, ligesom det er forbudt at krybe 
op på motorvogne eller andre vogne, som befinder sig på stræk-
ningerne, sålænge der er spænding på ledningerne. 

Ydermere skal personalet under sprøjtning af kullene pa,"e 
på ikke a t få vandstrålen til at berøre de elektriske ledninger. 

Ved a fsporinger og andre toguheld på de elektriske stræk-
ninger m å kraner o . I. høj e apparater ikke anvendes, forinden 
køretrådene er blevet gjort spændingsløse. H envendelse herom 
skal ske til togkontoret. 
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Nedfaldne køretråde skal altid 'betragtes som livsfarlige at 
berøre, indtil personalet har fået sikkerhed for, at de er gjort 
spændingsløse. 

løvrigt henvises til "Instruks for den elektriske Drift". 
Med hensyn til den forsigtighed, der skal udvises af remise-

personalet ved Enghave maskindepot, henvises til "Sikkerheds-
regler for Arbejde på de elektriske Vogne i og ved den elektriske 
Remise, Enghave Maskindepot" . 

Såfremt der sker ulykker, hvor mennesker kommer i berøring 
med de elektriske anlæg, skal man forholde sig som angivet i 
"Instruks fo'r den elektriske Drift" afsnit: "Vejledning til Hjælp 
i Ulykkestilfælde ved Berøring af Højspændingsledninger". 

Lavspændingsanlæg. 

Anlæg, der hører til den elektriske togbelysning. 

Beskrivelse af togbelysningen findes i "Vejledning i Brugen 
af den elektriske Togbelysning" og i "Forskrift for Batterihe\ys-
ning på Lokomotiver") i hvilken sidste der under B findes "Sær-
lige Bestemmelser for Lokomotivføreren" , som lokomotivperso-
nalet må gøre sig bekendt med. 

Stationære elektriske installationer. 

Stationerne eller maskindepoteme må ikke på egen hånd lade 
foretage forandringer ved de elektriske installationer eller ind-
sende anmodning om afhjælpning af mangler ved de elektriske 
installationer direkte til værkstederne. 

På stationer, hvor elektriker er ansat, retter stationen hen-
vendelse til den pågældende elektrikers nærmeste foresatte (som 
regellokomotivmesteren ) om afhjælpning af uregelmæssigheder 
ved den elektriske installation. For de øvrige stationers vedkom-
mende skal der, når intet andet er foreskrevet, rettes henvendelse 
til en stedlig installatør om rettelse af sådanne uregelmæssigheder, 
som kræver hurtig afhjælpning, og som skønnes ikke at være af 
større omfang. 

Restauratørerne på 
teme til fornyelse af 

1952 

banegårdene 
glødelamper, 

skal selv afholde udgif-
kupler, skærme, skærm-

65 
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holdere og Fatninger samt til Fornyelse og Reparation af de 
elektriske Kontakter og Afbrydere i de knn til Restaurations-
eller privat Brug overladte Rum, herunder ogsaa Udgifter af 
ovennævnte Art, der vedrØrer den Installation, der udelukkende 
af Hensyn til Buffeten el' indlagt i Ventesale, og skal -saa-
fremt ikke andet er foreskrevet - saa vidt muligt selv sørge 
for Arbejdets UdfØrelse ved stedlig InstallatØr. Maskindepo-
terne maa kun undtagelsesvis og kun mod Rekvisition fra Re· 
stamatøren udfØre saadant Arbejde. Kupler eller andre Gen-
stande efter Statsbanernes Normaler skal altid leveres af Stats-
banerne, men kun mod Rekvisition fra Restauratøren. 

Rekvisitionerne indsendes hver Maaned til Distriktet med 
Oplysning om de udleverede Materialer, om den medgaaede Ar-
bejdstid og om, paa hvilket af Distriktets faste Ordrenumre 
denne er fØrt. 

Formenes en Elektl'icitetsmaaler at være i Uorden, sendes 
Meddel.else om . Sagen til Distriktet, som del'efter foranlediger 
det videre fornØdne. 

Naar en stedlig InstallatØr udfØrer Arbejder fol' Statsba-
nerne, og dette medfØrer, at der udskiftes Afbrydere, Stikprop-
per, Sikringer, Lampefatningel', Leduillg Q . s. v., skal de gamle 
Ma terial el' afkræves InstallatØren og af S ta tionen eller Maskin-
depotet indsendes til Centralværkstedets Magasin. 

Elektriske Haandlamper maa ikke repareres af en stedlig In-
stallatØr. 

Materialers Modtagelse, Opbevaring 
og Udlevering m. m. 

Fællesbestemmelser. 

Over de forskellige Materialer fØrer Depotet - medmindre 
andet bestemmes - et Lagerl'egnskab i særlige RegnskabsheJtel', 
Form. Nl'. Ma 104. I Regnskabet skal indfØres enhver Tilgang 
og Afgang, forinden Regnskabet indsendes til Distriktet. 

Fra Depotet maa kun udleveres Materialer mod behØrig 
Alle Rekvisitioner skal være udfyldt nøjagtigt og 

tydeligt, og den, der forestaar Udleveringen, skal paase, at dette 
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sker og om fornØdent faa rettet Fejl og Mangler ved Udfær-
digelsen. Efter Udleveringen forsyner han Rekvisitionen med 
Depotets Stempel. En annnIleret Rekvisition skal - af Hensyn 
til Distriktets Kontrol med Rekvisitionsnumrene - med tyde-
lig Paategning »Annulleret« afleveres sammen med den følgende 
gyldige Rekvisition. Lokomotivernes (Motorvognenes) Rekvisi-
tionsbØger, del' altid skal fØlge Lokomotivet (Motorvognen) og 
være anbragt i det dertil indrettede Rum paa samme, maa kun 
benyttes til Rekvisition til det Lokomotiv (den Motorvogn), 
hvortil de hØrer. 

Depoterne skal drage Omsorg fol', at Vogne med Brændsel 
eller andre Materialer til Aflæsning ved Depotet eller i Kul-
gaal'den snarest tømmes og tilbageleveres Stationen ; i 
knappe Tider er dette af særlig Betydning. 

Kul, Koks og Briketter. 

For Modtagelsen af Brændsel pr. Skib gælder fØlgende: 
Lokomotivmesteren modtager paa Statsbanernes Vegue det 

Brændsel, del' leveres til Depotet, samt bistaar ved BedØmmel-
sen af Brændselets Beskaffenhed og Kvalitet. 

Naar Lokomotivmesteren modtager Meddelelse fra Leveran-
dØren eller fra Distl'H.::tet OID, at Kulskib kan ventes, rekvirerer 
han straks hos Stationen de til Losningen fornØdne Vogne til 
det nævnte 'I.'idspunkt. Saa snart det med Sikkerhed vides, hvor-
naal" Skibet vil ankomme, underrettes Stationen herom, og uaal' 
Skibet el' i Havn, sendes pr. 'fraad Meddelelse til Distriktet, 
den tilsynsfØrende MaskiningeniØr og Den Kommitterede i Han-
delssager om Skibets Navn, Ankomstdato og -klokkeslet. 

Saafremt Brændselet ikke oplægges direkte paa Havnelager, 
skal det vejes pau KJ.'an- ellcl' Brovægt. Naar Losuingen Cl' af-
sluttet, indsender Lokomotivmesteren t il Distriktet en Med-
delelse, del' skal indeholde Oplysning om Losningens Paabegyn-
delse og Afslutning, Lossetid (herunder Oplysning om Losning 
uden fol' normal Arbejdstid og pau Spn- og Helligdage), samt 
eventuelt tillige en Opgørelse over den udvejede Nettovægt. 

Aflæsning af Bl'ænelsel og Forbruget fra Kulbunkerllc i de 
forskellige Kulgaal'de skal saa vidt muligt foregaa saalec1es, at 
del' lejlighedsvis kan foretages en Opg!Jl'else af Beholdningen. 
OpgØrelse skal i alle Tilfælde foretages mindst 1 Gang om Aaret. 
Udlevering af Brændsel til Damplokomotiver, andre Kulgnal'de, 
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Stationer, Færger, Forvarmeanlæg m. v. maa knn finde Sted 
mod Rekvisition paa det ndleverede Kvantnm. Ved Rekvisition 
af Brændsel til Damplokomotiver benyttes Form. Nr. Ma 143. 

Ved Udfærdigelsen af Brændselsregnskabet benyttes Form. 
Nl'. Ma 25, hvis Hoved overstreges i Overensstemmelse med den 
paagældende Brændselssort. Paa Forsiden fØres det til Damp-
lokomotiver udleverede Brændsel, medens alle andre Udleve-
ringer og eventuelle Tilbageleveringer af Brændsel fØres paa 
Bagsiden. Regnskabet indsendes den 1. og 16. i hver Maaned til 
Distriktet tillige med Rekvisitionerne. 

For at kontrolere, at Brændselet til Lokomotiverne udvejes 
rigtigt, skal Lokomotivmesteren jævnlig veje nogle Knlvogne 
og Kulspande, hvorhos han skal paase, at der ikke til nogen 
Lokomotivfører udleveres en overvejende Mængde Smuld og 
Smaakul, samt at LokomotivfØrerlle afleverer Rekvisitionerne 
samtidig med, at de modtager Knllene. 

Solarolie. 

Level'ing af Solarolie skel' del: i Jernbanetnnkvogn (even-
tuelt i F ærdselstankYogn), dels i 'l'romler. Maskindepotet skal, 
saafremt autol'iseret Vejeseddel ikke foreligger, fØre Kontrol 
med, at det paa Salgsllotaen opfØrte Kvantum modtages, dels 
ved Eftervejning, dels ved Pejling af Beholdningen ffil' og efter 
Pnafyldningeu. Salgsllotaen forsynes med Modtagelsespaateg-
Iling og indsendes straks til Di striktet. 

Udlevering af Solarolie til Paafyldning pau Diesellokomoti-
vers og Dieselmotorvognes Brændstoftanke maa kun finde Sted 
mod Afgivelse af Rekyi sition Form. Nl'. !Ila 143 a. Rekvisi-
ti011erne samles og indsendes med Regnskabet til Distriktet til 
den fastsatte 'rid. Depotet ska I regelmæssigt og mindst een Gang 
maanedli g pejle SoIaroliebeboldn ingen og ved stsH'rc Uoverens-
stemmelser mellem virkelig og regnskabsmæssig Beholdning 
straks underrette Distriktet. 

Benzin. 

Levering ar Benzin sker- dels i Jenlbanetankvogn, dels i 
F::Cl'clsel stallkvogn (undtagelsesvis i Dunke). Maskindepotet skal 
fØre Kontrol med, at det pan Salgsnotaen anfØrte Kvantnm mod-
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tages, dels ved Eftervejning, dels ved Pejling af Beholuningen 
fØr og efter Paafyldningen (fol' Fmrdselstankvogne ved Aflms-
ning af tilstedevmrende Kontrolnr). Salgsnotaen forsynes med 
Modtagelsespaategning og indsendes til Distriktet. 

Ved TilfØrsel af Benzin til Tanke, hvortil AfgiftsfritageIse 
el' indrømmet, maa Leverancen vmre ledsaget af FOl'mulm' b 
(i 2 Eksemplarer) . Efter at vmre forsynet med Modtagerens 
UnderskrHt tilbageleveres Prima-Angivelsen Sælgeren, medens 
Secunda-Angivelsen bilægges den af autoriserede 
Forbrugsbog. Saafl'emt ilIaskindepotet (Tanken) el' beliggende 
i et andet Tolddistl'ikt end det Lager, hvorfra Benzinen mod-
tages, skal Angivelse og Forbl'ugsbog (Form. B 22) dog fØrst 
forsynes med Attest af det stedlige Toldkammer for, at Kvan-
tumet el' tilfØrt Forbrugsbogen. Prima-Angivelsen sendes der-
efter til Distriktet, som videresender den til Sælgeren. 

I de Tilfmlde, hvor 'rilbagebetaling af Afgiften skal finde 
Sted, lllua Leverancen være ledsaget af c, som straks 
underskrives af :Modtagel'en og indsendes til DistI'Hdet. 

Udlevering af Benzin til Paafyldning pau BenziuDlotOl'Vognes 
og Traktorers Brændstoftanke man kun f inde Sted mod Afgi-
velse af Rekvisition FOl'm. Nr. hla 143 u. 

Rekvisitionerne samles og indsendes sammen med Regnska. 
bet t il Distriktet til den fastsatte 'rid, og ved Slutningen af 
hvert Kvartal afleveres Forbrugsbogeu i udfyldt og underskl'e· 
ven Stand til Toldvmsenet, 

U askindepotet skal regelmæssigt og i alle 'rilfmIde ved hvert 
Kvartals Slutning foretage Pejling af Benzinbeholdningen. Ved 
større Uoverensstemmelser mellem virkelig og regnskabsmæssig 
Beholdning nnderrettes Distriktet straks. 

Smøreolie, Pudsetvist, Sæbe m_ v_ 

SmØreolie til Damplokomotiver maa kun udleveres mod Af-
givelse af Rekvisition F Ol'm. Nl'. Ma 102 a og til llotol'l oko· 
motiver og Motol·yogne mod Afgivelse af Rekvisitill Form. N l'. 
ilIa 102 c. 

Pudsetvist, Sæbe og 'l'ælldstikkel' maa kun udleveres til 
Lokomotivpersonalet mod Afgivelse a f Rekvis it ion Form. Nl'. 
Ma 102 b, som ligeledes skal afgives ved Ombytning af Lagener 
og Ilaandklæder. 

Da brugt Pudsetvist er meget brandfarligt (Selvantændelse 
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kan finde Sted), skal dette Materiale altid opbevares i lukkede 
Jel1lbeholdere, del' au skaffes i dette Øjemed. 

Petroleum, 

Uellem Statsbanerne og »Det danske Petrolenms-Aktiesel-
skab« er der afsluttet en Overeuskomst, efter hvilken Selskabet 
hal' overtaget .Leveringen af Statsbanernes Forbrug af Pe-
troleum, som leveres i Kvalitet »Esso 'Vater White«. 

Pau a lle Stationer, hvor Statsbanerne bruger Petroleum, 
indlægger Selskabet Jembelloldere af passende Størrelse paa 
de Steder og i de Rum, hval' Statsbanerne Ønsker det. 

Anskaffelsen, Indlæggelsen, Renboldeisen, Vedligeholdelsen, 
I standsmttelsen og Fjernelsen af Beholderne skel' paa Aktie-
"'elskabets Bekostning, men efter Statsbanernes Anvisninger. 
Pau Stationer, hvor del' kun findes een Beholder til fl ere 'l'jene-
stegrenes Forbrug, udleveres Petroleumen efter Rekvisition til 
de Tjenes ter, del' ikke bal' s,-"dig Beboidel', efter nærmere af 
Distriktet truffet Ordning. 

Leveringen af sker fl'U Aktieselskabets 'rank vogn 
paa dennes l'egelmæssige '1'UI', hvorom de enkelte Modtagere til 
enbver Tid holdes underrettet, eller efter Rekvisition af en af 
Statsbanernes Tjenestemænd. Vedkommeude 'J'jellestemand kan . . 
ved at afl mse det paa Voguen anbragte Kontrolapparat forVIsse 
sig om, at det ønskede Kvantum er leveret. Efter Modtagelsen 
af det Ønskede Kvanhlill kvitterer den paagældende 'J'jeneste-
mand i Chaufførens Kuponbog for l\Iodlagelsen. Han skal 
del' punse, at CbauffØren saavel paa den hvide som den gule Ku-
pon hal' anfrJrt: 

Station og Dato, 
'rjenestegl'en og Beholderens Nummer, 
Antal Liter, 
Pris og Beløb, 

ligesom han samtidig med Kvitteringen paa den gule Kupon 
skal notere: 

Kontrolnrets Nummer samt 
Antallet af 20 Liters Kander. 

af Petroleum skal desuden ved at efterse Chanf-
fØrens Kuponbog jævnlig kontl'olere, at den Pris, hvortil den 
leverede Petroleum noteres, el' den, som paa samme Tidspunkt 
uoteres fol' de handlende i det paagældende Leveringsdistrikt, 
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selvom den Petroleum, der fra Tankvogn leveres de handlende, 
maatte være af ringere Kvalitet end den, del' efter foranstaaende 
skal leveres Statsbanerne. I Øvrigt sker Afregningen direkte 
mellem Statsbanerne og Aktieselskabet. 

Opstaar der Tvivl om en leveret Vares Kvalitet ellel' Brug-
barhed, skal en PrØve paa en Liter indsendes t il Maskinafdelin-
gens Laboratorium i KØbenhavn i en omhyggelig rengjort Fla-
ske, der forsegles inden Afsendelsen. Samtidig med Afsendelsen 
skal Laboratoriet underrettes om, hvilken Dato Varen er 
leveret. 

Svind af Beholdningerne, foranlediget ved Utætheder e. l. 
af Jernbeholderne, godtgØres Statsbanerne af Aktieselskabet. 

Fakkelhylstre, 

FOl' Opbevaring af Fakler og Knaldsignaler (ifr. Side 54-r) 
gælder fØlgende Regler: 

Særlig bemærkes, at indtil 5 Fakkelhylstre skal opbevares i 
almindeligt aflaaset Skab i Kontorlokale eller Lager, medens 
større Antal skal opbevares i s<'"crlige Kasser, del' leveres af Cen-
tralværkstedet i KØbenhavn . 

Skabe og Kassel', der indeholder Fakkelbylstre, skal være 
fjernet mindst 2 m fra eller Kakkelovn, og Kasserne 
skal staa paa Gulvet. 

Skabe og Kasser, hvori Hylstl'elle opbevares, skal holdes af-
lanset, og Nøglen skal aftages og opbevares af Lokomotivmeste-
ren eller af den tjenestegØrende Formand pau vedkommende 
Magasin. Kassernes Plads maa ikke uden tvingende Grund for-
andres. 

I øvrigt maa der ved Behandlingen af fyldte Kasser, fyldte 
Hylstre, Faklel' og Knaldsignalcl' udvises den for brandfarlige 
Sager almindeligt kl'fm'ede FOl's igtighed; de man ikke udsættes 
fOl' StØd, Slag eller stærk Opvarmning, og snavel Kasser som 
enkelte Hylstre paa enhver Maade beskyttes mod Paal'irk- . 
ning af Ild ener Fugtiglled og skal i af I1d svaadc hur-
tigst muligt fjernes fl'a Bygningen . 

Hylstre, hvis Indhold hal' været benyttet, eller som be-
skadiget, indsendes af Stationerne pan Sjælland-Falster tB Cen-
tralværkstedet, og af Stationerne i Jylland-Fyn t il 
2. Dj stl'ikt. E I'statning fol' de indsendte Hylstl'e rekvireres i 
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'Overensstemmelse hermed i Centralværkstedet i KØbenhavn, hen-
holdsvis ved 2. Distrikt. 

Gifte og sundhedsfarlige Stoffer. 

For at forebygge Fejltagelser, del' kan være skadelige fol' 
Personalets Sundhed, gælder fØlgende Regler angaaende Opbe-
varing og Udlevel'irig af Gift og nedennævnte fol' Sundheden 
farlige Stoffer. 

A. Gift skal opbevares og udle\'eres i den originale Embal-
lage, og en bestemt Person skal være ansvarlig fol' Giftens Op-
,bevaring. 

B. Nedennævnte f 01' S 'wndlwden fa'rli!Je V æds/,;er: 
Ammoniakvand, Kalilud, Methylalkohol, Natronlud, Sal-

petersyre, Saltsyre, Svovlsyre, Klorzinkopløsninger, f. Eks. Lod-
devand, KarbolsYI'e, Kl'esolel', Sapokresoler, f . Eks. Kresolsæbe. 
Lysol,Izal, (Fællesbetegnelse: Desinfektiousmiddel), Kreolin, For-
maldehydopløsning, Nitrobenzol, Eddikesyre over 25 pCt.-holdig, 
Terpen tinolie, Poli tur, Tetraklorkulstof ('l'etraklormetan), Tl'i-
kloræthylen, 'l'etraklorætan, Tetrakloræthyleu, Diklormetan. 

skal opbevares omhyggeligt, adskilt fra Nærings- og Nydel-
sesmidler og i det hele fra Stoffer, de,' kan finde Anvendelse til 

indvortes Brug. 'l'i1 Udlevering og Opbel'aring af Beholdninger 
of disse Vædsker paa :2 Lite,' eller dC1''Wnder skal anvendes kla"e 

. Glasflasker af særlig Form med Glasprop og med indslebet Eti-

.ket, del' angiver Flaskens Indhold. 
C. Nedennævnte fo·r Su1t,lhedC1. fa"lige tørre StoffC1': 
AntimontL'iklorid (AntimonsmØr), Baryumkarbonat (Witlte-

rit ), Baryumklol'id, Blyacetat (Blysukker) Blyhvidt, Blyilte 
(SølvergWd), B1yovel'i1te, Mønnie, Hydroksylamin, Kalium, Ka-

1iumklo1'at, Kaliumhydroksyd (Ætskali), Kaliumbikromat, tve-
kromsur Kali, Kaliumkromat, kromsur Kali, Natrium, Natl'iulll-
hydroksyd (ÆtsnatL'on) , Oksalsyre, Syresalt, Parafenylendia-
min, SØlvnitl'at (Helvedessten), Uranfol'bindelser samt Krom-
farvel', 

skal opbevares i Beholdere, del' bærer tydelig Angivelse af 
Stoffets almindelige og som holdes omhyggeligt 
adskilt fra Nærings- og Nydelsesmidler og i det hel e fra Sloffer, 
som kan finde Anvendelse til indvortes Brug, Ved Udlevering 
skal Palmiugen være forsynet med en tydelig Angivelse af Stof-
fets almindelige Handelsnavn og paa iØjnefaldende bære 
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Betegnelsen »Til teknisk Brug - Forsigtig«. - De Vægte, Skeer 
og andre Redskaber, del' bruges vecl Afvejning af Stoffeme, Illaa 
ikke anvendes til Næl'ings- og Nydelsesmidler. 

Ordens bestemmelser . 
Politiloven fol' Statsbanerne fastsættet· Stl'af af BØder pau 

indtil 100 Kl'. fol' Overtrædelse af de i deus forskellige Para-
graffel' omhandlede Forbud eller Forskrifter om Opretholdelse 
af Orden paa Statsbanernes Omraade. 

Færdsel paa Banens Grund. 

Loven bestemmer bl. a., at det el' forbndt alle og enhver -
undtagen dem, del' hØrer til Statsbanedriftells Persona le, eller 
som i Embeds eller Bestillings UedfØr dertil el' berettigede, eller 
som dertil hal' StatsbanestyreIsens Tilladelse - at betræde 
eller fool'des paa Banen med tilhØrende Skl'aaningel', Dæmnin-
ger, GrØfter, Broer og andre Anlæg uden fol' de over Banen 
fØrende OverkØrsler og Overgange, saa vel S0111 a t færdes pan 
Stationerne, Fæl'gel'ue og Skibene uden fol' de for Publikum i 
Almindelighed e11el' betingelsesvis aabnede Lokaliteter. 

Ret til at færdes paa Banens Grund uden Adgangskot-t hal' 
Statsbanetjenestemænd i Uniform eller - i det mindste -

med UnifOl'lllShue, 
Ledvogtepe og Ledvogterskel', uaar de bærer Politiskilt, 

og Arbejdsmænd ved Statsbanerne, naar de 
bærer et af en rund Plade bestaaende Legitimationstegn, mærket 

D.S.B. . B , synhg paa rystet, 
Ma 

samt Ekstraarbejdere, del' ar bejder ]laa Banen eller begiver 
sig til eller fra Arbejde paa denne. 
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Færdsel paa Statsbaneomraadet. 

Ingen maa nden Hjemmel færdes paa saadanne Dele af Stats-
baneomraadet, som ikke el' aabne fol' Offentligheden. 

Til Statsbaneollnaadet henregnes: 
a) Banelinien med tilhØrende Skl'aaningel', Banketter, Gl'fHtel', 

Broer og andre Anlæg. 
b) Stationernes Omraade, 
e) Statsbanernes 'rag, Færger og Skibe. 
d) de undcr Statsbanernes Bestyrelse hØrende Forpladser og 

Adgangsveje til Stationer og Fæl'gestedel'. 
Hjemmel tn at færdes paa Banen uden Adgangskort hal' 

Statsballetjenestemænd i Uniform eller - i det mindste - med 
Ulli'fOl'IDShue, 

Ledvogtel'e og Ledvogtel'sker, naar de bærer Politiskilt, 
Haandværkere og Arbejdsmænd ved Statsbanerne, naur de bæ· 

l'er et af en ruud Plade bestaaende Legitimationstegn, mær-

ket. synlig paa Brystet, 
D,S,B. 
M., 

samt Extl'upel'sonale, del' al'bejdel' pan Banen el1el' begh'el' sig 
til eller fl'a Arbejde paa denne, 

Forbrydelser mod Banernes Sikkerhed, 
Tyveri og andre Lovovertrædelser. 
Gribes nogen pan fersk Gerning i en egentlig Forbrydelse 

mod Driftens S ikkerhed, skal han anholdes og ufortØvet afle-
ve,'es til Poli tiet. Indberetning ska l straks ad tjenstlig Vej fl'em, 
sendes til Generaldirektoratet. 

Nnal' Banernes Anlæg, i\Iatel' iel eller andet af deres 
findes beskadiget under saadaulle Omstæncligbedel', at del' el' 
Formodning for, at Beskadigelsen el' foretaget fol' at udsætte 
Driften fol' Fare, eJler n:1a1' der i øvtigt opdages del' 
maa antages at være udfØrt i en saadau Hens igt, skal Melding 
derom - mundtlig eller skriftlig - nopholde]jg gives til nml'-
meste fOl'esatte og Indbel>etnillg illdsendes til vedkommende Di-
strikt (for Overtrædelser begaaet paa Væl'kstedernes Olllruade 
dog ti l Vrcl'i<stedscbefen), 
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Paa samme Maade skal mundtlig eller skriftlig Uelding gi-
ves, naal' del' haves Mistanke eller Formodning Oll, at der el' 
begaaet Tyveri eller anden Forbrydelse med Hensyn til J el' n-
bauernes Tilbehør, Ejendele eller betroet Gods eller i deres Byg-
ninger eller Skibe, 

Naar Indbrud, Ildsjlaasættelse eller audre grove Forbrydel-
ser over for Statsbanerne opdages, skal den 'fjenestemulld, del' 
har deu stedlige Ledelse paa det paagældende Omraade, fOl'au-
ledige, at del' sker Meddelelse om Forbrydelsen baade til det 
stedlige Politi, om hv'is Adresse og han skal 
holde sig unde)'l'cttet, samt sørge for, at alt paa Gerningsstedet 
saa vidt mnligt forbliver nrØrt, indtil Politiet er kommet til 
Stede, 

Naar Skud eller Stenkast mod Tog hal' fundet Sted uudel' 
KØrslen, skal Lokomotivføreren, henholdsvis for-
uden at gø1'e Bemæl'lnling derom paa RappOl'ten tillige anmelde 
Sageu for den rør ste Station, hvor Toget holder, efter at den 
paagældende Handling el' forØvet eller opdaget, Denne Station 
anmelder snarest Sagen for Politiet og underretter Distriktet 
om den skete Anmeldelse, 

Enhver ved Jel'nbauen ansat el' fOl'pligtet ti l at yde Politiet 
al mulig Bistand til Opdagelsen af den 

Misbrug af NØdbremseu skal altid anmeldes fol' en Station 
og af denne anmeldes fol' Politiet. 

Politiet el' pligtig pau Forlangende at understøtte Statsba-
nernes Personale i Hnandbævelse af de fol' Bunen gi\'llc Ordens-
og Sikkel'hedsbestemmelsel', Ligeledes el' Statsbanepcl'sonalet 
pligtig at støtte Politiet i dettes 'l'jeneste paa Statsbanel'nes 
Oml'uade, fol' saa vid den Stntsbunepel'SOlwlet pnnbvHende 'l'j e-
neste, sæl'lig Sikkel'hedstjenesten, t illader det. 

"'I. 1947, 31. 
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Brandskade m. m. 
Foranstaltn'inger under Ildebrand. 

Opstaa!' der Ildebrand paa )Jaskindepotets Omraade, skal 
Depotforstanderen, saa snart det sk!;nnes, at Branden ikke øje-
blikkelig kan slukkes lUed de til Raaclighed væl'ende Sluknings· 
mid1er, tilkalde det stedli ge Branch'æsen og j øvrigt straks briuge 
det ved Depotet værende Slukningsmateriel i Anvendelse, 

I 'J'ilfælde af Beslmdigelse af Beholdervogne med brandfa r-
lige Vædskcl', hV01TCd der opstnar Fare fol' UdstrØmning af 
disse , Tædsker, skal Brandvæsenet ubetinget alarmeres. 

Angaacllde Bekæmpelse af Brand i l\Iotormatcl'iel henvises I 
til Side 56 c, 

Anbringelse og Anvendelse af Brandredskaber. 

'fil Brng ved Slukning af IldlØs el' Maskindepoterne forsy-
net med SprØjteslanger, som ved Hjælp af en OmlØbermØtrik 
kan anbringes paa den Stnds, del' findes paa ethvert Lokomotivs 
Injektorer eller F pdeventiler, SprØjtningen fOl'egaar del'\'ed, at 
den paagældende Injektor bringes til at arbejde, medens den 
tilsvarende FØdevcntil afspærres. 

20/0 1947, 32, 
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Sprøj teslangernc kan endvidere anvendes til optøning af 
elektriske sporskifter. Sådan optøning skal i så fald fore-
tages med damp (sprøjtning med vand må ikke finde s ted) 
fra et rangerlokomotivs injektor, idet brandslangen påskrues 
brandstudsen på lokomotivet og såvel fødeventilen som vand-
kassehanen afspærres. 

Depolforstanderen skal, når sprøjteslangerne ønsl<es an-
vendt til optøning af elektriske sporskifter. af stationen under-
reltes om, fra hvilket tidspunkt slangerne ønskes benyttet, og 
hvomål' de alter kan anbringes på plads. 

Brandredskaber skal opbevares tilgængeligt på ei, dertil 
bestemt plads, de må ikke anvendes til anden brug end den, 
hvortil de el' bestemt, og de må kun Ijemes fra deres plads, 
nål' de skal bruges til s lukning af ildløs, til optøning af spor-
skifter, og nål' de skal prøves. 

Depotforstanderen er ansvarlig for, al brandredskaberne 
til enhver tid el' i brugbar stand. 

De fornødne bestemmelser om anvendelsen, vedligeholdel-
sen og tilstedeværelsen af brandredskaber træffes af distrik-
terne. 

Forsikring mod og anmeldelse af brand- og 
eksplosionsskader. 

Forsikringen Ior brand og eksplosion af 
l) samtlige Statsbanerne tilhørende ejendele - såvel bygnin-

gcr og bygningsværker med fast tilbehør som driftsmaleriel 
(skibe, lokomotiver og vogne af enhver art) og andet løs-
øre (herunder værktøj og værktøjsmaskiner, belysnings-, 
opvarmnings- og elevatoranlæg, vare- og materialebehold-
ninger, stations-, kon10r- og loginventar m. m.) og 

2 ) gods (undtagen postgods) m. v. samt levende dyr og af de 
i Statsbanernes varetægt værende fremmede jernbanevogne 
(dog ikke privalvogne og sovevognssclsl"nbets vogne) 
er overt aget af Stats-Brandforsikringsfonden. 
Opstår del' brand- eller eksplosionssk.de på nogen af for-

sikringen omfaltet ting inden fol' distriktets (værkstedernes) 
OTlll'åc1e (bygninger, driftsmalcriel, løsøre Q. s. v.), skal ved-
kommende tjenestemand altid snarest branden for en 
stalion B1Cd oplysning om de skadelidte genstandes art og 
årsagen lil brandens (eksp losionens) opståen saml så vidt mu-
ligt om skadens omtrentlige størrelse. Stationen indberetter 
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derefter det passerede til den myndighed, under hvis område 
de skadelidte genstande hører. Den tjenestemand, del' afgiver 
meldingen til stationen, skal tillige snarest muligt til sin nær-
meste foresatte indsende en udførlig, skriftlig indberetning 
om branden (eksplosionen), dens årsag og omfang. Den ende-
lige opgørelse med Stats-Brandforsikringsfonden foretages af 
Generaldirektoratet, til hvem distriktet (henholdsvis værl<ste-
det ) sender indberetning om skaden efter at have sendt Stats-
Brandforsikringsfonden en foreløbig underretning. 

For så vidt angår det i stk. 2 omhandlede gods henholdsvis 
driftsmateriel, hvis forsikring ikke er overtaget af Stats-
Brandforsikringsfonden, skal der snarest gives meddelelse til 
distriktet. 

Indberetning om lynskader. 
Til brug ved indberetning til eleklricilelskommissionen om 

virl<ninger af forekommende lynnedslag og atmosfæriske over-
spændinger i Statsbanernes ledningsnet med tilhørende instal-
lationer sl,al maskindepolernc snarest give underretning om 
a I I e tilfælde af lynnedslag og atmosfæriske overspændinger 
i stærksll'ømsinstall ationer og om s t ø r r e beskadigelscl' af 
svagstrømsanlæg (altså ikke om de hyppigt forekommende til-
fælde af gennembrænding af sikringer) til den tilsynsførende 
mas kiningeniør. 

15/7 1949 37 
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Signaturer på vogn materiellet 

Mærke 

o 
( )OOOOmm( ) 

VandpA{yld-
ningsstudsen 
malet gu l 

VvOOt 

Person-, post- og rejsegodsvogne 
samt motormateriel 

Placering Betydning 

Til højre på læng- Vognen har svævende aksel kasser 
dedrageren 

øverst på gavlen Advarsel mod eventuelle elektriske 
ved opstignings- køreledninger 
trin ete 

På længdedrage-
ren udfor tilbage-
)tillingsventilen 

Angiver placeringen af nødbremsens 
tilbages tiHingsventil, hvis denne er 
anbragt i en lukket kasse under 
vognen 

På længdedrage- Længden af evt rem ekskl remsam-
ren udfor dyna- ler 
mocn 

Vandbeholderen er frostsikret, når 
\'ognen er opvarmet 

Ved vandpåfyld- Vandbeholderen er frostsikret, når 
ningss tudsen (anv vognen er opvannct 
ikke på DSB's 
vogne) 

Til venstre på Angiver vognvægten 
længdedrageren 

Tara OOOOOkg " Angiver tara-vægten. Påføres kun 
RIC-mærkede vogne 

Midt på 
hylsterets 
dige side 

Midt på 
hylsterets 
dige side 

puffer- Ringfjederpuffer med 75 mm van-
udven- d ring. Tallet angiver største puffer-

tryk i tons 

puffer- Ringfjed erpuffer med 110 mm van-
udven- dring. TaBet angiver største puffer-

tryk i tons 
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Mærke 

-+ 0.00 m 

jREvjN joQOØ. 00 j 

O 1m", ,/ilde 
ROO 7 

140 - III 

Placering Betydning 

På Angiver, at -vognen har skruebremse 
ren udfor skrue· 
bremsesvinget 

1. Til højre på 1. 
længdedrage-

For 2-akslede vog"e: 
Afstanden mellem hjulsættene. 

ren 

2. På trucken 

Til højre på 
længdedrageren 

. På lruck-Iængde-
drageren 

Under en af de 
to bolte, som sam-
menholder puffer-
plade og puffer-
hylster 

For 3-akslede vog"e : 
Afstanden mellem de yderste 
hjulsæt. 

For truck-vogne: 
Afstanden mellem truckcen-
trerne 

2. For 2-akslede trucker: 
Afstanden mellem hjulsættene. 

For fl er-akslede trucker: 
Afstanden mellem de yderste 
hjulsæt 

Angiver revisionsdalo for vogne med 
højst 4-årig revisionsfrist. Vogne m ed 
anden revisionsfrist har samme sig-
natur; men foran rammen anbr et 
tal, der angiver revisionsfristens åre-
mål 
Ang kilometer-revision se ordreseric 
P: Revisionsfrist fol' vogne 

Trucken må ikke smøres på de sle-
der, der har gummianslag (gummien 
ødelægges af olien) 

Skilt, der markerer l'ingfjederpuffer. 
R angiver største puffertryk i tons. 
Hub angiver puffelvandring i mm 

liG 



Mærke 

IRlcl Pt:1 S 
N 

-

I 

141 - II p 

Placering 

Vognsiden nederst 
til venstre 

- -" 

I fortsættelse af 
RIC-mærket 

- -" 

-,,-

- ,,-

Vognsiden nederst 
til venstre 

Betydning 

Vognen opfylder de alm betin gelser 
for any i internationale løb 
Undervognen og kassestellet er a f træ 
Stjernen angiver, at vognen ikk e op-
fylder betingelserne for enkelt e af 
den administratio ns li-
nier 
Ankeret angiver, at vognen opf ylder 
betingelserne for overførsel me d den 

administrations fæ rger 

Dobbeltrarrunen angiver, at ti nder-
vogn og kassestel er af metal 

Vognen har elektrisk varmeudrust-
ning for de anførte spændinger og 
periodetal 

M å kun benyttes for de 
spændinger og periodetal 

anførte 

Vognen har gennemgående elektrisk 
varmeledning 
. . .... V angiver den højst tilladelige 
spænding. = perioder 

Vognen har gennemgående elektrisk 
varmeledning . 
...... V angiver den højst tilladelige 
spænding. 
-- betyder jævnstrøm. 
Varmeledningen må ikke hruges lil 
vekselstrøm 

Ankeret angiver, a l de ar de føl-
gende administrationer, der har fær-
geoverfarter, kan overføre vognen 



p 142 - II 

RIC-mærke!s signaturer for de forskellige administrationer 

' {lO 1955 

A-
B-
BG-
CH-
Cs -
D-
DK-
F-
GR-
H-
It-
J-
L-
N-
NS -
PL -
R-
S-
SAAR -
TC -

Østrig 
Belgien 
Bulgarien 
Schweiz 
Tjekkoslovakiet 
Tyskland 
Danmark 
Frankrig 
Grækenland 
Ungarn 
Italien 
Jugoslavien 
Luxembourg 
Norge 
Holland 
Polen 
Rumænien 
Sverige 
Saar-området 
Tyrkiet 
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143 - III 

Person-, post- og rejsegodsvogne 

p 
Ud\'cndigc 

Forkortelser for de internationalt anvendte trykluftbremser 
og deres betydning. 

II' 

Kp 
KpGP 
W ( Lu l-o ll ) 

W (Lu V-I ) 

W (LuR ) 

Kkg 
Kkp 
Kks 
DrG 
Drr 
DrGr 
BoG 

BuCD 

BoD 
Hikg 
Hikp 
Hiks 
H ikss 
Bd 
W - RL 
Kp - RL 
W ( LuR ) - RL 

lIa - G 
Ch - C l' 
O - GP 

o - p 
O - PR 
O - GP - AL 

O - PR - I 

" X"- Dir. 

l . Alltumtltiskc, ikke i ri ll v is (osh(ll' c b r t: lII .fCr. 

Wcstingho usc-hurtigbrclllsc eller 
Wcstinghousc-hurtigbrcmsc med oUlstilling. 

- pnsontog.) 
K nurr-h 111'1 ig bn'll1 sl'. 
Kno rr-hllrti ghrc ms(' Im:.d omstilling . (Godstog - pI' 1'50nlog.) 
Wcstinghousc-blTIIISC llIed st)'rc\'c ntil 

L U I- ll . (TullI - læsset. ) 
\Vcstinghousc-brcllIsc med styr('\"{' ntil 

LU V- I. ( Persontog - godstog.) 
Vll 'sting ho u.'i(·-blT IlIS(· 11WcI styn'\'{'ntil R . ( Persontog.) 

ll . Autoll/atiske. t rin vis fosbare brem ser. 
KUllze·Knorr - godstogsbremse. 
Kun7.c·Knorr - persontogsbrcmse. 
Ku m.c·Knorr - hurtigtogsbremse. 
Drolshammer godstogsbrcmsr'. 
Drolslwmmcr persontogsbrcll1sc. 
D rolshamlllcr bremse med omstilling. (Godsto,L;" -
Bozic·brcmsc, type C med omstilling. (Godstog - persontog. ) 

Kun 
Boz ic.lm·lIlsl', type C D mcd omstill ing, (Godstog - persontog. ) 

Automati sk lastafbrcmsning. 
Bozie-brcmse, typc D, godstog, med automatisk lastafbremsning. 
Hildebrand-Knorr godstogsbremse. 
Hildebrand-Knorr persontogsbremse. 
H ildcbra nd·Knorr hurtigtogsbrcmsC'. 
Hildebrand-Knorr bremse for særl ig hurti!{gående tog. 
Brccla -brcmsC' . 
W es ti n,4'hou1il'.h li rt isb n 'lllse Illcd R ihosl' k. L(·uch t(' l'\T n li I. 
Knorr-hu rtigbrelHs(: IlH:d Rihosek·Lcur hten ·cntil. 
Westing housc-brclll sc mcd st)'I'{' \'entil LU R og 

R ihosck·Lt·uchtl' ly cntil , 
H,I rd y-godstogsbn:msc. 
Charmillc-brcrnse m('d omsti ll ing. (Godstog - persontog.) 
Oerl ikon-bremse, type ESt 3 med omstilling. 

(Godstog - I)(' rsontog) . 
Ol' rlikon-pl' rsontogsbrclllsc, type ESt ·1. 
Ocrlikon-person- og hurtigtogsbremse, type DSt. 
Oerl ikon-bremse, type ESt/AL med omstilling 

(Godstog - persontog) og a utomati!'il, lastarbn'msning. 
Ot -rlikon-pcrson- og hurtigtogsbremse. type ESt/R . 

III , Aut omatiske bre mser forbundet med dire kt e brem ser, 

En a f de foregående b remse r " X" forbundet med d irekte bremse. 
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Mærk!.'!. 

OOOOOkg-
OOot 

<OO,Om2
) 

I OO,Om I 

o,oYm 

IH - III 

GODSVOGNE 
l Udvclldig{' 
I påskrifter 

I 

Placering. Bt!tydning. 

På vogngavl og til Forsigtig rangering. 
venstre på vogn-
siden. 

Til højre på læng- Vognen har svævende akselkasser. 
dedrageren. 

Til venstre på 
vognsiden. 

- -rr 

- -rr 

- -rr 

Angiver vognens egenvægt (tara). 

øverste felt angiver egenvægten, 
nederste felt skruebremsevægten. 
(Findes kun på vogne, hvor skrue-
bremsevægten er mindre end tara 
+ last.) 

Angiver bundfladen. 

Angiver vognens nyttige læsse-
længde. 

På længdcdragc- Angiver vognens største metervægt j 
ren. tons, hvis denne er større end 3,4 t. 

På beholdervognes Angiver beholdervognenes rumind-
venstre sideplade. hold i mS, hl ener l. 

øverst på gavlen Advarsel mod evt. elektriske køre-
ved opstignings- ledninger. 
trin etc. 



Mærke . 

-+O.OOm+-

10000 kg-

OOA 
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c-cOO 00 
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MG 

145 - IV p 

GODSVOGNE 
Udvendige 
påskrifter 

Placering. 

1. Til højre på 
længdedrageren. 

2. På tlUcken. 

Betydning. 

1. For 2-akslede vogne: 
Afstanden mellem hjulsættene. 

For 3-akslede vogne : 
Afstanden mellem de yderste 
hjulsæt. 

For truck-vogne: 
Afstanden mellem truckcen-
trerne. 

2. For 2-akslede trucker: 
Afstanden mellem hjulsættene. 

Fo r fler-akslede trucker: 
Afstanden mellem de yderste 
hjulsæt. 

Til venstre på Angiver største islast. 
vognsiden. 

På længdedrage-
ren, armerings-
bjælken etc. 

Midt på længde-
drageren. 

På længdc?rage-
ren, armcnngs-
bjælken, etc. 

På la:ngdc-
drageren. 

Til højre på la:ng-
dedrageren umid-
delbart foran sig-
naturen for vogn-
revision. 

Antal (00) og art (O) af aftagelige 
dele (A). 
(Se side 148-1 ) . 

Angiver den størst tilladte last jævnt 
fordelt over de angivne antal meter. 
Afstandene a-a, b-b og c-c er mar-
keret på længdedrageren. 

Angiver den størst tilladte last jævnt 
fordelt over det angivne antal meter. 
(Erstattes efterhånden af ovenstå-
ende signatur.) 

Vognen har l"nillimctcrgcvind . 

Vogncn c r udtaget til lejlighedsvis 
udrangerillg. 



p 
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:1. 11/ 1 1954 

l{ti - IV 

GO D SVOG N E p;hkriftc r 

Placering. n e tydning. 

Ved vognummc- Privat-vogn. 
ret. 

M idt på 
hylsterets 
d ige side. 

puffer- Ringfj cdcl'puffc r IlItxl 75 IUIl I Vrtll -

udven- dring. "rallet angivc.:r stønile purr cr-
tl)lk i tons. 

På beholdervognes 
højre sideplade. 

T il højre på 
vognkassen. 

Til venstre på 
vognkassen. 

" 

Til højre på 
længdedrageren. 

T il højre på 
la:ngdcdragcrcn 
umiddelbart foran 
ovenst . sign. for 
revisionsfr ist . 

BcholdcJ'vogllcn har sk\'a lpcplauc r. 

VognelI opr ylder tl'3 usitp rofilcl, ug 
dens konstrukt ion og udstyr opfyl-
der de øvrige bestemmelser for in-
ternationalt løb. 

Indenfor en revisionsfrist på 3 (i ,. 
kan vognen køre i tog med maksi-
malhastighed 100 km / t, nå r vog n-
lasten ind . eventuel islast ikke over-
stiger den i rammen anførte vægt. 

I ndenfor en revisionsfrist på l fir 
kan vognen køre i tog med maksi-
malhastighed 120 km/ t, når vogn-
lasten inel. eventuel L'ilast ikke over-
stiger den i ovcrslc ramme anfOlte 
vægt. 
For Il cdcrste ranllue gælder beskri -
velsen fra foregående signatur. 

Angiver revisionsda to for vogne med 
4-årig revisionsfrist . Vogne med a n-
den revisionsfrist ha r samme signa-
tur ; men fora n rammen anbringes 
et ta l, der a ngiver rcyisionsfristens 

Angiver at vognen C l' forsynet lIled 
interna tiona lt udskiftelige dele. 

76 



Mærke. 

147-1 

GODSVOGN.E 

Betydning. 

Vognen er udstyret som 

p 
Udvendige 
påskrifter 

Vognen er udstyret med en persontogsbremse, der ikke 
kan omstilles til godstogsbremse. 

Vognen er udstyret med en internationalt anerkendt 
godstogsbremse. 

Vognen er udstyret med en internationalt anerkendt 
persontogsbremse, der kan omstilles til godstogsbremse. 

Vognen er udstyret med en, godstogsbremse, der ikke 
opfylder de internationale betingelser . 

• J. 

Vognen er udstyret med en persontogsbremse, der kan 
omstilles til godstogsbremse. 
Bremsen er ikke' internationalt godkendt. 

Signaturerne, der er hvide, a nbragt på 'de fire hjørnestolper. 

På hvidmalede vogne er de indrammet, med sort. 

F or brcmsebetegnclscr se iøvrigt side 143. 

'. 



Løbe· 
nummer 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

11. 1952 

148-1 

GODSVOGNE 

Signaturer for aftagelige dele. 
Eksempel: 8 = 8 stk. aftagelige kæder. 

A: Aftagelig vogndel. 
6: Løbenummer for vogndelen . 
8: Antal af pågældende yogndel. 

Side- eller endestøtte. 
Aftagelig sidevæg. 
Aftagelig endevæg. 
Aftagelig sidedør. 
Aftagelig endedør. 
K æde. 

Udvendige 
påskrifter 

Tov. , ..... 
Presenningbom. 
Vrideskammel (med støtter) . 
Indskudsgulv (f. fjerkræ etc.). 
U nderstøtning for iodskudsguh·. 
Brædt til indskudsgulv. 
Dørgitter (for frugt, grøntsager etc.). 
Dørplade (for løst indladet korn etc. ). 
Bure til dyr. 
Siddestænger for fjerkrævogne. 
Fodertrug. 
Buk for fodertrug. 
Løs hestebom eller støttetov. 
Gitter og aftagelig hynde for hestetransport. 
Aftagelig briks for hestetransport. 
Grime for hestevogn. 
Klapstol i hestevogn. 
Kobbelstang (stiv kobling). ,.-., 
Bundrist (jern- eller brædderist). • ' 
Iskasse. 
Iskasseforsatsvæg. 
I skasserammer. 
Hagestang eller stang for kødkroge. 
Aftagelig tværbjælke (for vogne med forsænket bund, 
Aftagelig drager. f. eks. Tk 10000) . 
Støttebjælke } for specialvogne. 
Del af indskudsgulv 
Iltflaske. 
Stopkile. 
Bremsestang med eller uden klodser. } T'l f 
F d' 1 vogne or astspæn mgstov. b'l 
M · d b' lk f b l' l transport. In re Jæ 'e Ol' evæge 19 rampe. 
Aftagelig læssesadel for vogne med vrideskammel. 
Ud\'ekslelig vannehalvkobling. 



Mærke 

o 50 

S{) SO 

miSt 

l 'f9 - III p 

Placering 

N ederst på h jørne-
stolperne 

-,, -

-,,-

Betydning 

Gennemgående elektrisk varmeled-
ning til 3000 volt. 50 anføres kun , 
hvis ledningen kan bære cn veksel-
strøm med periodetal 50 

Gennemgående elektrisk vanllcled-
ning til 1500 volt. 50 anføres kun, 
hvis ledningen kan bære en veksel-
strøm med periodetal 50 

Gennemgående elektrisk vanneled-
ning til 1000 volt. 50 anføres kun, 
hvis ledningen kan bære en veksel-
strøm med periode tal 50 

Umiddelbart efter Vognen CJ' standardvogn 
RIV-mærket 

På længdcdrage- Angiver at vognen har automatisk 
ren i umiddelbar lastveksel med m i.lx-brclllsevægt som 
nærhed af bremse- anført i signaturen 
omstillings-
håndtaget 

Til venstre på 
længdedrageren 

Vognen må ikke passere ranger-
rygge 

Under en af de to Skilt, der markerer ringfjeclerpuffer. 
bolte, som sam· R angiver største puffertryk j tons. 
menholcler puffer- Hub angiver puffervandring i mm 
plade og puffer-
hylster 
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UIC 

EUROP 
di> 

DSB 
Danmark 

ROP • DSB 
Danmark 
600000 

150 - III 

Placering 

Under 
RIV-mærket 

Til venstre på 
vognsiden 

- ,,-

-,,-

-,,-

- ,,-

Nederst t il højre 
på vognsiden 

Betydning 

Vognen opfylder "International 
Jernbaneunion "s byggebestemmelser 

Vognlastsignatur hvor øverste feJt 
angiver vognens lasteevne (inkI evt 
islast) og nederste felt vognens bære-
evne. Er nederste felt ikke udfyldt, 
er vognens bæreevne lig lasteevnen 
+5% 

Vognlastsignaturer. der angiver 
nens lasteevne (inkJ evt isJast) ved 
kørsel på A- B- C-normalstræknin-
ger. Jfr iøvrigt RIV, årg 1953, bi-
lag II, § 4. Vognens bæreevne er lig 
lasteevnen + 5 

Vognen er optaget i EURO P-vogn-
parken 

Smøreskema for vogne med tidssmø-
nng 
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151 - II 
Lastgrænsesignaturer for godsvogne, 
hvis konstruktion tillader akseltryk 

indtil 20 t, 
men over 18 t 

indtil 18 t, 
men over 16 t 

A B C A BIC 
OO.ot OO,ot OQ,ot OQot OOot 

A B C A Bic 
OO.ot OO.ot OO.ot OO.ot OO.ot 

IS OO,ot OO,ot IS OO,ot OO,ot Is 
, 

A B C A BIC 
OO.ot OO.ot OO,ot OO.ot OO.ot 

S OO,ot OO.ot S OO.ot OO.ot S 
SS OO.ot SS OO,ot SS 

p 

indtil 16 t 

A Bic 
OO,ot OO.ot 

OO,ot 

A BIC 
OO,ot OO,ot 

OO,ot 
OOot 

f\ngiver vognens maksimale tilladelige last ( inkl evt islast ) ved 
kørsel på A-B-C normalstrækninger. ]f i øvrigt RIV, årg 1958, bi-
lag II, § 4, stk 3. 

[§J-lTlærket til venstre i signaturet markerer, at den pågældende 
vogn kan køre indtil 100 km/t med last som angivet udfor mærket. 
Mærket har gyldighed i hele revisionstiden. 

til venstre i signaturet markerer, at den pågældende 
vogn kan køre indtil 120 km/t med last som angivet udfor mærket. 
Mærket har kun gyldighed det første år efter den sidste revision. 

M a:rke 

IslOROtl 
Itsloo.otl 

Placering 

Til venstre på 
vognsiden 

- ,,-

Betydning 

Lastgrænsesignatur lor vogne med 
"åben" A-B-C-mærkning. 

]1 i øvrigt ovenfor. 
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Nloo.oo.OO 

15/S 1958 

152 - II 

PJacering 

Til højre på 
længdedrageren 

Til højre på 
længdedrageren 

Betydning 

Angiver revisionsværksted og -dato 
for godsvogne med 4-årig revisions-
frist for indenlandsk løb, og for 
RIV-mærkede vogne 3-årig revi-
,ionsfrist for udenlandsk løb. Vogne 
med anden revisionsfrist har foran 
denne signatur et tal , der angiver 
revisionsfristens åremål. 

Angiver revisionsværksted og -dato 
for RIV-mærkede vogne med 4-
årig revisionsfrist i såvel ind- sonl 
udland. 
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