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TILLÆG VII 
til 

Almindeligt Signalreglement 
med forklarende Bestemmelser, 

Afsnittene: "C. Haandsignaler"', "D. Stand= 
signaler", "F. Knaldsignal", "O. Sporskifte= 
signaler" og "R. Sporskiftevisere og Spor= 
spærringssignaler" udgaar af »Almindeligt Sig-
nalreglement med forklarende Bestemmelser« og erstat-
tes med de i dette Tillæg indeholdte Bestemmelser, 

Signalerne i Tillæget hal' de Numre, som de forven-
tes at ville faa i det ny Signalreglement, idet der dog 
midlertidigt er vedfØjet et »m«, for at Signalerne kan 
skelnes fra de Signaler i det nugældende Reglement, 
der har de samme Numre, 

I Reglementet skal endvidere foretages fØlgende Ret-
telser: 

Side 31. Linie 16 f. n" og Side 41, Linie 7 f. n" 
rettes »6« til: »23 m«. 

Side 31 udgaar Linie 1-3 f. n. 
Side 43 udgaar 2' og 3' Stykke og erstattes med: 
»Bliver det paa Stationer , del' ikke er forsynet med 

GennemkØrselsarm, nØdvendigt at vise GennemkØrsels-
signalet, sker det ved at vise Signal Nr. 25 m (Haand· 
signal »K ø r i g e n n e 1n «) J enten ved yderste Spor-
skifte eller ved Perron - jfr, de forklarende Bestem-
melser til Signal Nl'. 25 m - i Forbindelse med Maste- . 
signal Nr. 17 (»KØr fre1n«) . 

Paa Stationer, del' ikke har centraliseret Sporskifte-
aflaasning og Signalbetjening, eller hvis Centralaflaas-
ning er aflyst, gives Tilladelse til GennemkØrsel ved at 
vise Signal Nr. 25 m (Haandsignal »K ø l' i g e n: 
n e 1n «) ved yderste modgaaende Sporskifte i Forbin-
delse med Mastesignal NI', 17 (» K ø r f r e 1n «) .« 

Side 87 udgaar i Linie 13- 14 f. n. : »samt saaledes 
_ .......... .... Side 22« . 
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SPORSKIFTE ::: OG SPORSPÆRRINGS::: 
SIG NALER 

Nr. 15 m. »Sporskifte stillet til lige Spor«. 
Ved Dag og i Mørke. 

E n r e k t a n g u l æ r h v i d F l a d e. 

Nr. 16 m. »Modgaaende Sporskifte stillet til afvigende 
. Spor«. 

Ved Dag og i Mørke. 

E n h v i d P i l, slom viser, til hvill{en Side 
Afvigelsen sker . 

3 

Til Nr. 15m. 
Signalet tilkendegiver: 

ved Sporskifter, som liggen i lige Spor, at Sporskiftet 
kan befares ad den lige Skinnestreng, 

ved halve Krydsningssporskifter, at Sporskiftet kan 
befares ad den lige Skinnes tren g, 

ved Sporskifter, som ligger i Kurve, at Sporskiftet kan 
befares ad den krumme Skinnesrtreng, 

ved hele Krydsningssporskifter, i hvilke Sporskifterne 
i den samme Ende enten staar til begge de lige Spor 
eller til begge de afvigende Spor, at Sporskifterne 
kan befares ad begge de lige Skinnestrenge. - Ind-
stilles i et saadant Krydsningssporskifte alle fire 
Sporskifter paa en Gang, vises kun eet Signal, gæl-
dende for begge Ender af Krydsningssporskiftet, 

ved hele Krydsningssporskifter, hvis ene Gren fører ud 
i et AflØb, at Sporskiftet i den Gren, ved hvilken 
Signalet vises, kan befares ad den lige Skinne-
streng. 

ved Sporspærre1', at Sporet kan befares. 
ved Indkørselssignaler, at Togvejen er indstillet gennem 

den lige (mindst krumme) Skinnestreng i alle 
modgaaende Sporskifter. 

Til Nr. 16 n1. 

Signalet tilkendegiver: 
ved Sporskifter, som ligger i lige Spor, at Sporskiftet 

kan befares ad den krumme Skinnestreng, 
'ved halve Krydningssporskifter, at Sporskiftet kan be-

fares ad den knumme Skinnestreng, 
ved Sporskifter, som ligger i Kurve, at Sporskiftet kan 

befares ad den mest krumme Skinnestreng. - I 
Sporskifter, hvor Skinnestrengene kurver til mod-
satte Sider, kan Signalet dog anvendes for begge 

(Fortsættes næste Side.) 
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Nr. 17 m. »Medgaaende Sporskifte stillet til afvigende 
Spor«. 

Ved Dag og i Mørke. 

a. En rund hvid Flade. 

b. E n h a, l v m a a n e f o r m e t h v i d F l a d e, 
som viser Afvigelsens Retning. 

5 

(Fortsat fra foreg. Side.) 

Stillinger af Sporskiftet og tilkendegiver da kun, 
til hvilken Side Afvigelsen sker. Dette finder altid 
Sted ved Sporskifter foran dobbeltsporede Færge-
klapper , 

ved hele Krydsningssporskifter, hvis ene Gren fører ud 
i et AflØb, at Sporskiftet i den Gren, ved hvilken 
Signalet vises, kan befares ad den krumme Skinne-
streng. 

ved Indkørselssignaler, at Togvejener indstillet gennem 
den krumme (mest krumme) Skinnestreng i et el-
ler flere modgaaende Sporskifter. Pilen viser, til 
hvilken Side den fØrste Afvigelse sker. 

Til Nr. 17 m. 
S i g n a l Nr. 17m. a tilkendegiver: 

ved Spo1'1skifter, som ligger i lige Spor, at Sporskiftet 
kan befares ad den krumme Skinnestreng, 

ved halve Krydsningssporskifter, at Sporskiftet kan be-
fares ad den krumme Skinnestreng, 

ved Sporskifter, som ligger i ![urve, at Sporskiftet kan 
befares, ad den mest krumme Skinnestreng, 

ved hele Krydsningssporskifter, i hvilke Sporskifterne i 
den, samme End,e enten staar til begge de lige Spor 
eller til begge de afvigende Spor, at Sporskifterne 
kan befares ad begge de krumme Skinnestrenge. -
Indstilles i et saadant Krydsningssporskifte alle 
fire Sporskifter paa en G,ang, vises kun eet Signal 
- Signal Nr. 20 m. - gældende for begge Ender 
af Krydsningssporskiftet, og Signal Nr. 17 m. a vi· 
ses da ikke, 

'Jed hele Krydsningssporskifter, hvis ene Gren fører ud 
i et AflØb, at Sporskiftet i den Gren, ved hvilken 
Signalet vises, kan befares ad dep krumme Skinne-
streng. (Fortsættes næste Side.) 
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Nr. 18 m. »Togvejen spærret« (Modgaaende Sporskifte 
stillet til Afløb eller Sandspor). 

Ved Dag og j Mørke. 

En rund blaaviolet Flade med vandret 
T v æ r s t r eg. 

Nr. 19 m. »Sporet spærret«. 

Ved Dag og l Mørke. 

En f'und hvid Flade m e d vandret sort 
T v æ r S t r e g. 

\ 

\ 7 

(Fortsat fra foreg. Side.) 

S i g n a l Nr. 17 m. b anvendes kun ved Sporskifter, 
hvor Skinnestrengene kurver til modsatte Sider, og 
hvor Signal Nr. 16 m. (» M o d g a a e n d e 8 p o r-
skifte stillet til afvigende 8por«) be-
nyttes for begge Sporskiftett,3 Retninger. 

Til Nr. 18 m. 
Signal Nr. 18 m. (»T o g v e j e n s p æ r r e t«) tilken- . 

degivel', at KØrsel gennem Sporskiftet ikke maa finde 
Sted. Signalet vises til hØjre for Sporskiftet, ved Kryds-
ningssporskifter dog ved den Gren, hvori Spo.rskiftet 
ligger. 

Til Nr. 19 m. 
Signal Nr. 19 m. (»8 p o r e t s p æ r r e t«) tilkende-

giver, at KØrslen skal standses foran Signalet, da Vi-
derekØrsel er hindret af AflØbssporskifte stillet til Af-
lØb, faste eller bevægelige Stoppebomme i Spærrestil-
lingen el. lign_ 

Signalet anvendes ikke ved AflØbssporskifter i Tog-
vejsspor. 

Ved hele Krydsningssporskifter vises Signalet ved 
den Gren, hvori Sporskiftet ligger. 
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Nr. 20 m. »Krydsningssporskiftet stillet til de afvigende 
Spor«. 

Ved Dag og j Mørke. 

T O h v i d e P i l e hver til sin Side. 

Nr. 21 m. stillet til et lige Spor«. 
Ved Dag og j Mørke . 

E n s le r a a h v i d S t l' i b e, der viser, til hvilket af de 
lige Spor Krydfmingssporskiftet er stillet. 

( '\ 

I 

) \ 
\ 

9 

Til Nr. 20 m. 
Signalet anvendes ved saadanne hele Krydsningsspor-

skifter, i hvilke Sporskifterne i samme Ende enten staar 
til begge de lige SPOl' eller til begge de afvigende Spor, 
og tilkendegiver, at Sporskifterne kan befares ad begge 
de krumme Skinnestrenge. Indstilles i et saadant 
Krydsningssporskifte alle fire Sporskifter paa en Gang, 
vises kun eet Signal gældende for begge Ender af Kryds-
ni n gssporskiftet. 

Til Nr. 21 m. 
Signalet tilkendegiver: 

naar Skiben ses skraat opad til venstre, at KØrsel gen-
nem Krydsningssporskiftet kan finde Sted i det 
lige Spor fra hØjre til venstre, 

naar Striben ses slcraat opad til højre, at KØrsel gen-
nem Krydsuing,ssporskiftet kan finde Sted i det lige 
Spor fra venstre til hØjre_ 

Signalet anvendes kun ved saadanne hele Krydsnings-
sporskifter, ved hvilke et af Sporskifterne i Krydsnings-
sporskiftet staar til lige Spor, naar det andet Spor-
skifte i samme Ende staar til krumt Spor. 
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Nr. 22 m. »Krydsningssporskiftet stillet til et afvigende 
Spor«. 

Ved Dag og i Mørke . 

E n v i n k e l f o r m e t h v i d F i g u r, der viser, til 
hvilket af de krumme Spor Krydsningssporskiftet er 

stillet. 

/ 

11 

Til Nr. 22 m. 
Signalet tilkendegiver: 

naar Figuren ses til højre for Vinkelspidsen, at KØrsel 
kan finde Sted i det krumme Spor til hØjre, 

naar Figuren ses til venstre for Vinkelspidsen, at KØr-
sel kan finde Sted i det krumme Spor til venstre. 

Signalet anvendes ved samme Sporskifter som Signal 
Nr. 21m. 
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HAANDSIGNALER 

A. Almindelige Haandsignaler. 
Nr. 23 m. »StoP«. 

Ved ,Dag. 

Signalgiveren' staar med 
Front imod det kommen-
de Tog og løfter b e g g e 
A r m e lod r e t i V e j-
r e t eller viser r ø d t 

Flag. 

I Mørke. 

Signalgiver,en viser r ø d t 
L Y s mod det kommende 

Tog. 
R ødt Lys kan erstattes 
med andet Lys, der bevæ-

ges i Kreds. 

17 

'fil Nr. 23 m. 
Signal Nr. 23 m. (» S t o P «) tilkendegiver, at Toget 

skal standse, inden det naar Signalet. Naar Toget er 
standset, vil Lokomotivføreren strak,s af Signalgiveren 
blive underrettet om til Faresignalet. 

Naar Signalet med Knaldsignal, er dette 
udlagt i indtil 200 m's Afstand fra Signalet - jfr. Af-
snit »Standsning af Tog ved Haand- og Standsignaler 
og Dækning af Spor, som ,ikke maa befares«. 

2 
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Nr. 24 m. »Kør«. 

Ved Dag. 

Signalgiveren staar med 
Front imod det kom-
mende Tog og udstræk-
ker d e n e n e A r m 
van d r e t i m o d S P 0 -

j' c f. 

I Mørke. 

Signalgi veren 
grønt Lys 
det kommende 

viser 
mod 
Tog. 

19 

Til Nr. 24 m. 
Signal Nr. 24 m. (» K ø r «) tilkendegiver, at 

ningen foran Toget er fri. 

2" 



Nr. 25 m. »Kør igennem«. 

Ved Dag. 

Signalgiveren staar med 
Front imod det kom-
mende Tog og holder t o 
g r ø n n e F l a g mod 
Sporet lodret over hin-

anden. 

I M.ørkc . 

Signalgi veren viser t o 
g r ø n n e L y 8 lodret 
'over hinanden i ca. % m 
indbyrdes Afstand mod 

det kommende Tog, 

21 

Til Nr. 25 m. 
Signal NI'. 25 m. (» K ø r: ig c n n e m «) tilkendegi-

ver, a t KØrsel gennem Stationen maa finde Sted, uan-
set at der fra IndkØrselssignalet kun er vist Signal 
Nr. 17 (»K ø r f r e m«). Paa Stationer med Oentral-
aflaasning skal Signalet vises fra Perron og paa Sta-
tioner, som ikke har Oentralaflaasning, eller hvis Oen-
tralaflaasning er aflyst, fra yderste modgaaende Spor-
skifte. 
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STANDSIGNALER 
Naar Lyssignaler anvendes, sker det ved at anbringe Lys-
signalet paa Dagsignalet, der saaledes ikke maa fjernes. 

Nr. 36 m. »Stop«. 
Ved Dag. I Mørke. 

Enru,nd rød Skive 
med hvid Kant. 

Stillestaaende r ø d t 
Ly s. 

Nr. 37 m. »)Forsigtig«. 
Ved Dag. I Mørke. 

E n t r e k a n t e t b ,- a n d-
g u l S k i v e med hvid Kant 
med eller uden H astigheds-

angivE'lsE' . 

To stillestaaende b l ' a n d-
g u l e L y s lodret over 

hinanden. 

\ 
23 

Til Nr. 36m. 
Signal Nr. 36m. ( » S t o p« ) tilkendegiver, at Sporet 

bag Signalet er ufarbart. 
Paa fri Bane staar Signalet tæt ,op til Profilet til 

hØjre for Sporet set fra Toget. Foran Signalet skal 
altid være udlagt Knaldsignal i 200 m's Afstand og op-
stillet Signal Nr. 37 m. (Standsignal »F o r s i g t i g «) 
i 400 m's Afstand. 

Paa Stationer staar Signalet midt i Sporet og er ikke 
suppleret med Knaldsignal og Standsignal »F o r s i g-
t i g «. 

Til Nr. 37 m. 
Signal Nr. 37 m. (» F o r s i g t i g «) tilkendegiver, 

at Sporet bag Signalet ikke maa befares med den for 
Strækningen ellers tilladte Hastighed. 

a . Skiven er ikke forsynet med Hastighedsangivelse. 
Er Skiven anbragt paa IndkØrselssignalet, til-

kendegiver Signalet, at et eller flere af Stationens 
Togvejsspor ikke maa befares med den ellers til-
ladte Hastighed, og det efterfØlges da af et Stand-
signal »F o r s i g t i g« med Hastighedsangivelse 
foran det paagældende Sporstykke. 

Er Skiven anbragt paa Rangergrænsemæ1-ket, 
tilkendegiver Signalet, at en Del af Strækningen 
indtil næste Station ikke maa befares med den el-
lers tilladte Hastighed, og det efterfØlges da af et 
Standsignal »F o 1" S i g t i g« med Hastighedsan-
givelse foran det paagældende Sporstykke. 

Er Skiven anbragt paa en Stander opstillet tæt 
op til Profilet til hØjre for Sporet, tilkendegiver 
Signalet, at det efterfØlges af Signal Nr. 36 m. 
(Standsignal »S t o p«). 

(Fortsættes næste Side.) 
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Nr. 37 m. »Forsigtig«. 
Anbragt paa IndkØrselssignal eller Ranger-

grænsemærke. 
Ved Dag og i Mørke. 

E n t r e le a n t e t b r a n d g u l S le i ve med hvjtl KaIlt 
med eller uden Hastighedsangivelse. 

I \ 
25 

(Fortsat fra foreg. Side.) 

b. Skiven er f01-sy'net med Hastighedsangivelse. 
Er Skiven anbragt paa Indkørselssignalet, til-

kendegiver Signalet, at Hastigheden gennem hele 
Stationen er nedsat til den paa Skiven angivne. 

Er Skiven anbragt paa Rangergrænsemærket, 
tilkendegiver Signalet, at Hastigheden paa hele 
Banestykket til næste Station er nedsat til den 
paa Skiven angivne. 

Er Skiven anbragt paa en Stander opstillet tæt 
op til Profilet til hØjre for Sporet, tilkendegiver 
Signalet, at Hastigheden paa Sporstykket bag Sig-
nalet er nedsat til den paa Skiven angivne. 

Signal Nr. 37 m. anbragt paa IndkØrselssignal eller 
Rangergrænsemærke vises sam-el ved Dag som i MØrke 
kun som Dagsignal. 

Ved fast e Hastighedsnedsættelser, d. v. s. Hastig-
hedsnedsættelser, der strækker sig over mindst en KØre-
plansperiode, skal ogsaa det Standsignal, som bruges 
til Afmærkning af et Sporstykke med nedsat KØre-
hastighed, saavel ved Dag som i MØrke vises alene som 
Dagsignal. 

I usigtbart Vejr er der paa fri Bane udlagt Knald-
signal 50 m foran Signalet; mod kommende Sneplov-
tog bliver Knaldsignalet dog ogsaa udlagt i sigtbart 
Vejr. Knaldsignaludlægningen bortfalder ved faste 
Hastighedsnedsættelser. 
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Nr. 38 m. »Kør«. 
Ved Dag. 

En tr' c kant ct grøn 
S k i v c med hvid Kant. 

I Mørke. 

Stillestaaende g r ø n t 
Lys 

Nr. 39 m. »Forbirangering forbudt«. 
Ved Dag . I Mørke. 

En lcvadratisk 
b l a a S k i ve. 

Stillestaaende b l a a t 
Lys. 

/ 
27 

Til Nr. 38 m. 
Signal Nr. 38 m. (» K ø 1" «) tilkendegiver, at den for-

sigtige KØrsel kan ophØre. Signalet staar tæt op til 
Profilet ved Siden af Sporet. 

N ormal KØrehastighed kan genoptages, naar Lokomo-
tivet passerer Signalet. 

Paa Stationer tilkendegives Ophøret af den farlige 
Strækning ikke ved Standsignal. Normal KØrehastig-
hed maa, saafremt Hastighedsnedsættelsen gælder en 
enkelt Togvej, genoptages, naar Toget i hele sin Længde 
har passeret yderste Sporskifte. Gælder Nedsættelsen 
Sporstykket udenfor det yderste Sporskifte, maa nor· 
mal KØrehastighed 'genoptages, naar Toget i hele sin 
Længde har passeret dette Sporstykke. Gælder Nedsæt-
telsen alle Togvejssporene, maa normal KØrehastighed 
ikke genoptages, inden Toget i hele sin Længde har pas-
seret Stationsomraadet. 

Ved faste Hastighedsnedsættelser, d. v. s. Hastigheds-
nedsættelser, der strækker sig over mindst en KØre-
plansperiode, anvendes saavel ved Dag som i MØrke 
kun Dagsignal. 

Til Nr. 39 m. 
Signal Nr. 39m. (»Forbiran.gering for -

JJ u d t «) tilkendegiver, at Sporet bag Signalet ikke 
maa befares. 

Signalet anvendes kun paa Stationer og opstilles midt 
i Sporet. 
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KNALD SIGNAL 

Nr. 40 m. »Signal eller anden Underretning følger«. 

Eet eller flere hØje Knald 

(ved Knaldkapsler udbgt paa bE'gge Skinnestrenge) 

FAKKELSIGNAL 

Nr. 41 m. »Stop«. 
I Mørke. 

R ø d t l Y 8 e n d e F a k k e l. 

29 

Til Nr. 40 m. 
Signal Nr. 40 m. (» S i g n a l e II e r a n d e n U n· 

d e r r e t n i n g f Ø l g e r «) tilkendegiver, at der fØl-
ger enten et Haandsignal »S t o 1) «, et Standsignal 
»S t o p« eller et Standsignal » F o 1- 8 i g t i g «. Naar 
Signalet hØres, skal LokomotivfØreren kØre forsigtigt 
og holde skærpet Udkig. 

EfterfØlges Knaldsignalet ikke af et Haand- eller 
Standsignal, maa Toget, indtil det modtager Underret-
ning om, at Hindringen for Genoptagelse af normal 
Kørehastighed er fjernet, ikke fremfØres med stØrre 
Hastighed, end at det med Sikkerhed kan standses 
foran en eventuel Hindring; Hastigheden maa da al-
drig overstige 25 km/T. 

Knaldsignalet tilvejebringes ved at udlægge tre Knaldkaps-
ler i ca. 15 m's indbyrdes Afstand, skiftevis paa begge Skinne-
strenge. 

Til Nr. 41 m. 
Signal Nr. 41 m. (»8 t o P «) tilkendegiver, at Banen 

er ufarbar, fordi et Tog, der ekstraordinært er standset 
paa fri Bane, holder stille eller kører tilbage. Signalfak-
len er som Regel anbragt i Signalskiveholderen bag paa 
Togets sidste KØretØj· 
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SIGNALFORMER, 
SOM EFTERHAANDEN 

Sporskifte::: og Sporspærringssignaler. 
Nr. 105. »Modgaaende Sporskifte stillet til afvigende 

Spor«. 

Ved Dag og i Mørke. 

En k v ad r at is k h vi d Flad e me d pi lfo rnt<e t 
F i g u r J der viser, t il hvilken Side Afvigelsen sker . 

Nr. 106. »Medgaaende Sporskifte stillet til afvigende 
Spor«. 

Ved Dag og i Mørke. 

En k v a d r a t i 8 k h v i d F l a d c, hvorpaa Sporskif-
tets Nr. er angivet. 
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Nr. 107. »Sporet spærre(<<. 

Ved Dag og i Mørke. 

t 
U 

En 1" e k t a n g u l æ r b l a a v i o l e t F l a d e. 

Nr. 108. »Sporskiftet stillet til lige Spor«. 

Ved Dag. I Mørke. 

Signalskivens Kant. H vi d t Ly 8. 



Nr. 109. »Sporskiftet stillet til afvigende Spor«. 

Ved Dag. I Mørke. 

Fuld Skive. G r ø n t Ly It. 

Nr. 110. »Sporskiftet stillet til lige Spor«. 

Ved Dag. 

Signalarmen s k r a a t 
opad. 

I Mørke. 

H 1) i d t L Y s. 

35 

Til Nr. 110-112. 
Signalerne har Gyldighed, h:vad enten. Armep. . viser 

sig til hØjre eller venstre. Ses den til hØjre, kØres der 
imod Sporskiftets SpidSI, og vises då Sign'al Nr. 112 
(»Sporskif t!J ts Stilling er usikker « ), 
maa Sporskiftet ikke passeres. 

3" 
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Nr. 111. »Sporskiftet stillet til afvigende Spor«. 
Ved Dag. 

Signalal'men 8 k r' a a t 
n e d ·a d. 

I Mørke. 

G r ø n t Ly 8. 

Nr. 112. »)Sporskiftets Stilling er usikker«. 

Ved Dag. I Mørke. 

Signalal'men van d r e t. R ø d t Ly 8. 
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STANDSNING AF TOG VED HAAND:: 
OG STANDSIGNALER 

og 

DÆKNING AF SPOR, SOM IKKE MAA 
BEFARES 

A. Paa fri Bane. 
Naar der er Fare ved at lade et Tog passere, skal To-

get standses. 
Saadan Fare foreligger: 

naar Alarmsignal» F a r e« er modtaget, 
naar fjendtlige Togbevægelser maa befrygtes - f. Eks., 

naar der er ringet for to Tog i modsat Retning 
paa samme Spo'r, eller naar der er ringet for Tog 
fra den modsatte Side af den, hvorfra Toget kom-
mer, eller naar et Tog, qer ikke er kendetegnet 
som Arbejds- eller Hjælpetog, fØlger efter et an· 
det Tog paa samme Spor med saa kort ,Afstand, 
at det forreste af Togene ikke kan antages at 
have forladt Banestykket (d. v. s. er kØrt ind paa 
næste Station eller er passeret næste Blokpost), 

naar Fejl ved Toget gØr dets ViderekØrsel uforsvar-
lig, 

naar Sporet er ufarbart - f. Eks. ved Dæmningsskred, 
Nedbrud af Tog, belemrede VejoverkØrsler o. lign. 
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I Almindelighed anvendes følgende Signalgivning: 
VedDdg 

i slgf'ba/'f' Vej/' 

Signal Nr. 40m 
(lfna/tlsignil/ J 

. /Mør'xe 
og ; uslgf'aarf' Vej-: 

r 
I 
I 
I 
I: 
'Q 
I 

I 
I 
L _ Signal Nr.23rn 

Signal Nt: 40 rn 1- (/rna/dsigna/J 

Signal Nr. 23 m. (Haandsignal »S t o P «) vises mod 
Toget. 'signalet skal, hvor det er gØrligt, suppleres med 
Knaldsignal 20{) m foran Haandslignalet. Naar et sær-
ligt Fareslted findes, skal Signalet vises 800 m foran 
dette. 

Signalet skal vises fra det Øjeblik, Toget er i Sigte, 
indtil det er standset, hvorefter Signalgiverep. skal skyn-
de sig hen til Togets Lokomotiv og meddele Lokomotiv-
og TogfØreren Aarsagen til Standsningen. Signalgi-
veren maa ikke fjernes fra sin Post, f.orinden der er 
modtaget Meddelelse 10m, at der er draget fornØden Om· 
sorg for, at intet Tog passerer Strækningen uden GIt 
være 1mderrettet om Faren, og der derefter er udsat 
Standsignaler - jfr. nedenfor. 



Foretages Standsningen i Nærheden af et for Toget 
gældende Hovedsignal, skal Signalposten underrettes, 
saafremt dette er muiigt, og Signålet holdes 'paa 
»S t o P «. 

Naar ovenstaaende Signalgivning anvendes ved Dæk-
ning af et Tog, som i MØrke og usigtbart Vejr ekstraolf'-
dinælf't elf' st(1/f/;dset paa fri Bane, skal ved Togets Bag-
ende gives Signal Nr.41 m. (Fakkelsignal »S t o p«), ind-
til Dækningsposten med Sikkerhed kan vides at være 
naaet ud i den foreskrevne Afs,tand, hvori han skal 
iværksætte Signalgivningen. Des,uden skal Fakkelsigna-
let altid gives, saalænge et saadant Tog er i tilbagegaa-
ende Bevæg,elsle. 

Skal et Tog standses, fordi Spolf'et er ufalf'bart, og er 
der modtaget Meddelelse om, at Togene er forud under-
.rettet om Faren, kan fØlgende Signalgivning bringes til 
Anvendelse: 

Ved Oag 
isigtbart V.,jr 

Signal NI" 40"" 
-(Xnald5ignal) 

-y Si9"aIN".37"., 

IMørKe 
09 i (/sigtbarT Ve/r 

_; Slg"",1 Nr. 36m 

Slgn"l Nr.40rn L

f
(xnald5 i9 "d l ) 

_ Sig,,"'1 Nr.31m 

Sigr1C1INy.40rn 
(Xn a 1d5ignal) 

. ) 
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Signal Nr. 36 m. (Standsignal »S t o p«) opstilles paa 
Banens hØjre Side 400 m foran Farestedet og suppleres 
med Knaldsignal 200 m foran Standsignalet. Signal Nr. 
37 m. (Standsignal »F o r s i g t i g «) opstilles paa Ba-
nens hØjre Side 800 m foran Farestedet og suppleres i 
usigtbart Vejr med Knaldsignal 50 m foran Standsig-
nalet. Mod kommende Sneplovtog skal Knaldsignal og-
saa udlægges i sigtbart Vejr. Standsignal »S t o P « 
skal i Togtid holdes bevogtet i mindst 24 Timer, efter 
at det er opstillet. 

En ufarbar Strækning skal OgSM udenfor Togtid 
være dækket paa en af de ovenfor beskrevne 

B. Paa Stationer. 
Naar et Sporstykkeer i en 'Slaadan Tilstand, at det er 

forbundet med Fare at lade Tog- og Rangerbevægelser 
foregaa over dette, skal Signalgivning og Afmærkning 
ske efter fØlgende Regler: 

1. Er Sporstykket ikke ved Spigring, Boltning og Af-
laasning afspærret fra al Toggang, skal IndkØr-
selssignalet holdes paa »S t o p «, og Toget r a n-
g e r e s ind. Farestedet afmærkes saaledes: 
VedDag IMørKe 

i sigtbarT Vejr og i vsig>'b .. rt Vejr 
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Signal Nr. 36 m. (Standsignal » S t o P «) op-
stilles t il den eller de Sider, hvorfra Tog kan 
komme, 50 m fra Farestedet, hvilken Afstand 
dog kan afkortes, hvor Forholdene gør det nØd-
vendIgt. 

Findes Farestedet mellem IndkØrselssignalet 
og Indgangssporskiftet, skal denne Aflmærkning 
dog kun anvendes ind imod Stationen, medens 
Farestedet mod den fri Bane foruden ved Ind-
kØrselssignalet dækkes ved Signalgivning og Af-
mærkning, som foreskrevet paa fri Bane. 
Er Sporstykket ufarbart, f,or di der paa dette 

henstaar Vogne, der er lØftede, eller under hvilke 
der arbejdes af Vogn opsynet, skal samme Af-
mærkning bringes til Anvendelse, saafremt de paa-
gældende Vogne ikke er indlemmede i Tog. 

2. Er Sporstykket ved Spigring, Boltning og Aflaas-
ning afspærret fra al Toggang, men ikke fra Ran-
gerbevægelser, kan Signalgivning fra IndkØrsels-
signalet ske paa sædvanlig Maade, og Farestedet 
afmærkes da saaledes: 
Ved 009 

i sigl-barl- Vejr 
IMørxe 

og" uS"gl'barl- Vejr 

r-
"1[ _ __ Signal Nr.J9rn 

(' , 

(. ) 
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Signal Nr. 39 m. (» F o r b i 1" a n g e ri n g 
f o r b u d t «) opstilles til den eller de Sider, 
hvorfra Rangerbevægelsen kan ske, 50 m fra 
Farestedet, hvilken Afstand dog kan afkortes, 
hvor Forholdene gør det nØdvendigt. 

Haves saadant Standsignal ikke til Raadig-
hed, kan Signal Nr. 36 m. (Standsignal 
'»S t o p«) anvendes, men skal da snarest ud-
veksles med Signal Nr. 39 m. (» F o r b i r a n-
g e ri n g f o r" b u d t «). 
Samme Afmærkning anvendes som Dækning 

mod Rangerbevægelser, naar et Spor midlertidigt 
er spærret, f. Eks. af Akkumulatorvogne under 
Opladning, Vogne, som forvarmes fra faste Op-
standere eller fra Kedelvogne paa et andet Spor, 

, Kedelvogne, som forvarmer Vogne paa et andet 
Spor, Ladningskabler og Forbindelsesledninger, 
der krydser over Sporet. Ligger et Kabel eller en 
Ledning over flere Spor, skal der bruges et Stand-
signal for hver af disse. 

3. Er Sporstykket ved Spigring, Boltning og Aflaas-
,ning afspærret fra saavel Toggang som Range-
ring, sker Signalgivning fra IndkØrselssignalet 
paa sædvanlig Maade, og der finder ingen Af-
mærkning Sted. 
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DÆKNING AF SPOR, DER KUN 
MAA BEFARES MED NEDSAT KØRE:: 

HASTIGHED 

A. Paa fri Bane. 
Gælder Hastighedsnedsættelsen et helt Banestykke, 

kommer fØlgende Regler til Anvendelse: 
1. Saafremt Stationen foran det paagældende Bane-

stykke ikke hal' modtaget Meddelelse om, at To-
gene el' fot1ud unde1Tettet om den Ned-
sættelse af KØrehastigheden, skal Toget standses 
paa Stationen, og der skal gives LokomotivfØreren 
og TogfØreren fornØden Underretning. 

2. Saafremt Stationen hal' modtaget Meddelelse om, 
at Togene er forud undertrettet om den paabudte 
Nedsættelse af KØrehastigheden, skal Stationen 
drage Omsorg for, at Signal Nl'. 37 m. (Standsig-
nal » F' o r s i g t i g «) anbringes paa Ranger-
græns'emærket, og at den tilladte KØrehastighed i 
kmj T angives ved Tal paa Signalskiven. Signalet 
skal saavel ved Dag som i MØrke kun vises som 
Dagsignal. 

Gælder Hastighedsnedsættelsen ikke et helt Bane-
stykke, kommer fØlgende Regler til Anvendelse: 

1. Saafremt Signalgiveren ikke hal' modtaget Med-
delelse om, at 'L'ogene er forud unden"ettet om den 
paabud te N edsættelse af KØrehastigheden, skctl 
Toget standses i Overensstemmelse med Reglerne 
i Afsnit »Stwndsning af 'Pog ved Haand- og Stand-
s'ignalm' og Dækning af Spor, som ikke maa be-
fa1'es«, IlYorefter Sign al giveren skal skynde sig hen 
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til Togets Lokomotiv og give Lokomotiv- og Tog-
fØrer fornØden Underretning. 

,2. Saafremt Signalgiveren derimod har modtaget 
Meddelelse om, at Togene forud er om 
den paabudte Nedsættelse af KØrehastigheden, an-
vendes saavel i Togtid som udenfor Togtid fØlgen-
de Signalgivning : 

V"cI 0"9 
i:;i9"roa,., Vejr 

E 
o o 

'" 

T 

, , , , 
",::? 

/Mørl<e 
09 i vsi9fba,.t Vejr 

l 
o 
Q 
't 

Signal Nr: .3807 

.signa/Nr: 40rn 
(KnaldS'9nal) 
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Signal Nr. 37 m. (Standsignal »F o 1· S i g t ,i g «) 
nden Hastighedsangivelse anbringes paa Ranger-
grænsemærket foran det paagældende Banestykke. 
Signalet skal saavel ved Dag som i MØrke . kun 
vises som DagsignaI. 

Signal Nr. 37 m. (Standsignal »F o r s i g t i g «) 
opstilles paa Banens hØjre Side 400 m foran det 
paagældende Sporstykke, og i usigtbart Vejr ud-
lægges Knaldkapsler 50 m foran Standsignalet. Den 
tilladte KØrehastighed i kmf T angives ved Tal paa 
Signal ski ven. 

Signal Nr. 38 m. (Standsignal »K ø r «) opstilles 
400 m bagved det paagældende Spors tykke. Paa 
dobbeltsporede Strækninger opstilles det altid paa 
Banens hØjre ,Side; paa enkeltsporede Stræknin-
ger kan det opstilles paa Banens venstre Side, idet 
man benytter Bagsiden af Skiven i det Standsig-
nal » F o r 8 i g t i g «, som gælder for den modsatte 
KØreretning. 

Standsignal »F o r s i g t i g« opstillet paa fri 
Bane skal i Togtid holdes bevogtet i mindst 24 Ti-
mer, efter at det er opstillet. 

Ved faste Hastighedsnedsættelse11, d. v. s; Hastigheds-
nedsættelser, der strækker sig over mindst en KØre-
plansperiode, anvendes de samme Signalopstillinger 
som, ovenfor angivet, men der anvendes saavel ved Dag 
som i MØrke kun Dagsignaler, og Knaldsignaludlæg-
ningen bortfalder. 

B. Paa Stationer. 
Signalgivning for forsigtig KØrsel anvendes som Re-

gel kun ved Sporstykker, som ikke ved Boltning og 
Aflaasning samt Spigring er afspærret for al ;I'oggang. 

Gælder Hastighedsnedsættelsen hele Stationen, kom-
mer fØlgende Regler til Anvendelse: 
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Stationen skal drage Omsorg for, at Signal Nr. 
37 m. (Sfandsignal »F o r s i g t i g«) anbringes 
paa IndkØrselssignalmasten, og at den tilladte 
KØrehastighed i kmfT angives ved Tal paa Sig-
nalskiven. Signalet skal saavel ved Dag som i MØr-
ke kun vises som DagsignaI. Der foretages ingen 

. yderligere Afmærkning eller Signalgivning. 
Gælder Hastighedsnedsættelsen ikke hele Stationen, 

men kun for visse Togveje eller for Dele af disse, kom-
mer fØlgende Regler til Anvendelse: 

Stationen skal drage Omsorg for, at Signal Nr. 
37 m. (Standsignal » F o r s i g t i g «) uden Hastig-

' hedsangivelse anbringes paa IndkØrselssignalma-
sten. Signalet skal ,saavel ved Dag som i MØrke 
kun vises søm DagsignaI. 
, De' paagældende Sporstykker afmærkes paa, fØl-

gende Maade: 
Ved 0<39 

. ,si9fb"rf Vej,. 
.1M",,,,..,,, 

' 09 i vsigfb<8" Vej,. 
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Signal Nr. 37m. (Standsignal »Forsigtig«) 
opstilles paa Sporets hØjre Side ved Begyndelsen 
af Sporstykket. Den tilladte KØrehastighed i km/T 
angives ved Tal paa Signalskiven. 

De ovenfor angivne Regler for Sporets Afmærkning 
og Dækning kan ogsaa bringes til Anvendelse udenfor 
egentlige Togveje, f. Eks. paa Havnespol', lange Ranger-
SpOl' o. lign., hvor det skØnnes nØdvendigt at begrænse 
KØrehastigheden. 

Ved jaste Hastighedsnedsættelser, d. v. s. Hastig-
hedsnedsættelser, der strækker sig over mindst en KØre-
plansperiode, anvendes de samme Signalopslillinger 
som ovenfor angivet, men der anvendes saavel ved Dag 
som i MØrke kun Dagsignaler. 

Med Hensyn til Signalgivningen fra IndkØrselssig-
. nalet paa en Station, hvor Hastigheden er nedsat, gæl-

der fØlgende Regler: 
1. Saafremt Stationen har modtaget Meddelelse om, 

at Togene er jorud underrettet om den paabudte 
Nedsættelse af KØrehastigheden, kan der, naar 
ovennævnte Signalisering og Afmærkning er fore-
taget, vises Mastesignal » K ø r j r e m « , henholds-
vis »K ø r i g e n n e '/?'li «, mod Toget. 

2. Saafremt Stationen ikke har modtaget Meddelelse 
om, at Togene forud er underrettet om den paa-
budte Nedsættelse af KØrehastigheden, skal Toget, 
selvom den ovenfor beskrevne Signalgivning og 
Afmærkning er foretaget, standses for M asilesig-
11"al »S t o P «. LokomotivfØreren skal underrettes 
om Hastighedsnedsættelsen, forinden der gives Til-
ladelse til ViderekØrsel. 

Generaldirektoratet. Marts 1930. 
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