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REGLEMENT 
for 

AFBENYTI'EIBEN AF DE I FORBINDELSE MED STATSBANERNE 
ANLAGTE HAVNESPOR UDEN FOR KØBENHAVN. 

(udstedt af Indenrigsministeriet den 29/7 1889 med for-
andringer ifØlge bekendtgØrelser af 18/10 1897 og 
24/11 1916, udstedt af henholdsvis Indenrigsministe-
riet og Ministeriet for offentlige Arbejder). 

Til sikkerhed for fardselen og til opretholdelse af 
orden på de i forbindelse med statsbanerne anlagte 
havnespor fastsætter ministeriet herved følgende reg-
lementariske bestemmelser for benyttelsen af sådanne 
spor: 

§ 1. 

Havnesporene må i en bredde af 2,20 m på begge sider 
af sporets midte ikke uden statsbanedriftens samtykke 
benyttes til oplag af gods eller deslige. Heller ikke 
må transporten på havnesporene hindres eller besværes 

. ved bovspryd, tove, kæ:ier eller deslige. Havnemesteren 
eller havnefogden skal passe overholdelsen heraf og 
har i påkommende tilfælde på vedkommende jernbanebe-
tjents begæring uopholdelig at drage omsorg for, at 
de transporten besværende genstande fjernes. 

§ 2. 

For de enkelte havne kan der, efter forhandling med 
vedkommende havnebestyrelser, fastsættes bestemte 
jernbanestraiminger, på hvilke det er statsbanedrif-
ten tilladt at hensætte lcæsede eller tomme jernbane-
vogne. Såfremt der uden for disse sporstra:iminger hen-
står Jernbanevogne, som ikke befinder sig under på- el-
ler aflcæning, har havnemesteren eller havnefogden, for 
s å vidt de efter hans skøn er til hinder for losning og 

ladning af fartøjer eller genere færdselen på havne-
pladsen, derom at underrette vedkormnende jernbane-
funktio:nar, der da drager omsorg for vognenes flyt-
ning. Tillade forholdene ikke at afvente jernbane-
funktio:narernes tilstedekomst, kan havnemesteren el-
ler flfl,vnefogden selv lade vognene føre til side for 
statsbanedriftens regning, dog i overensstemmelse med 
de nedenfor i§ 6 angivn~ regler og under det i§ 9 
bestemte ansvar. 

§ 3. 

Jernbanevognene have forret på havnesporene, og skulle 
alle andre køretøjer eller personer, som måtte belemre 
disse,snarest muligt vige plads for at lade jernbane-
vognene passere. 
Henstå kØretøjer uden mandskab, er statsbanedriften be-
fØjet til at forlange havnemesterens eller havnefogdens 
assistance til deres bortfjernelse eller til selv at 
lade dem fjerne. 

§ 4. 

På den anden side har statsbanedriften at anvende alle 
fornØdne sikkerhedsforanstaltninger ved frem- eller 
tilbageførelsen af jernbanevogne, for at ingen skade 
på person eller gods skal afstedkommes. I havne, hvor 
dertil måtte være anledning, kunne særlige sikkerheds-
foranstaltninger foreskrives af indenrigsministeriet. 

§ 5. 

Til transport af vogne på havnesporene kan statsbane-
driften benytte heste- eller menneskekraft eller loko-
motiver. Skulle forholdene kræve yderligere sikker-
hedsforanstaltninger med hensyn til benyttelsen af loko-
motiver, foreskrives sådanne af indenrigsministeriet. 

§ 6. 
Når forsendere eller modtagere, for hvem jernbanevog-
ne ere stillede til rådighed, eller deres folk i hen-



hold til Politiloven af llte maj 1897, § 7, fordi 
ingen jernbanefunktionarer er eller hurtigt kan kom-
me til stede, på havnebanens læssespor foretage så-
danne mindre bevægelser af disse vogne, som losning 
og ladning uomgængeligt kræver, skulle de pågældende 
iagttage fØlgende forsigtighedsregler: 

a. Forinden vognene sættes i bev~else, skulle ved-
kommende forvisse sig om, at sporet, hvorover vog-
nene skulle føres, er frit, og der ej heller findes 
personer eller andre hindringer i farlig nærhed 
af sporet. 

b. Under bevægelsen skulle vognene ledsages, således 
at de i påkommende tilfælde hurtigt kunne bringes 
til standsning. 

c. Når vognene ere bragte til deres besterrmelsessted, 
skal der sørges for, at de standses fuldstandigt 
og yderligere sikres ved bremsning eller ved an-
bringelse af stoppekiler, klodser eller deslige 
under hjulene. 

d. Bev~elsen af vognene må foretages således, at 
ikke andre på sporet henstående vogne derved sæt-
tes i ukontrolleret bev~else. 

§ 7. 

Under henvisning til§ 6 a i Politilov for Statsba-
nerne af llte maj 1897 fastsættes herved til sikring 
af gennemførelsen af det i Politireglementet for 
Statsbanerne af 22de januar 1900 med senere tilføjel-
ser fastsatte frie rum over Havnespor fØlgende be-
stemmelser vedrørende lcmse- eller losseapparater, 
såsom kullosseapparater, lcæsebroer, elevatoranl~ 
og lignende, som Ønskes anbragt i nærheden af eller 
over havnesporene: 
a. Faststående læsse- eller losseappara-

ter må have en urokkelig stilling i havnepladsen, 
så ledes at ingen af apparaternes faste dele nogen-
sinde kan nå ind i det for havnespor gældende frie 

I rum. 
Bevæge 1 1 g e læse- eller losseappara-
ter må enten være indrettede til at bev~es på 
skinner på en sådan måde, at ingen af apparater-
nes faste dele nogensinde kan nå ind i det for-
annævnte frie rum, eller også skal apparaterne 
fjernes forud for hver rangeringsbevagelse på 
vedkommende havnespor. 

b. Bevægelige dele, såsom slidsker, tragte og lignende, 
på de læsse- eller losseapparater, som ikke fjernes 
forud for hver rangeringsbev~else på vedkommende 
havnespor, må kun gribe ind i det frie rum 1 de 
tilfælde, hvor læming af jernbanevogne finder sted 
ved hjælp af apparatet. Sådanne bev~elige dele, 
som ved læming af jernbanevogne griber ind i det 
frie rum, må være forsynet med fastgørelsesind.ret-
ninger, som sikrer, at de, når læsning ikke fin-
der sted, på en let måde kan komme helt udenfor det 
frie rum. 

c. Når der ønskes anbragt læsse- eller losseapparater, 
som ikke skal fjernes forud for hver rangeringsbe-
v~else på vedkommende havnespor, vil tegning være 
at fremsende til statsbanerne i 3 eksemplarer. Op-
stillingen må ikke påbegyndes, forinden konstruk-
tionen er godkendt af statsbanerne. 
Ved alle med opstillingen og vedligeholdelsen for-
bundne arbejder skal for så vidt trafikken på hav-
nesporene derved berøres, statsbanernes anvisninger 
fØlges. 

d. Brugerne af læ5se- eller losseapparater er pligti-
ge til, når som helst statsbanerne af hensyn til 
rangeringen måtte forlange det, at fjerne dele af 
apparaterne, som måtte gribe ind i det frie rum 
for havnespor. 

e. Foranstående bestemmelser vil være at gennemføre 
ved alle nyanl~ og ved forandringer af bestående 
anl~. 



§ 8. 

Såfremt der ved brugen af de i forrige§ omhandlede 
læsse- eller losseapparater måtte påføres personer. 
statsbanernes ejendele eller materiel. for hvilket 
disse måtte være ansvarlige overfor trediemand. 
nogen skade. som foranlediger udgifter for statsba-
nerne. er ejeren af vedkommende apparat pligtig at 
godtgøre statsbanerne disse udgifter efter regning. 
medmindre skaden bevislig skyldes uforsigtighed fra 
statsbanernes side. Derimod har ejeren ikke krav på 
nogen erstatning overfor statsbanerne for de ulem-
per eller afbrydelser i brugen af læsse- eller los-
seapparatet. som måtte hidrøre fra statsbanernes 
brug af havnesporene eller fra vedligeholdelsesar-
bejder ved eller forandringer af disse. Ej heller 
har ejeren krav på erstatning hos statsbanerne for 
de beskadigelser af læsse- eller losseapparaterne 

0 • 

som matte fremkomme ved statsbanernes brug af spo-
rene. for så vidt den ikke bevislig skyldes fejl 
eller uforsigtighed fra statsbanernes side. 

§ 9. 

Overtræ:lelse af dette reglements bestemmelser angå-
ende forsenderes og modtageres manipulationer af 
jernbanevogne på havnesporene ville pådrage ved-
kommende straf efter reglerne i Politiloven af 
llte maj 1897 samt andre retsbestemmelser. som 
derpå måtte være anvendelige. hvorhos de ere plig-
tige at erstatte al den skade, som ved deslige 
manipulationer. foretagne af dem selv eller deres 
folk. tilføjes personer. gods eller Jernbanemateriel. 
For denne forpligtelse kunne de ikkun befri sig ved 
at bevise. at skaden er bevirket enten ved den skade-
lidendes egen skyld eller ved et uafVendeligt til-
fælde. 

§ 10. 

Hvor der på en havnebane findes led. bevagelige 
broer eller deslige indretninger, der kunne lagge 
hindringer i vejen for den fri almindelige færd-
sel ved eller i havnen, og slige indretninger ere 
underlagte statsbanedriften. skal denne vare for-
pligtet til at lade dem betjene. Led ville således 
være at holde åbne for den almindelige færdsel, und-
tagen når havnesporene skulle benyttes. og bevage-
lige broer skulle være stillede til fri afbenyttelse 
af sporene, und~en når skibe skulle føres igennem. 
Til betjeningen af en sådan bro skulle statsbanerne 
om fornØdent ansætte en betjent, til hvem vedkom-
mende havnemester eller havnefoged kan henvende sig 
for at få broen åbnet for skibspassage. 
Måtte de foran nævnte indretninger ikke være under-
lagte statsbanerne, ville de være at betjene ved 
foranstaltning af vedkorrmende institution. under 
hvilken de henhøre, og skal der da mellem denne og 
statsbanedriften træffes de fornØdne bestemmelser 
angående betjeningen • 

§ 11. 

Statsbanedriften er i ØV'rigt underkastet de almin-
delige havnereglementer, og dens betjente pligtige 
at rette sig efter de anvisninger, som af vedkom-
mende havnemester eller havnefoged i ordenens 
interesse måtte blive givne. Vedkommende havnebe-
styrelser have imidlertid at give deres havneme-
stre eller havnefogder pålag om at vise statsbane-
driften al den imØdekommen, som lader sig forene 
med de gældende forskrifter og bestemmelser. 

§ 12. 

Reglementet af 19de januar 1865 for afbenyttelse 
af de i forbindelse med de Jydsk-fynske Jernbaner 
anlagte havnespor ophæves. 
Dette reglement træ:ler i kraft den lste september 
1889. 



Ifølge Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 
l&ie oktober 1897 gælder foranstående reglement af 
29de Juli 1889 også for de i forbindelse med Falster-
banen stående havnespor: dog gælde for disse havne-
spor vedblivende bestennnelserne i§§ 5 og 7 af reg-
lement for afbenyttelsen af de i forbindelse med de 
lolland-falsterske jernbaner stående havnespor af 
llte december 1879, hvilke§§ ere sålydende: 

§ 5. 

Når sporet befares af lokomotiver, må disse være for-
synede med net, der så fuldstandigt som muligt for-
hindre glØders udkastning. På havnepladser må. ikke 
udkastes glØder f'ra ildstedet, ligesom udblæsning 
af damp så vidt muligt må. undgås. Opfyringen må ske 
på steder, hvor røgen ikke kan være til ulempe. Lo-
komotivet skal Valt'e forsynet med kraftigvirkende 
bremser, der under kørselen stedse skulle være sål e-
des betjente, at lokomotive t Øjeblikkeligt kan br in-
ees til at standse . Lokomotivet må. a l drig f r emføre s 
med større hastighed end 1 mil i timen . 
Under kørsel på havnespor skal der stadig ringes fra 
lokomotivet med en stærkt lydende klokke. De fore-
skrevne signaler gives ved slag på klokken; derimod 
må. dampflØJten kun benyttes i nØdsfald, når klokken 
ikke er tilstrækkelig. 

§ 7. 

Når en eller flere vogne skydes hen over sporet af 
en sig bagved disse befindende kraft, hvad enten 
bevægelsen iværksættes ved håndkraft eller på anden 
må.de (ved lokomotiv, skydebom eller lØftestang) skal 
altid en mand gå foran vognene for at advare enhver 
om at fjerne sig. 
Når vogne ved deres egen vægt bevæge sig ned ad et 
spor, der har fald, skulle de altid være ledsagede 
af tilstrækkeligt mandskab til at standse dem, og 
fornØden advarsel skal betimeligt gives fra forre-
ste vogn. 

/ 

ORDENSREGLEMENI' FOR KJØBENHAVNS HAVNEBANE 00 

BANEN FRA LANGEBRO TIL RENHOLDNINGSSTATIONEN 

VED KLØVERMARKSVEJ. 

Udfærdiget den 29de marts 1906 , 
(med andringer ifgl bekendt gørelser af 17/8 1908 og 
24/ 11 1916) . 

Til s ikker hed f or færdslen og t il opretholdelse af 
orden på KJØbenhavns Havnebane og Banen fra Langebro 
t i l Renholdningsstationen ved KlØvermarksvej fastsæt-
tes herved fØlgende: 

§ 1. 

For befordringer på banerne gælder i almindelighed be-
stennnelserne i Politireglementet for Statsbanerne af 
22de j anuar 1900 med de deri under 23de juni 1902 og 
2den februar 1904 foretagne forandringer, for så vidt 
de efter f or holdene kunne finde anvendelse her og 
ikke andres ved de e f t erfølgende forskrifter i narvæ-
rende regl ement . 

§ 2. 

Ethvert på banerne anvendt lokomotiv skal være f orsy-
net med en klokke t i l frembringelseaflydsignaler, 
hvilke dog kun gives fra lokomotivet, når dette er i 
spidsen af toget (trækker) og da, så ofte det behøves 
for at advare vejfarende om lokomotivets og togets 
narmelse, samt ved dets kØrsel over enhver offentlig 
eller privat overkørsel og overgang. Når lokomotivet 
er bagest i toget eller imellem dettes vogne (skyder 
eller samtidig skyder og trækker), tilkendegives to-
gets narmelse eller dets kørsel over overkørsler mm 
ved ringning, som foretages af den foran toget gående 
betjent (se under§ 3). 



Til fyring på de lokomotiver. som bruges på banerne. 
skal der benyttes rØgfrit brandsel. Udblæsning af damp 
og vand gennem ventiler og cylinderhaner skal så meget 
som muligt undgås og må aldrig finde sted i nærheden 
af offentlige overkørsler over banerne eller i de veje 
og gader, hvor der er stærk færdsel. 

§ 3. 

Banerne skulle indtil videre kun bruges til befordring 
af gods og levende dyr i det i banernes befordringsreg-
lementer og ved deres takster nærmere bestemte omfang . 
Et tog må ikke bestå af flere end 20 gods- og kreatur-
vogne. 
Foruden lokomotivbremsen (eventuelt tenderbremsen) skal 
et tog på 6-20 vogne have mindst 1 betjent bremse, 
hvorimod et af 5 vogne eller derunder bestående tog 
ikke behøver andre bremser end lokomotiv-, eventuelt 
tenderbremsen. 
Intet tog må kØre med større hastighed end 7½ km i 
timen. 
Ved togs kørsel over Vester Boulevard, over Slotsholms-
gade, over Børsgade, ad Reykjavikgade, over ny TØ jhus-
gade, over Amager Boulevard samt over Amagerbrogade 
skal farten yderligere sagtnes og en betjent gå foran 
toget og advare de vejfarende ved hjælp af et flag 
eller en lygte og, for så vidt toget ikke har lokomo-
tivet i spidsen, tillige ved ringning med en klokke. 
Forinden t oget kører over forannævnte gader, skal be-
tjenten derhos have overbevist sig om, at de foreskrev-
ne advarselssignaler ere til stede, og at der intet er 
til hinder for kørslen. 
Lokomotivet kan have sin plads i spidsen af toget, i 
dets bageste ende eller mellem dets vogne og selv 
køre forlans eller baglæns, alt efter omstældighe-
derne. 

§ 4. 

Ved Slotholmsgade, Børsgade og Amagerbrogade skal der 
være anbragt optiske signaler, der skulle betjenes til 
advarsel for de vejfarende, når tog passere. 

§ 5. 

Det overlades til Generaldirektionen for Statsbanerne 
under dennes ansvar at regulere befordringen på baner-
ne efter forholdene og trafikkens fordringer . 

§ 6. 

~arli~e_forskrifter_for_publikum. 
1. Havnesporene og terrainet om disse må i en afstand 

af 2,20 m fra sporets midte ikke uden statsbanernes 
samtykke benyttes til oplag af gods eller deslige. 
Heller ikke må transporten på havnesporene hindres 
eller besværes ved bovspryd, kæ:ler eller deslige. 

2. Når forsendere eller modtagere, for hvem jernbane-
vogne ere stillede til rådighed, eller deres folk 
i henhold til Politiloven af llte maj 1897 § 7, 
fordi ingen jernbanefunktionær er eller hurtig kan 
komme til stede, på havnebanens læssespor foreta-
ge sådanne mindre bevægelser af disse vogne, som 
losning og ladning uomgængeligt kræve, skulle de 
pågældende iagttage fØlgende forsigtighedsregler: 

a. Forinden vognene sættes i bevægelse, skulle ved-
kommende forvisse sig om, at sporet, hvorover 
vognene skulle føres, er frit, og at der ej hel-
ler findes personer eller andre hindringer i 
farlig nærhed af sporet. 

b. Under bevægelsen skulle vognene ledsages, såle-
des at de i påkommende tilfælde hurtig kunne 
bringes til standsning. 



c. Når vognene ere bragte t i l deres bestemmelses-
s t ed, skal der sørges for, at de standses fuld-
s tandi g og yderligere sikres ved ·bremsning eller 
ved anbringelse af stoppekiler, klodser eller 
deslige under hjulene. 

d . Bev~elsen a f vognene må f oretages s å ledes, at 
ikke andre på sporet henstående vogne derved 
sættes i ukontrol leret bevægelse. 

3. Overtræ:iel se a f de f orans t å ende f orskrift er ville 
pådrage de vedkommende ansvar efter reglerne i 
Polit i l oven af l l te maj 1897. 

§ 7. 

Under henvisning til§ 6 a i Polit ilov for St atsbaner-
ne af llte maj 1897 fastsættes herved til sikring af 
gennemførelsen af det i Politireglementet for Statsba-
nerne af 22de Januar 1900 med senere tilføjelser fast-
satte frie rum over havnespor fØlgende bestemmelser 
vedrørende læ:;se- eller losseapparater, såsom kullosse-
apparater, læ:;sebroer, elevatoranl~ og lignende, som 
ønskes anbragt i næt'heden af eller over havnesporene: 

a. Faststående læ:;se- eller losseapparater må have en 
urokkelig stilling i havnepladsen, således at ingen 
af apparatets faste dele nogensinde kan nå ind i det 
for havnespor gældende frie rum. 
Bev~elige læ:;se- ell er l osseapparater må enten være 
indrettede til at bev~es på skinner på en sådan må.de, 
at ingen af apparaternes f a ste dele nogensinde kan 
nå ind i det forannævnte frie rum, eller også skal 
apparaterne fjærnes forud for hver rangeringsbevæ-
gel se på vedkommende havnespor. 

b . Bev~elige dele, såsom slidsker, tragte og lignende , 
på de læ:;se- eller los seapparater, som ikke fjærnes 
forud for hver rangeringsbevægelse på vedkommende 
havnespor, må kun gribe ind i det frie rum i de til-
fælde, hvor lcæning af jernbanevogne finder sted ved 
hjælp af apparatet. Sådanne bev~elige dele, s om ved 

/ 

læ:;ning af jernbanevogne gri ber ind i det frie rum 
0 , 

ma være forsynet med fastgørelsesindretninger s om 
ikr O , 

s er, at de, nar læsning ikke f inder s ted på en 
let måde kan komme helt udenfor det frier~. 

I 
c . Når der ønskes anbragt læsse- eller losseapparater, 

som ikke skal fjærnes forud for hver rangeringsbe-
v~else på vedkommende havnespor, vil tegning vare 
at fremsende til statsbanerne i 3 eksemplarer. Op-
stillingen må ikke påbegyndes, forinden konstruk-
tionen er godkendt af statsbanerne. 
Ved alle med opstillingen og vedligeholdelsen for-
bundne arbejder skal, for så vidt trafikken på hav-
nesporene derved berøres, statsbanernes anvisninger 
fØlges. 

d. Brugerne af leerne- eller losseapparater er pligtige 
til, når som helst statsbanerne af hensyn til ran-
geringen måtte forlange det, at fjærne dele af ap-
paraterne, som måtte gribe ind i det frie rum for 
havnespor. 

e. Foranstående bestemmelser vil være at gennemføre 
ved alle nyanl~ og ved forandringer af bes tående 
anl~. 

§ 8. 

Såfremt der ved brugen af de i forrige § omhandlede læsse-
eller losseapparater måtte påføres personer, statsbaner-
nes ejendele eller materiel, for hvilket disse måtte 
være ansvarlige overfor trediema.nd, nogen skade, som 
foranlediger udgifter for statsbanerne, er ejeren af 
vedkommende apparat pligtig at godtgøre statsbanerne 
disse udgift er efter regning, medmindre skaden bevis-
lig skyldes uforsigtighed fra statsbanernes side. 
Derimod har ejeren ikke krav på nogen erstatning over-
for statsbanerne for de ulemper eller afbrydelser i 
brugen af læ::;se- eller losseapparatet, som måtte hid-
røre fra statsbanernes brug af havnesporene eller fra 
vedligeholdelsesarbejder ved eller forandringer af 
disse. 



Ej heller har ejeren krav på erstatning hos statsba-
nerne for de beskadigelser af læ:.se- eller losse-
apparaterne, som måtte fremkomme ved statsbanernes 
brug af sporene, for så vidt den ikke bevislig skyl-
des fejl eller uforsigtighed fra statsbanernes side. 

§ 9. 

Re~lementets_ikrafttræienL_oEhævelse_af_ældre 

ree;lementer. 

1. Dette reglement træier i kraft den lste april 1906, 
for banen fra Langebro til Renholdningsstationen 
ved KlØverma.rksvej dog først, når denne bane åb-
nes for driften. 

2. Fra sannne tidspunkt ophæves det under 3lte august 
1880 udfærdigede Politireglement for KjØbenhavns 
Havnebane med deri senere foretagne ændringer. 

Ministeriet for offentlige Arbejder, den 29. marts 1906. 

SVEND HØGSBRO 

G GjØdesen, 
fm. 
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