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5-111 SIR 

GRUND BESTEMMELSER 
1. Signalerne tjener til at give ordrer og meddelelser, 

som er nødvendige for at sikre kørslen. Signalerne 
skal altid gives og adlydes nøjagtigt på for.eskreven 
måde. 

2. Natsignalerne skal benyttes i tiden fra solnedgang 
til solopgang. I den øvrige tid af døgnet skal nat-
signalerne benyttes i usigtbart vejr såsom tåge eller 
snevejr, når de skønnes at være tydeligere end de 
tilsvarende dagsignaler. 

I daglyssignaler benyttes signallys hele døgnet. 
Er de indrettet til neddæmpet natbelysning, fore-
tages omskiftning fra dag- til natbelysning en halv 
time efter solnedgang og omskiftning fra , nat- til 
dagbelysning en halv time før solopgang. Dagbe-
lysningen skal dog også benyttes i mørke, når vej-
ret er usigtbart, f. eks. på grund af tåge eller sne-
vejr. 

Om signalernes tænding i togtid henvises til be-
mærkningerne under de enkelte signaler. 

3. Gives et signal samtidig som dagsignal og natsig-
nal, skal disse signaler stemme overens. Bemærkes 
det, at dette ikke er tilfældet, skal det signal efter-
kommes, som påbyder størst forsigtighed. 

4. Et signal, som påbyder eller tillader kørsel, må 
aldrig adlydes af den, der er i tvivl om, hvorvidt det 
gælder ham, eller som må skønne, at der er givet . 
ham forkert signal. 

5. Et stopsignal skal altid ubetinget og ufortøvet ad-
lydes af enhver, som ikke med sikkerhed ved, at 
signalet er ham uvedkommende. 

6. Fremtræder et signal utydeligt, således at det kan 
opfattes på mere end een måde, skal den betydning 



SIR 6-111 

af signalet efterkommes, som påbyder størst for-
sigtighed. 

7. Der må ikke anvendes særlige tegn - f. eks. ved 
lys eller armbevægelser - medmindre de gives 
således, at fare for misforståelse er absolut ude-
lukket. Deres anvendelse skal indskrænkes til til-
fælde, hvor afslutning af en enkelt, afgrænset op-
gave tilkendegives ved et forud aftalt tegn. 

8. Mangler et signal på et sted, hvor signalgivning kan 
ventes, eller viser et mastesignal hvidt lys, hvor far-
vet lys kan ventes, skal der forholdes, som om sig-
nal »stop« var vist, dog kun såfremt det mang-
lende signal var nødvendigt for at tillade togets 
viderekørsel. 

Mangler et natsignal i det tidsrum, hvori nat-
signaler skal vises, må dagsignalet efterkommes, 
hvis det er synligt med absolut tydelighed. 

I afsnit XVIII er optaget forskellige signalformer, 
som efterhånden bortfalder. 

Reglementets bestemmelser for lokomotiver og dis-
ses førere gælder også for motorvogne og disses fø-
rere samt for traktorer og disses førere. 

Gyldig fra ais 1953. 54. 
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I. Mastesignaler. 

A. Hovedsignaler. 
1. Et hovedsignal er en signalmast, hvorpå der 

ved armsignaler er anbragt enten een arm, der en-
der i en rund skive, eller to arme, hvoraf den 
øverste, hovedarmen, ender i en rund skive, 
medens den nederste, gennemkørselsarmen, en-
der svalehaleformet, 

ved daglyssignaler er anbragt en forneden og for-
oven afrundet plade som baggrund for lanter-
ner. Under særlige forhold kan mast og/eller 
baggrundsplade bortfalde. 

Et armsignal har kun betydning for et mod sig-
nalet kørende tog, såfremt armen (armene) set fra 
toget viser sig til højre for masten. 

Armsignaler suppleres i mørke og i usigtbart 
vejr med signallys, der dog selvstændigt gælder som 
signaler. 

(fortsæ ttes på side 10 a) 

Gyldig fra 3/a 1953. 55. 
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Til »mastesignaler« 
Når flere mastesignaler er opstillet således, at de 

danner et signalbillede, d v s at de kun kan kendes 
fra hinanden ved deres plads i dette, er rækkefølgen 
fra højre mod venstre den samme for signalerne som 
for de spor, hvortil de hører. Alle til signalbilledet 
hørende signallys vises samtidigt. 

Hvor det er påkrævet at tilkendegive, hvilket spor 
eller hvilken banelinie signalet gælder for, er dette 
angivet med sort arabertal henholdsvis bogstav på 
en på signalmasten anbragt cirkulær, hvid plade med 
rød kant. 

Til »hovedsignaler« 
1. Hovedsignaler anvendes som følger: 

Anvendelse 
Kendings-
bogstaver 

Indkørselssignaler .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Udkørselssignaler . . .. . .. . . . . .. . .. ... . . . . . .. . . . . U 
Stationsbloksignaler for indkørsel . . . . . . . . . SI 
Stationsbloksignaler for udkørsel .. . . . . . . . . SU 
Automatiske mellembloksignaler .. . ... . . . . . AM 
Andre mellembloksignaler .. . . . . . . . . . . . . . . . . . M 
Dækningssignaler på fri bane, f eks for 

sidespor, sporskæringer, bevægelige 
broer og lignende farepunkter . . . . .. . . . . . DS 

Samtlige stationsbloksignaler, mellembloksigna-
ler og dækningssignaler på fri bane er såvel på 
mastens forside som på dens bagside forsynet med 
et firkantet, hvidt skilt med sorte kendingsbogsta-
ver som ovenfor anført. Indkørselssignaler og ud-
kørselssignaler kan på mastens forside være for-
synet med tilsvarende skilte. Et hovedsignal, der 
samtidigt er dækningssignal på fri bane og mellem-
bloksignal, forsynes med skilte svarende til begge 
anvendelser. (fortsættes på side 10 b) 

Gyldig fm 2% 197 4 481 
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(fortsat fra side 8) 
2. I hovedsignaler anvendes signallysene således: 

Signalbegreb 
Daglyssignaler: 

et rødt, fast lys 
eller 

et brandgult, fast lys lodret over 
et rødt, fast lys .............. . 

et rødt blinklys .................... . 
et grønt, fast lys ................... . 
et brandgult, fast lys lodret eller 

skråt over et grønt, fast 
lys .............................. . 

et grønt blinklys ................... . 
to grønne, faste lys lodret eller 

skråt over hinanden 

Armsignaler: 
et rødt, fast lys 

eller 
et rødt, fast lys lodret over et 

brandgult, fast lys .......... . 
et grønt, fast lys 

eller 
et grønt, fast lys lodret over et 

brandgult, fast lys .......... . 
to grønne, faste lys lodret over 

hinanden ...................... . 

Betydning 

stop 
stop og ryk frem 
kør 

kør (med begræn-
set hastighed, 
højst 60 km/t) 

kør igennem 

kør igennem 

stop 

kør 

kør igennem 

(fortsættes på side 10 c) 

10 b-VI SIR 
(fortsat fra side 9) 
2. Et hovedsignal står i reglen til højre for eller over 

det spor, det gælder for, og har normalt kun sig-
nalarme og signallys gældende for en køreretning. 

To for modsatte køreretninger gældende, enar-
mede hovedsignaler på fri bane (mellembloksig-
naler eller dækningssignaler) kan dog have fæl-
les mast. Ligeledes kan et udkørselssignal og et for 
samme togvejsspor, men modsat køreretning gæl-
dende togvejssignal for indkørsel have fælles mast. 

Et hovedsignal gælder kun for det spor, hvortil 
det hører, og har derfor ingen betydning for tog, 
der på dobbeltsporet bane kører ad venstre spor. 
Sådanne tog kan uden videre passere eventuelle 
mellembloksignaler for højre spor, medmindre sig-
nalerne tillige er dækningssignaler. 

På strækninger, der ikke er udstyret med ven-
stresporsignaler, må kørsel ad venstre spor ind på 
en station, ud af en station eller forbi sidespor, 
sporskæringer, bevægelige broer og lignende fare-
punkter, der er dækket af hovedsignaler, uanset 
hvad signalerne for højre spor viser, kun finde 
sted ved indrangering, udrangering, henholdsvis 
forbirangering. For dækningssignaler på fri bane 
kan der dog gennem en tidligere togfølgestation 
gives skriftlig forbikørselstilladelse på formular 
S 101, jf bilag 6, såfremt der ikke findes noget 
farepunkt i venstre spor, eller såfremt der haves 
vished for, at farepunktet kan passeres. 

Om kørsel ad venstre spor på strækninger med 
venstresporsignaler, se afsnit III B. 

3. Hovedsignalernes normalstilling er »stop«.*) 
4. Natsignaler og daglyssignaler for en køreretning 

skal være tændt fra 15 min før, et kommende tog 
kan ventes, til 10 min efter togets forbikørsel.'''') 

(fortsættes på side 11) 
*) På strækninger med automatisk Iinieblok kan hovedsignalernes 

normalstilling dog være »kør« henholdsvis »kør igennem«. 
**) På strækninger (strækningsafsnit) med automatisk linieblok, 

hvor alle mellembloksignaler er daglyssignaler, kan mellembloksig-
':aleme være indrettet således, at signalbegreberne »kør« og »kør 
igennem« normalt er slukket, men tændes automatisk, når tog nær-
mer sig. 

Gyldig fra 710 1972 459 
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(fortsat fra side 10 a) 
3. For de i bilag 8 anførte strækninger gælder end-

videre følgende særlige bestemmelser: 

a. Hovedsignaler, der efterfølges af et fremskudt 
signal, er forsynet med fast mærke »fremskudt 
signal følger« (signal nr 113). 

b. Hovedsignaler uden ovennævnte mærke efterføl-
ges ikke af et fremskudt signal, men giver oplys-
ning om det efterfølgende hovedsignals stilling. 

c. Afstanden fra et hovedsignal uden ovennævnte 
mærke til det efterfølgende hovedsignal er som 
følger: 

1. S-baner: 
300-5000 m. 

2. Andre baner: 
1000-3000 m på fri bane, 

600-2000 m på stationsområder. 

d. Signalerne »kør« og »kør igennem« har følgende 
betydning ud over den under signalerne nr 2 og 
3 anførte: 

»Kør« fra et hovedsignal uden ovennævnte mær-
ke tilkendegiver, at det efterfølgende ho-
vedsignal må påregnes at vise »stop«. 

»Kør« fra et hovedsignal med ovennævnte mærke 
tilkendegiver, at toget ikke vil møde et 
hovedsignal, der viser »stop«, uden forud 
at være averteret herom gennem et frem-
skudt signal. 

»Kør igennem« tilkendegiver, at toget ikke vil 
møde et hovedsignal, der viser »stop«, 
uden forud at være averteret herom en-
t en gennem signal »kør« fra et hovedsig-
nal uden ovennævnte mærke e l le r gen-
nem et fremskudt signal. 

) 

11-III SIR 

(fortsat fra side 10 b) 
5. Hvor et hovedsignals lys vises bagud, sker dette 

ved brandgult lys, når der vises rødt eller brand-
gult lys fremad, og ved hvidt stjernelys, når der 
vises grønt lys fremad. 

6. Er en lokomotivfører underrettet om, at et hoved-
signal er utjenstdygtigt på en sådan måde, at det 
ikke kan vise »stop«, må han kun køre forbi sig-
nalet efter skriftlig tilladelse eller ved forbiran-
gering; ved indkørselssignaler anvendes dog altid 
indrangering. 

Er en lokomotivfører underrettet om, at lyset 
i et hovedsignal er slukket på en tid, hvor det 
skulle være tændt, skal kørslen afpasses således, 
at toget i alle tilfælde kan standse foran signalet, 
medmindre lokomotivføreren fori1d har fået skrift-
lig tilladelse til at passere dette. 

7. Hvor to eller flere banelinier indføres samme 
ende af en station, er der opstillet et indkørsels-
signal for hver banelinie. 

8. Hvor en banelinie forgrenes i to eller flere linier 
med hver sin gennemkørselstogvej, er der opstillet 
et indkørselssignal med forgreningsangivelse. 

Indtil videre kan der dog i stedet være opstillet 
et indkørselssignal for hver gennemkørselstogvej. 

Indkørselssignaler med forgreningsangivelse kan 
i særlige tilfælde også anvendes på stationer, hvor 
det er ønskeligt at tilkendegive, om togvejen er 
indstillet til det lige (mindst krumme) spor eller 
til afvigende spor. 

9. Et stationsbloksignal for indkørsel kan gælde for 
et eller flere togvejsspor. 

Gælder signalet for flere togvejsspor, er det op-
stillet foran og til højre for pågældende togvejs-
forgrening og forsynet med hastighedsviser. 
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Gyldig fra 2% 1966. 353 

13-111 SIR 

10. Et stationsbloksignal for udkørsel gælder kun for 
eet togvejsspor. 

Kan der fra pågældende togvejsspor køres ud til 
mere end een banelinie, er signalet forsynet med 
bogstavviser, der angiver, hvilken banelinie tog-
vejen er indstillet til. 

11. På stationer med udkørselssignal, hvorfra der i en 
given retning kun udgår een banelinie, anvendes 
en af nedennævnte signalordninger: 
a. Der opstilles et udkørselssignal for hvert tog-

vejsspor. 
b. Der opstilles et fælles udkørselssignal, som for 

hvert togvejsspor er suppleret med et stations-
bloksignal for udkørsel, et togvejssignal for ud-
kørsel eller et perronudkørselssignal. 

12. På stationer med udkørselssignal, hvorfra der i en 
given retning udgår to eller flere banelinier, an-
vendes en af nedennævnte signalordninger: 
a. Der opstilles et udkørselssignal for hvert tog-

vejsspor. 
Kan der fra et togvejsspor køres ud til mere 

end een banelinie, er signalet forsynet med bog-
stavviser, der angiver, hvilken banelinie togvejen 
er indstillet til. 

b. Der opstilles for hver banelinie et udkørselssig-
nal bag pågældende baneforgrening. 

Kan der køres ud til samme banelinie fra flere 
togvejsspor, er der desuden for hvert af disse 
togvejsspor opstillet et stationsbloksignal for 
udkørsel, et togvejssignal for udkørsel eller et 
perronudkørselssignal. Kan der fra et af de om-
handlede togvejsspor køres 'Ud til mere end een 
banelinie, er pågældende stationsbloksignal for 
udkørsel, togvejssignal for udkørsel eller perron-
udkørselssignal forsynet med bogstavviser, der 
angiver, hvilken banelinie togvejen er indstillet til. 
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Nr. 1 a. »Stop«. 
Armsignal. 

Da.gsignal. Natslgnal. 

Armrn v a 11 cl r <' l. Eel r ø dl, {as l 111 s . 

Denne type an\·enclcs som: 
i 11dkørselssig11al 
slalionsbloksig11al { or 111/ korsl'l 
11dkorselssignal 
mel/embloksig11al 
dækni11gssig11al på {ri ban<'. 

Gyldig fra 3 /:1 1953. 5H. 

15-III SIR 

Til »stop« (alle former). 

»S to P« (signal nr. 1) tilkendegiver, at toget skal 
standse foran signalet. Er der foran signalet anbragt 
et »Standsningsmærke« (signal nr. 114) eller 
en signaltelefon, skal toget senest være bragt til stands-
ning, når dets førerplads er ud for mærket, henholds-
vis signaltelefonen. 

Viderekørsel forbi et hovedsignal, der viser »Stop«, 
må kun finde sted således: 

Indkørselssignaler og 
stationsbloksigna l er for indkørsel. 

Ved indrangering. 
V cd t e l e f o n i s k i n d k ø r s e l s t i l l a d e I s e fra 

stationen til lokomotivføreren gennem den ved 
indkørselssignalet eller den ved stationsbloksig-
nalet for indkørsel anbragte telefon. 

Ved at der vises »Stop og ryk frem « (signal nr. 
4 a). 

En telefonisk indkørselstilladelse gælder enten helt 
frem til det normale standsningssted for planmæssigt 
standsende tog eller til standsningsstedet for en i til-
ladelsen nærmere angivet, afkortet togvej. Kun de i 
tilladelsen udtrykkeligt nævnte signaler må passeres 
i urigtig stilling. 

Et planmæssigt gennemkørende tog, der modtager 
telefonisk indkørselstilladelse, skal standse på sta-
tionen. 

Et personbefordrende tog, der holder helt eller del-
vis ved perron ved et indkørselssignal, må ikke gen-
optage kørslen uden togførerens mellemkomst. 
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Nr. 1 b. >Stop«. 
Armsignal. 

Da.gslgnal. Na.tslgnal. 

Begge arme v a n d r e i. l!:t r ø d i, f a s i l y s 
lodret over 

et b ran dg u l i, fas i ly s. 

Denne type anvendes som: 
indkørselssignal. 

Gyldig fra % 1958. 178. 

16 b-IV 

Stationsbloksignaler for udk ørse l 
og udkørselssignaler 

Ved udrangering. 

SIR 

V ed s k r i f t l i g u d k o r s e l s t i l l a d e ls e på 
form nr S 102, jf bilag 7. 

V ed t e l e f o n i s k u d k ø r s e l s t i l l a d e l s e fra 
stationen til lokomotivføreren gennem den ved 
perronudkørselssignalet, stationsbloksignalet for 
udkørsel eller udkørselssignalet anbragte telefon. 

Skriftlig og telefonisk udkørselstilladelse gælder 
helt ud af stationen. Kun de i tilladelsen udtrykkeligt 
nævnte signaler må passeres i urigtig stilling. 

Mellembloksignaler og 
dækningssignaler på fri bane 

Ved forbirangering. 
V ed s k r i f t l i g f o r b i k ø r s e l s t i l l a d e l s e 

på form nr S 101, jf bilag 6. 
V ed t e l e f o n i s k f o r b i k ø r s e l s t i l l a cl e l s e 

til lokomotivføreren gennem den ved signalet an-
bragte telefon. Tilladelsen må kun gives af den 
på opslag ved telefonen anførte togfølgestation. 

Et personbefordrende tog, der holder helt eller del-
vis ved perron, m å ikke genoptage kørslen uden tog-
førerens mellemkomst. 



SIR 16 c-IV 

Nr 1 c. »Stop« 

Daglyssignal 

f:t r ø dl, fas l lys. 

Denne type anvendes som: 

I indkørselssignal 
stationsbloksignal for udkørsel 
11dlwrselssignal 
mellembloksignal 
dækningssignal på fri bane. 

Gyldig fra 114 1961 

Nr 1 d. »Stop« 

Daglyssignal 

f:t r ø ti l, f a s l l y s. 

Denne type anvendes som: 
indkørselssignal I 
slalionsbloksigrzal for udkørsel 
udkørselssignal 
mellembloksignal 
dækningssignal på fri bane, 

såfremt signalet tillige 
er mellembloksignal. 

241 

17-111 SIR 



SIR 18-III 

Nr 1 e. »Stop« 
Daglyssignal 

b r a 11 dg u 11, fas I l y s 
lodret over 

et r ø d I, fas t lys. 

Denne type anvendrs som: 
i m/korselssignal 
stationsbloksignal for indkorsel. 

Gyldig fra l)i 1961 

Nr 1 f. »Stop« 
Daglyssignal med 

f orgreningsangivelsc 

f:t b r a 11 d g u i t, f a s t l y s 
lodret over 

et r ø d I, fas t i y s. 

Denne type anvendes som: 
indkørselssignal. 

Baggrundspladen kan have for-
grening til den anden side eller 
til begge sider. 
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J...9-11 SIR 

"I 



SIR · 20 a-11 

Nr. 2 a. »Kør«. 
Armsignal. 

Da.gslgnal. Natslgnal. 

Armen skrål opad. Eet gro 11 l, fas l lys. 

Denne type an,·c1Hlcs som: 
i11d kørselssignal 
slatio11sbloksignal for 11</ kors cl 
udkørselssignal 
mellembloksignal 
dæk11i11gssig11al på fri bw1 e. 

Gyldiy [ ra =1h 19i1.'I. 64. 

SIR 
Til >køre 

Indkørselssignaler 

20 b-7 

I. Signa! >kø re (signal nr 2) tilkendegiver: 
på stationer uden stationsbloksignal for indkørsel, 

at der er frit til standsningsstedet for tog ad pfl-
gældende togvej, 

på stationer med stationsbloksignal for indkørsel, 
at der er frit til dette signal. 

Viser hastighedsviseren på indkørselssignalet 
>høj has tig hede (signal nr 17 a), tilkendegi-
ver dette - foruden den tilladte hastighed indtil 
stationsbloksignalet for indkørsel - at stations-
bloksignalet viser '>kø N, samt at hastighedsvise-
ren på dette signal viser >høj has i i g hede. 

Viser hastighedsviseren på indkørselssignalet 
»middelstor hastighed« (signalnrl7b), 
>l a v h a s t i g h e d< (signal nr 17 c) eller 
>f r it t i l s i a t i o n s b lo k s i g n a l e t f o r 
indkørsel« (signal nr 17 e) tilkendegiver det-
te - foruden den tilladte hastighed indtil stations-
bloksignalet for indkørsel - at stationsbloksigna-
let må påregnes at vise 

enten » S lo p« (signal nr I), 
eller >kø r« med begrænset hastighed (signal 
nr 2 g). 

2. Signal nr 2 g, 2 h og 2 j tilkendegiver endvidere, at 
hastigheden ad togvejen fra indkørselssignalet til 
det normale standsningssted er begrænsc>t og højst 
er 60 km/t. 
Er indkørselssignalet ikke forsynet med hastigheds-
viser, må hastigheden i øvrigt ikke overstige den, 
der er angivet på det på signalmaslC'n anbragte fasl<' 
mærke (signal nr 117). 
Hvis indkørselssignalet er forsynet med hastigheds-
viser, viser denne »middels i o r hastighede, 
:dav has l i g hede eller "af kor i et i og veje 
(signal nr 17 d). 

3. Signal nr 2 j tilkendegiver - udover det foran an-
førte - at togvejen er indstillet til afvigende spor. 
Det øverste signallys er anbragt skråt over det 
nederste til den side, hvortil afvigelsen sker. 

Gyldig fra 2% 1974 482 



20 r-7 

Dngslgnal 

Nr 2 b. »Kor« 

tlrmsignal 

Nutslgnnl 

SIR 

t.;t g r o n l, I a s l ly s 
lodret over 

cl b ran cl {l Il l t, (as t lys. 

Denne type ann•ncles som : 
indkorselssignal. 

21-V SIR 

4. For ycnnemkørende tog tilkendegiver 
signal · ko r « tillige, 

al toget skal slandst's ("stor signalgil'ning«). 
Signal ·ko r« vil dog også kunne havt' den bet:.·d-
ning, 

at toget skal haw overrakt en meddelelse, der 
ikke al toget standses ( '· lille signal-
givnin[J«), eller 

al de nødvendig<' signaler for togets viderekurset 
stilles, efterhånden som helingelst'rnt• h<'rfor 
opfyldes (»gradvis gennemkorsel<- J , eller 

at hundsignal »ko r i g e n 11 e m :. (signal n r 
84 J vises. 

\'iderekorsel uden standsning forbi det normalt• 
standsningssted mf1 kun finde sted i folgende til-
fældt•: 

Stationer med gyldigt wlkorsl!lssignal 

1>1•11 for tog<'ts vid1•rl'korsl'l forhi dl't normale 
standsningssted nodwndige signalgivning skal 
kunne iagttages, eller der skal v;.t•n• modtaget 
skriftlig udkørst'lstilladt•lse. Har der \·a•rd vist 
ldndsignal » 11 n d <' r r (' t n in [J f o l !I <' r <: (sig-
nal nr 81) mod toget, skal lokomoliv forercn lif -
lige han' mocltagd nwddl'ic'lscn. 

Slutioner 11 den 11dkorselssignal samt stationer 
med 11 !J y l <l i g !I j o r t wlkorselssi[/nal 

lkr skal \'<l'rl' vist h:'indsignal · ko r i g e n-
n <' m« (signal nr 84 1 mod togd, ell<'r der skal 
va•n• vi-.;t Mmclsignal :1 11 n cl er re in in g fol-
!I r I'". og lokomolivforeren skal da haVl' mocltagl't 
meddelelsen. 
På de i bilag H mt•vnte stationer giwr signal 
»ko r'< fra inclkorsPlssignalel dog tilladelse til 
kors(•! til meste howdsignal. 



SIR 22 a-V 

Nr 2 c. »l(ør« 

Daglyssignal 

\ 

Et grønt, fast lys. 

Denne typeanvendes som: 
i ndkorselssignal 
slalionsbloksigrzal for udkorsel 
11dkorsel ssigrwl 
mellembloksigrwl 
dækningssignal på fri barze. 

Gyldig fra !li::? 1962 

Nr 2 d. »l\or« 

Daglyssignal 

Et gro n l, fast lys. 

Denne type anvendes som: 
indkørselssignal 
stationsbloksignal for udkørsel 
udkørselssignal 
mellembloksignal 
dækningssignal på fri bane, 

såfremt signalet tillige 
er mellembloksignal. 

269 

22 b-V SIR 

Såfremt logd slandsl'r, må korslen ikke genoptagt•s, 
før den for togets viderekørsel eventuelt nødven-
dige signalgivning er foretaget" den eventuelle med-
delelse er modtaget, og afgangssignal er givel. 
Afgangssignalet bortfalder dog, hvis toget er stand-
set: 
a) imellem indkørselssignalet og stationsbloksigna-

let for indkørsel, eller 
h) imellem stationsbloksignalet for udkørsel, hen-

holdsvis perronudkorselssignalet, og udkørsels-
signalet, eller 

e) i et gennemkørselsspor på en af de i bilag 10 
nævnte stationer. 

Skyldes standsningen, at lokomotivføreren ikke har 
fået overrakt nogen meddelclst', C'fter at der har 
været vist håndsignal » ZL n der re t ni n g føl-
y e I'« (signal nr 81) mod toget, må kørslen i det 
under h) nævnlc ti lfælde dog ikke genoptages, for-
inden meddelelsen er modtaget, og der er modtaget 
afgangssignal. 

G. Et personbefordrende tog, der holder helt eller del-
vis ved perron ved et indkørselssignal, må ikke gen-
optage korslcn uden togførerens mcllcmkomsl. 

Stationsbloksignall'r for indkørsel 

1. Signa! nr 2 e og 2 g tilkendegiver, at der er frit til 
standsningsstedet for log ad pågældende togvej. 

2. Signal nr 2 g lilkendcgivcr endvidere, at hastigheden 
ad togvejen er begrænset, idet hastighedsviseren vi-
ser »middels Lo i· has Lig Jz ed« (signal nr 
17b), »lav hastighed« (signal nr 17c) C'llcr 
»afkortet togvcj« (signal nr 17d). 

3. Vises »ko I' « mod et planmæssigt gennemkørende 
log, skal lokomotivforeren forholde sig som anført 
11ndPr »lnclkorselssignal<'r«, punkl 4. 



SIR 

Nr 2 e. »Kør« 

Daglyssignal 

Et grøn f, fas l I y s. 

Denne type anvendes som: 
irzdkol'sel ssignal 
slalionsbloksif1nal for ind-

korscl 

Guldig fra 1Yt2 1962 

22 c-V 

Nr 2 f. »Kør« 

Daglyssignal med 
forgreningsangivelse 

F.t gro n f, fas f I y s. 

Dc>nne type anvendes som: 
i ndko1·selssignal. 

13aggrunclspl:ulen kan have for-
til rlen :rnden side eller 

1 i I si<ll'r. 

270 

23-VI SIR 

Stationsbloksignaler for udkørsel 
Signal nr 2 a, 2 c og 2 d tilkendegiver, at der er 
frit til næste hovedsignal, henholdsvis til venstre-
spor-udkørselssignalet. 
Er det fra lokomotivet for et tog, som skal afgå, 
ikke muligt at se stationsbloksignalet for udkørsel, 
skal toget, selv om udkørselssignalet, henholdsvis 
venstrespor-udkørselssignalet, kan ses, 

enten rang er es u d, 
eller have s k r i f t l i g u d k ø r s e l s t i l l a-

dels e på formular S 102, jf bilag 7, 
medmindre et for toget gældende perronudkørsels-
signal kan ses. 

Udkørselssignaler 
l. Signal nr 2 a, 2 c og 2 d tilkendegiver, at der er frit 

til næste hovedsignal. 
På elektrificerede strækninger tilkendegiver signal nr 
2 c desuden - når det pågældende hovedsignal ikke 
er forsynet med fast mærke »fremskud l s i g-
n al følger« (signal nr 113) - at hastigheden i 
blokafsnittet efter signalet ikke må overstige 75 km/ t. 

2. På de i bilag 8 anførte strækninger tilkendegiver 
signal »kør« endvidere - når signalet ikke er for-
synet med fast mærke »f re ms k u d t s i g n a l 
følger« (signal nr 113) - at det efterfølgende sig-
nal, såfremt det er et indkørselssignal, viser 

enten »s t op« (signal nr 1), 
eller »kør« med begrænset hastighed (signal nr 

2 g, 2 h eller 2 j), 
eller »kør igennem« (signal nr 3) i forbin-

delse med »middelstor hastighed« 
(signal nr 17 b) eller »lav has lig hede 
(signal nr 17 e) fra hastighedsviseren. 

3. Skal et tog afgå fra et spor eller et sporstykke, der 
er forsynet med stationsbloksignal for udkørsel, tog-
vejssignal for udkørsel eller perronudkørselssignal, 
og kan intet sådant for sporet (sporstykket) gæl-

Gyldig fra % 1969 3!l7 



SIR 

Nr 2 g. >Kør« 
Daglyssignal 

Et b r a n d g u l t, f a s i I y s 
lodret over 

et grøn t, fas t I y s. 

Denne type anvendes som: 
indkørselssignal 
slalionsbloksignal for indkørsel. 

SIR 
dende signal ses fra lokomotivet, skal toget, selv om 
udkørselssignalet kan ses, 

enten r a n g e r es u d, 
eller have skrift 1 i g udkørselstill a-

d e l s e på formular S 102, jf bilag 7. 
Kan udkørselssignalet ikke ses, og er pågældende 

togvejsspor hverken forsynet med 
nal for udkørsel, togvejssignal for udkørsel eller 
perronudkørselssignal, skal toget 

enten rangeres f re m, in d t il u dk ø r-
s e l s s i g n a le t k a n s es, 

eller have s le r i f t l i g u d k ø r s e l s t i 11 a-
dels e på formular S 102, jf bilag 7. 

Mellembloksignaler 
1. Signal nr 2 a, 2 c og 2 d tilkendegiver, at der er frit 

til næste hovedsignal. 
På elektrificerede strækninger tilkendegiver signal nr 
2 c desuden - når det pågældende hovedsignal ikke 
er forsynet med fast mærke »fremskudt sig-
n a 1 følge N (signal nr 113) - at hastigheden i 
blokafsnittet efter signalet ikke må overstige 75 km/t. 

2. På de i bilag 8 anførte strækninger tilkendegiver 
signal >kø r« endvidere - når signalet ikke er for-
synet med fast mærke >frem s le ud t signal 
følge re (signal nr 113) - at det efterfølgende 
signal, såfremt det er et indkørselssignal, viser 

enten »S top« (signal nr 1), 
eller »kør« med begrænset hastighed (signal nr 

2 g, 2 h eller 2 j) , 
eller »kør igen n e mc (signal nr 3) i forbin-

delse med >m id d e 1 s t o r has t i g h e d« 
(signal nr 17b) eller »lav hastighed« 
(signal nr 17 c) fra hastighedsviseren. 

3. Et personbefordrende tog, der holder helt eller del-
vis ved perron, må ikke genoptage ·kørslen uden 
togførerens mellemkomst. 

Dækningssignaler på fri bane 
Signal nr 2 a, 2 c og 2 d tilkendegiver, at der er frit 

forbi det af signalet dækkede farepunkt. 

Gyldig fra 1k 1969 398 



SIR 

Nr 2 h. »Kør« 

Daglyssignal med 
forgreningsangivelse 

i::t b r a n dg u I l, fas l I y s 
lodret over 

et ar ø n l, fas l I y s. 

Nr 2 j. »l<ør« 

Daglyssignal med 
forgreningsangivelse 

:Et b ran dg u l l, fas l l y s 
skråt over 

et g r ø n l, fas l l y s. 

Signalet vises i forbindelse merl signal »m i d d e l s l o r 
lz as l i g lied« (signal nr 17 b), -,,/av has lig 11 ed« (signal 
nr 17 c) eller »af kor le l lo ave i« (signal nr 17 d) fra 
hastighedsviseren. 

Disse typer anvendes som: 
indkørselssignal. 

Baggrundspladen kan have forgrening 
til den anden side eller til begge sider. 

24 b-II SIR 



SIR U c-II 

Nr. 3 a. »Kør igcmzC'm«. 

Da.gsignal. Natsignal. 

Bcggt• arme skrål opad. To g r ø 11 n e, fa s l e l y s 
lodret O\'er hinanden. 

Denne type an Yen des som: 
i Il(/ kørselssignal. 

Gyldig fra :1/:-. 195.'l. o!l. 

25-IV SIR 

Til »kor igennem « 

Indkørselssignaler 

1. Signal nr 3 a, 3 c, 3 d, 3 e og 3 f tilkendegiver: 
på slalioner med gyldig l udkørselssignal, 

at der er frit gennem stationen, samt at even-
tuelle stationsbloksignaler og perronudkørsels-
signaler viser »kør igennem« (signal nr 3, 
henholdsvis nr 22), og at udkørselssignalet viser 
»kør« (signal nr 2) eller »kør igennem« 
(signal nr 3), 

på de i bilag 9 anførte stationer uden udkørsels-
signal, 

at der er frit gennem stationen, og at næste ho-
vedsignal viser »kør« eller »kør igennem«, 

på øvrige stationer uden udkørselssignal samt på 
stationer med ug y l cl i g g jo r t udkørselssignal, 

at der er frit gennem stationen. 

2. Signal nr 3 e tilkendegiver endvidere, at togvejen 
er indstillet til det lige (mindst krumme) gennem-
kørselsspor. 

3. Signa! nr 3 f lilkendegiver endvidere, at togyejen 
er indstillet til afyigende gennemkørselsspor. Det 
ø\·erste signallys er anbragt skråt over det nederste 
til den side, hvortil afvigelsen sker. 

4. Vises signal »kø r i g e n n em« mod et tog, der 
skal standse på stationen, må toget kore ind på 
denne, men det skal standse ved det normale stands-
ningssted og må ikke afgå, før der er givet afgangs-
signal. 

5. Et personbefordrende log, der holder helt eller del-
vis ved perron ved et indkørselssignal, må ikke gen-
optage kørslen uden togførerens mellemkomst. 



SIR 26 a-IV 

Nr 3 b. »Kør igennem« 
Daglyssignal 

\ . 
' 

:i:;t g r ø n t b l in k I y s. 

N r 3 c. »Kør igennem« 
Daglyssignal 

To g r ø IZ n e, fas l e ly s 
lodret over hinanden. 

Denne type anvendes som: Denne type anvendes som: 
stationsbloksignal for udkørsel indkørselssignal 
udkørselssignal stationsbloksignal for udkørsel 
mellembloksignal udkørselssignal 
dækningssignal pd fri bane, mellembloksignal 

såfremt signalet tillige dækningssignal pd fri bane, 
er mellembloksignal. såfremt signalet tillige 

er mellembloksignal. 

Gyldig fra Y4 1961 248 

26 b-V 

Stationshloksignnler 
for indkorsel 

SIR 

Signa! nr 3 d tilkendegiver, at der er frit gennem 
stationen, samt at ev<'ntuell<' stationsbloksignaler for 
udkørsel og eventuelle perronudkørselssignaler viser 
»kor igennem« (signal nr 3, henholdsvis nr 
og at udkørsC'!ssignalet viser »kør« (signal nr 2) 
<·l!Pr »kor igen n <' nt « (signal nr 3). 

Stationsbloksignaler 
for udkørsel 

Signal nr 3 b og 3 c lilkenckgiver, at dC'r er frit til 
uclkørselssignakt, og at dette viser »kor« eller »ko r 
igennem«. 

Er det fra lokomotivet for d tog, som skal afg:".I, ikke 
muligt at se stationsbloksignalet for udkørsel, skal 
toget, selv om udkorselssignalet kan ses, 

<'Ilten rangeres ud, 
eller have s kr i f t li g u dk ø r s e l s t i l la-

dels e på formular S 102, jf bilag 7, 
medmindre et for toget gældende perronudkørselssig-
nal kan ses. 

Udkorselssignaler 
l. Signa! nr h og 3 c lilkC'ndegiver, at der er frit til 

næste howdsignal, og at dette viser »kør« eller 
» k o r i g e n n e m «, for indkørselssignalers ved-
kommende i forbind<'lse med »h o j 11 as tig lz ed« 
(signal nr 17a) eller »frit til stations-
bloksignalet for ind korse l« (signal nr 
17 <') fra hastighC'clsviseren. 

2. Skal et tog afgå fra et spor eller et sporstykke, der 
<'r forsynet med stutionshloksignal for udkørsel, tog-
vejssignal for udkørsel Piler perronudkørselssignal, 
og kan intet s:Hlant for sporet (sporstykket) gæl-
dende signal ses fra lokomotivet, skal toget, selv om 
11dkorsefasignalel kan ses, 

l'nkn r a n geres u cl, 
('(Il' r ha ve s k r i f l l i g ll d k ø r <' l s t i l l a-

dels e p::i formular S 102, jf bilag 7. 



SIR 26 c-V 

Nr .'J d. »Kor igennem « 
Daglyssignal 

To _q ro 11 n c, [as l e l !1 s 
lodrl'l over hinanden. 

DPnnc ly pc anvP1Hles som: 
i ud lwrsel ssig 11al 
slalio11sl>loksiy11al for imlkorsC'l. 

Gyldig fra !)'12 1962 

27-IV SIR 

I\ <rn miJ..:orselssignalel ikke ses, og er p:igældende 
togv<'jsspor ln-erkcn forsynet med stationsbloksig-
nal for udkønwl, togvejssignal for udkørsel eller 
IH'rronudkorselssignal, ska l logd 

enten r a Il ger c s f r c m, ind l il ud ko r-
s e l s s i g n a l e t k a n s es, 

eller han· s /..:rift lig li d /..:ør s els t il la-
d e Ise p{t formular S 102, jf hilag 7 . 

.Mellembloksignaler 
l. Signal nr ah og :l c tilkl'ndegivcr, al der Pr frit 

til næste hoyedsignal, og at delle Yiser »kø r « 
(s ignal IH 2) cllPr »kor igennem« (signal nr 
:l), ror indkurselss ignall'rs ved kommende i forbin-
delse med »li o j li 11 slig li e cl« (signal nr 17 a) 
l'ller »frit Lil slalionsbloksignalet 
{ o r i 11 dk o r s t• I« (signa l nr 17 e) fra hastig-
hedsviseren. 

Er det dtcrfolgP1Hle hovedsignal d indkur-
sl'issignal forsynet med »k c Il d i n g s m æ r k e 
for automalisk sikrede overko1·sler 
1111' d signal af lit{' n gig li<' <i« (signal nr 116), 
\'il indkørselssignalet dog eycnluclt vise »kor« i 
forhind<'lse med »lav has lighed (signal nr 
17 c) fra hastighedsvisnen, men s:.'1 snart de til den 
aulomalisk sikrede overkorsPl hørPnde bomme er 
h<'lt nedlukkedc, skifter signalgivningcn fra ind-
kursl'lssignalet til »ko r« eller »ko r igennem« i 
forbind<'lse med »11 o j has t i g hed« fra hastig-
hedsviseren. 

2. Et person))('fordrc'nde tog, der holder helt eller dcl-
Yis vecl p<'rron, må ikke genoptage Irnrslen uden 
logfør<'rC'ns mellemkomst. 



SIR 

Nr ,'J e. »Kør igennem« 
Daglyssignal med 

forgreningsangivelse 

28-IV 

To g r ø 11 11 e, fas l e lys 
lodret over hinanden. 

Nr 3 f. »Kør igennem« 
Daglyssignal med 

forgreningsangivelse 

To gro n 11 e, fas le lys 
skråt over hinanden. 

Disse typer anvendes som: 
indkorselssignal. 

Baggrundspladen kan have forgrening 
til den anden side eller til begge sider. 

G11ldig fra 1)'12 1962 274 

29-111 SIR 



SIR 30 a-III 

Nr 4 a. »Stop og ryk frem« 

Signa! » S l o p« fra hovedsignalet i forbindelse med 
h v i d t, l y s e n d e k ry d s fra den på eller ved 

hovedsignalet anbragte hastighedsviser. 

Denne kombination anvendes ved: 
indkørselssignaler 
stationsbloksignaler for indkørsel. 

Gyldig fra % 1961 251 

30 b-\' SIR 

Til »stop og ryk frem« (signal nr 4 a) 

Signal »s top og ryk frem« (signal nr 4 a) 
tilkendegiver, at toget efter standsning foran signalet 
må køre forsigtigt ind på stationen til standsnings-
stedet for tog ad pågældende togvej, og at lokomotiv-
føreren skal være forberedt på at befare en anden 
togvej, end den toget normalt skal benytte. 

Signalet giver ikke garanti for, at togvejen er fri. 
Lokomotivføreren skal derfor under togets kørsel ind 
på stationen afpasse hastigheden efter synligheds- og 
bremseforholdene, idet han skal være forberedt på al 
møde en hindring. Hastigheden må ikke overstige 
30 km/t. Varslingsanlæg samt anlæg for automatisk 
sikrede overkørsler kan ikke påregnes at virke. 

Et togvejssignal for indkørsel må passeres uanset 
dets stilling. 

Vises signal nr 4 a mod et planmæssigt gennem-
kørende tog, skal toget endvidere standse på sta-
l ionen. 

Et personbefordrende tog, der holder helt eller del-
vis ved perron ved et indkørselssignal, må ikke gen-
optage kørslen uden togførerens mellemkomst. 

Gyldig fra 15/u 1.970 421 



SIR 30 c-V 

Nr 4 b. »Stop og ryk frem« 
Daglyssignaler 

El r ø d t bl ink lys. 

Disse typer anvendes som: 
stationsbloksignal for uc/korsel 
udkørselssignal 
mellembloksignal 
dækningssignal pd fri bane, 

såfremt signalet tillige 
er mellembloksignal. 

31-IV SIR 

Til »stop og ryk frem « (signal nr 4 b) 

Signa! »stop og ryk f1·em« (signal nr 4b) 
lilkendegiwr, at toget efter standsning foran signalet 
m{t køre videre til næste hovedsignal. 

Under togets kørsel i det efterfølgende blok.afsnit 
må: hastigheden ikke oyerstige 60 km/t. Varslingsanlæg 
samt anlæg for automatisk sikrede overkørsler kan 
ikke påregnes at virke. 

Et personbefordrende tog, der holder helt eller del-
vis ved perron, må ikke genoptage kørslen uden tog-
førC'rcns mellemkomst. 

Gul<Lig fra 1:•1u 1970 422 



SIR 32-IV 

B. Fremskudte signaler 
Et fremskudt signal er en signalmast, hvorpå der 

ved armsignaler er anbragt en arm, der ender 
svalehaleformet, 

ved daglyssignaler er anbragt en forneden afrun-
det og foroven lige afskåret plade som bag-
grund for lanterner. Under særlige forhold 
kan mast og/eller baggrundsplade bortfalde. 

Et armsignal har kun betydning for et mod signalet 
kørende tog, såfremt armen set fra toget viser sig 
til hojre for masten. 

A rmsignalcr suppleres i mørke og usiglhart vejr 
med signallys, clcr dog selvst:cndigl gælder som sig-
naler. 

33-III SIR 

Til »[remslcudle signaler« 

1. Et fremskudt signal giver oplysning om et hoved-
signals stilling og kan derfor kun anvendes i forbin-
delse med et hovedsignal. Fremskudte signaler be-
nyttes ikke i forbindelse med stationsbloksignaler 
og udkørselssignaler. 

2. Et fremskudt signal står til højre for eller over det 
spor, det gælder for. Det står enten 400 m eller 
800 m foran hovedsignalet, jf TIB. 

3. Natsignaler og daglyssignaler for en køreretning 
skal, såfremt anlægget er indrettet til fjerntænding, 
være tændt fra 15 min., før et kommende tog kan 
ventes, til 10 min. efter togets forbikørsel. 

Er anlægget ikke indrettet til fjerntænding, hol-
des signalerne tændt hele døgnet. 

4. Fremskudte signalers lys vises ikke bagud. 

5. Er en lokomotivfører underrettet om, at lyset i et 
fremskudt signal er slukket på en tid, hvor det 
skulle være tændt, eller at signalet er utjenstdyg-
tigt, således at det ikke kan vise »kør forsigtigt« 
(signal nr 5), skal kørslen afpasses således, at toget 
i alle tilfælde kan standse foran hovedsignalet, hvis 
dette viser »Stop« (signal nr 1). 

6. Bemærker en lokomotivfører, at lyset i et fremskudt 
signal for pågældende køreretning er slukket på en 
tid, hvor det skulle være tændt, skal han afgive un-
derretning herom gennem togets første holdestation. 

7. Fremgår det af et fremskudt signal foran en station 
med forgrenede gennemkørselstogveje, at togvejen 
er indstillet til en anden banelinie end den, toget 
skal benytte, skal der forholdes, som om indkørsels-
signalet viste »S t op«. 



SIR 34 a-III 

Nr 5 a. »Kør forsigtigt« 
Armsignal*) 

Dagslgnal Na.tsignal 

Armen v a 11 d re I. Et b ran dg u l l b link lys. 

Nr 5 b. »Kør forsigtigt« 
Daglyssignal er••) 

Et b r a n d g u I t b I i n k I y s. 

') Denne signaltype opstilles altid 400 m foran hovedsignalet. 
" ) De afbildede slgnnlcr er opsllllct 800 m foran hovcdslgnolct. 

Gyldig fra V-i 1961 253 

SIR 34 h-5 

Til »kør forsigtigt« 

Signal »kør forsigtigt« (signal nr 5) til-
kendegiver, at det efterfølgende hovedsignal viser 
- » S t o ]J « (signal nr 1) eller 

- »kør« (signal nr 2) til en togvej med hastighed 
højst 60 km/t. 

Signa! nr 5 c vises kun foran stationer med for-
grenede gennemkørselstogvPje. 

(;yfdig fra!!% 1974 483 



34 c-5 

Nr 5 c. >Kør forsigtigt« 
Daglyssignal med forgreningsangivelse·) 

brandgul l b link lys. 

Baggrundspladen kan have forgrening 
til den anden side eller til begge sider. 

•) Det afbildede signal er opstillet 800 m fornn hovedsignalet. 

SIR SIR 35-3 

Gyldig fra 2% 1974 484 



36-3 SIR 

Nr G a. > Ilovcdsigrwlel viser koN eller >kor igennem«« 
1\rmsiynal*) 

Dagsignal Natsignal 

Armen s kr d I o p a cl. Ed !! r " /1 t b I i 11 k l !J s. 

Nr (j fl. : Ilo1ll'dsiy1111lel viser kor o:. eller "kor igennem«« 
Daulyssigrwl' •) 

EC'l !I I' o 11 l b I i 11 kl !J s. 

") lkune signaltyp<' ultitl 100 nt foran h11\ethig11alt't. 
••) Bd ufhiltkdc.• t·r 800 111 foran 11nvl'dsig11ali't. 

SIR 37-3 

Til lwuedsiuwtld viser »kor« eller >'kor ige1111c·111««, 
lwuedsiyrwld viser »/Wr« «, og 

, lwvedsigrwlel viser »kor igennem«« 

Signal > hoveclsignalct viser »kor« eller »kor igcn-
IH'lll«« (signal nr lia og 6h), signal »hovcdsignalt't 
Yiser 'kor«« (signal nr 7 a og 7 h) og signal »hovcd-
signa Id viser >,kor igemwm« « (signal nr 8 a, 8 h og 
8 c J lilkc1Hh•giwr, al ckl eflcrfolgende ho\'t'clsignal 
yiser 

>1lrnr« (signal nr 2) Lil en togvej med hasliglwcl 
minclsl 7G km/t eller 
>,kor igt'lllH'Ill« (signal nr 3). 

Signa! nr 7 h, 8 h og 8 c visl's kun foran slalioner 
med l'orgn·1wcle gennl·mkorselslogveje. 

Signa! ur 8 h lilkenclegiYer, al Logycjen er indslillel 
!il cld ligl' lmindst krumme) g1•nnemknrsclsspor. 

Signa! nr 8 c Lilkc:>ndPgiwr, al logv1•jen c>r inclslill<'l 
Lil afvigende Sl'nnc·mkorselsspor. Dd O\'l'rslc• signal-

er anhragl skr{1t on•r cld 1wclersll' Lil d1·11 sicl1\ 
hvortil afvigl'lsen skc•r. 

Guldig f rn !!'!:; rn'i 4 



aB-3 

Nr 7 a. »l101Jl'dsignalet viser »knru 
Daglyssignal *) 

Eet g I" (J Il l b I i Il kl 11 s. 

Nr 7 b . »HoIJedsignalcl uiser »lwru. 
Daglyssignal med f orgreningsangivelst") 

Ecl y ro 11 t b I i /1 klys. 

Baggrundspladl'n kan han• forgrening 
til d(•n andrn eller til begge sider. 

•) Dd ufhil<l<•<k signal <·r opsl i llf'l SOO m fo run hon'<lsignnll'I . 

SIR SIR 39-3 

(;yfdiy f l"<l :?'):; 1.?7" ·181i 



40-3 

Nr 8 a. >'l/ourdsignalel viser >'kor igennem«« 
Daglyssignal*) 

To ,qronne 
lodret OVC'r hinanden. 

SIR 

Nr 8 b. »llovedsignalet 
uiser ))kor igennem««. 

Nr 8 c. 
visrr >,kor igennem««. 

Daglyssignal med 
forgreningsangivelse ·) 

Daglyssignal med 
f orgreningsangiuclse*) 

To gronne blinkly1; To aronne blinklys 
IodrC'l o\·cr hinanden. skri1l over hinandC'n. 

Baggrun<lsplackn kan han• forgrl'ning 
Lil dc•n anden sidt' C'ller til heggc sider . 

• ) Ud ufhildedt• siguul ('(' opslill<'I son 111 fornn hO\'l'!bignnlet. 

SIR 

G11lcliy 1!)74 -.187 



42-3 SIR 

C. Togvejssignaler 
Et togvejssignal er en signalmast, hvorpå der 

ved armsignaler er anbragt en arm, hvis yderste 
ende er afskåret lige, 

ved daglyssignaler er anbragt en forneden og for-
oven lige afskåret plade som baggrund for 
lanterner. Under særlige forhold kan mast 
og/ eller baggrundsplade bortfalde. 

Et armsignal har kun betydning for et mod signalet 
kørende tog, såfremt armen set fra toget viser sig 
til lzøjre for masten. 

Armsignaler suppleres i mørke og usigtbart vejr 
med signallys, der dog selvstændigt gælder som sig-
naler. 

43-III 

Til »log vejssignaler« 
1. Togvejssignaler anvendes som 

togvejssignaler for indkørsel, henholdsvis 
togvejssignaler for udkørsel, 

SIR 

og kun i forbindelse med indkørselssignaler og ven-
strespor-indkørselssignaler, henholdsvis udkørsels-
signaler og venstrespor-udkørselssignaler. 

Under indkørsel er togvejssignalerne for udkør-
sel uden betydning for planmæssigt standsende tog. 

2. Et togvejssignal står som regel til højre for eller 
over det spor, det gælder for, og har normalt kun 
signalarme og signallys gældende for en køreret-
ning. 

Et togvejssignal for indkørsel og et for samme 
spor, men modsat køreretning gældende togvejssig-
nal for udkørsel eller udkørselssignal kan dog have 
fælles mast. 

3. Togvejssignalernes normalstilling er »iogvejen ikke 
farbar for tog«. 

4. Natsignaler og daglyssignaler for samtlige til en 
køreretning hørende togvejssignaler skal være tændt 
under signalgivning for ind- eller gennemkørsel i 
pågældende køreretning. Under signalgivning for 
udkørsel skal p:i tilsvarende mi'lde samtlige togvejs-
signaler for udkørsel være tændt. Samme regler gæl-
der i forbindelse med enhver togbevægelse, for hvil-
ken normal signalgivning ikke finder sted. 

5. Hvor et togvejssignals lys vises bagud, sker dette 
ved brandgult lys, ni'lr der vises brandgult lys frem-
ad, og ved blåt lys, der vises grønt lys fremad. 

6. Et togvejssignal for indkørsel kan gælde for et eller 
flere togvejsspor. 

Gælder signalet for flere togvejsspor, er det op-
stillet foran og til hoj re for pågældende togvejsfor-
grening og forsynet med talviser, der angiver, hvil-
kd spor togvejen er indstillet lil. 



SIR 44-Ill 

Nr 9 a. »Togvejen ikke farbar for tog« 
Armsignal*) 

Dngsignnl Nntsignnl 

Armen vandret. lJ rand g li l l lys. 

N1· 9 b. »Togvejen ikke farbar for tog« 
Daglyssignal* ) 

H r a 11 d fJ u l l I y s. 
*) Det nfhilucuc signnl er forsynet mecl <l<·n UTHkr :.Til mostcsignnlerc 

omtalte kcndingsplude med spornumrn«r. 

Gyldig fra %2 1962 275 

45-III SIR 

7. El togvejssignal for udkørsel gælder kun for l-t 
togvejsspor. 

Ran der fra pågældende togvejsspor køres ud til 
mere end en banelinie, er signalet forsynet med 
bogstavviser, der angiwr, hvilken banelinie tog-
vejen er indstillet til. 

8. Er det fra lokomotivet for et tog, som skal afgå, ikke 
muligt at se togvejssignalet for udkørsel, skal toget, 
selv oni udkørselssignal('[ , henlwldsvis venslri·s1wr-
wlkorselssignalet, kan ses, 

enten 1· anger es ll d, 
eller have s kr i f I l i g zz d ko r s e l s l i l la-

dels e på formular S 102, jf bilag 7, 
medmindre et for toget g:dclende perronudkørsels-
signal kan ses. 

Til »logvejen ikke farbar for log« (alle formrr ) 
Signa! »togvejen ikke f rt r bar f o r f og« 

(s ignal nr 9) tilkendegiver: 
ved togvejssignaler for indkorsel, 

ved 

at et ind- eller gennemkørende tog skal bringes til 
standsning hurtigst muligt, og at viderekørsel kun 
nl!\ finde sted efter stationens tilladelse i hvert 
enkelt tilfælde. Signalet må dog passeres uden 
standsning, såfremt dette er angivet i en telefo-
nisk indkorselstilladclse, eller sflfremt der har 
Yærct vist » S lo p og r !J k f r cm « (signal nr 
4 a) fra indkørselssignalet. 
logwjssignaler for udkorsel, 
for gennemkørende tog, 

at toget skal bringes til standsning hurtigst 
muligt, og at viderekørsel kun m:"l finde sted 
efter stationens tilladelse i hvert enkelt til-
fælde, 

for log, som skal afgå, 
at ucllrnrsel kun mtt finde slccl således: 

Ved udrangc•r ing. 
V (•d s k r i f l l i g Il cl k o r s e l s t i l l a-

dels e p:'.'t formular S 102, jf bilag 7. 



SIR 46-III 

.\'r 10 <t. Togvejen farbar for /o!f' 

A r111siy11al* 1 

I>ugsignul :Xulsignul 

. \rnwn s kr 1i I opad . (; ro 11 I I !! s . 

. \'r 10 b. : Toy11l'j<•11 farbar for lo!/« 
J)<t!J/!JSSig11<1[*) 

I 
(; "() li t l !Is. 

*) ])t•l ufhil<h'd(• f'I' fot·sy1wl nwd tku tllHkr _"Til 
01nlallt· n1rd sporn1111u1u•r. 

<Iul<liy fra !Jl2 1!)()'2 27li 

47-III SIR 

Til "loynejen farbar for log« (alle former J 

Signa! > l o u v ej e n fa r b a r f o r I o g« (signal 
111' IO) tilkendegiver: 
ved togvejssignaler for indkorsl'i. hvilken indkorsl'ls-

logvej der er farbar, 
v1·d togvejssigna!Pr for wlf..:orsel, hvilken udkorsels-

togvcj dl'!' er farbar. Signalet tilkcndegin·r end-
videre, at udkørselssignalet viser »kor« (signal 
nr 2) eller . l.: o r i g c n n e 111 « (signal nr 3), hen-
holdsvis at venstrespor-udkurselssignall'l visn 
>kor« (signal nr :rn.n. 



SIR 48-111 

D. Mastesignaler for rangering 

I. Almindelige rangersignaler 

Et almindeligt rangersignal er en signalmast, hvorpå der 
rr anbragt en kvadratisk, blå skive. 

Almindelige rangersignaler suppleres i mørke og usigt-
hart vejr mecl signallys, der dog srlvsta'ndigt gælder som 
signal<'r. 

Nr 11. ), Jfo11geri11y forbudt « 
Nntsignnl 

Ski\'ens flad r. IH ål I !Is. 

Gyldig fm 1Jb 1962 '277 

49-11 SIR 

Til D. 

Mastesignaler for rangering gælder for rangering i 
et spor, i en sporgruppe eller forbi et bestemt punkt. 

Til 1. 

Natsignaler for almindelige rangersignaler holdes 
tændt under rangering og togbevægelser i den pågæl-
dende sporgruppe. Tænding af rangersignaler, der tje-
ner til dækning af togveje, sker senest samtidig med 
signalgivningen for det pågældende tog og slukning 
tidligst ved signalgivningens ophør. 

Til »rangering forbudt«. 

Signal »rangering forbud i« (signal nr. 11) 
tilkendegiver, at rangering er forbudt i et ved lokal 
instruks fastsat omfang. 



SIR 50-11 

Nr. 12. »Rangering tilladt«. 
Dagslgna.I. Natsignal. 

Skivens k a n l. B r a 11 cl g ll l l l y s. 

Gyldig fra 3/3 1953. 87. 

51-11 SIR 

Til »rangering tilladt«. 

Signal »rangering tilladt« (signal nr. 12) 
tilkendegiver, at rangering må foregå i et ved lokal 
instruks fastsat omfang. 



SIR ii2 a-II 

2 . Rangerrygsignaler. 
E L rangerrygsignal er en signalmast, hYorpå der 

ved armsignaler er anbragt en cirkula·r. sort skiYe 
med 11"icl kant. foran 11Yilken der er anbragt en 
brandgul arm med sort kant. der er lige i 
bl'ggc ender. 

ved <laalyssignaler er anbragt en drkula•r plade som 
baggrund for lanterner. 

Sr. 13 a. »Xe<lløb forbudt « . 
. -\ rmsiyrwl. 

Dagsignal. 

Armen v a 11 cl re I. 

Natsignal. 

\" a 11 cl r e I, b r a 11 d r1 11 I 
lysstribe. 

A'r. 13 b. »1Ycdløb forbudt«. 
Daglyssignal. 

\ ' a 11 d r e I, b r a 11 d rJ 11 I I y s r æ k k e. 

Gyldig fra ah 1953. 88. 

ii2 b-ll SIR 

Til 2. 

Rangcrrygsignalcr holdes tændt efter bchoY. De 
nærmere regler for rangcrrygsignalers anYcndelse 
fastsættes ved lokal instruks. 



SIR :i'.Z c-1 I 

1Yr. l 't a. »Lanqsoml nnllob tilladt « . 
. \ rmsignal. 

Dai.:-signal. 1' a tsignal. 

A n11t"11 skr å I i 11 <'I. S k r <7, b ru 11 d fJ Il I 
I !I s s I r i b c. 

,\ir. 1 'I li. " l, w 1qsQml n cdlo/J tillwll r. . 
f)uyf !/SS lfj li ([ f. 

Skr li . br1111d r1 ul 111srwkkc. 

r;uft!iy (ru " .-. rn:;:;. 

,j :J-U SIR 

.SH. 



SIR 54 a-11 

Xr. 15 a. »1V('dløb tilladt med større lwstiglzcd« . 
.-1 rmsignal. 

Da.gsignal. 

Armen Io d re I. 

:Xatsignal. 

L o d r e l, b r a rz d g u I 
I y s s Ir i b e. 

1Vr. 15 b. »iVcdlob tillmll m ed sforre hastiglu·<l«. 
Dag! yssi gn<tl. 

L o <i r e I, b r a n cl fl 11 I I y s r u· k k c. 

Gyl<liy fra 19:)3. 

55-IV SIR 

!)(). 



SIR 56-IV/58 a-IV 

II. Hastighedsvisere, 
talvisere og bogstavvisere 

A. Hastighedsvisere 
En hastighedsviser er et daglyssignal på firkantet bag-

grund, der kan være anbragt på eller ved et indkørselssignal 
eller et stationsbloksignal for indkørsel; den supplerer det 
hovedsignal, hvortil den hører, og har kun betydning i for-
bindl'lse med dette signals udvisende. 

SIR 58 b-8 

Til »hastighedsvisere« 

1. Hastighedsviseren angiver den tilladte hastighed ad 
pågældende indkørselstogvej fra indkørselssignalet 
til det normale standsningssted. 

Er der foran det normale standsningssted anbragt 
stationsbloksignal for indkørsel, angiver hastigheds-
viseren på indkørselssignalet dog kun den tilladte 
hastighed indtil stationsbloksignalet for indkørsel, 
og hastighedsviseren på stationsbloksignalet angiver 
da den tilladte hastighed fra dette signal og indtil 
dt>t normale standsningssted. 

2. Er hastighedsviseren slukket på et signal, der viser 
»kør« (signal nr 2) eller »kør igennem« (sig-
nal nr 3), skal lokomotivføreren nedsætte hastig-
heden til 30 km/t, så vidt muligt fra signalets plads. 

3. Om signal »Il as t i g h e d s n e d s æ t t e l s e i u d-
k o r se l sende n« (signal nr 119), se forklaringen 
til dette signal. 

4. Om signal »S to p og ry k f re m« vist fra en 
hastighedsviser, se signal nr 4 a. 

Gyldig fra 2% 1974 488 



58 c-8 SIR 

Nr 17 a. »Høj hastighed« Nr 17 b. »Middelstor 
hastighed« 

li v i d, l y s e n d e, l o d r e t 
s t r e g i forbindelse med sig-
nal »k ø r« eller »kø r i g e n-
n e m« fra hovedsignalet. 

Il v i d, l y s e n d e, o p ad-
v e n d t p i l e s p i d s i for-
bindelse med signal »kø re 
eller »k ø r i g e n n e mc fra 
hovedsignalet. 

Nr 17 c. »Lav hastighed« 

H v i d, l y s e n d e, n e d a d-
v e n d t p il e s p i d s i for-
bindelse med signal »kø re: 
eller »k ø r i g e n n e mc fra 
hovedsignalet. 

SIR 59-7 

Til »høj lwslighed« 
Signal »hoj hastighed« (signal nr 17a) kan 

vises i forbindelse med signal »k. ør« (signal nr 2 a, 
2h,2eog2f) og »k.ør igennem« (signalnr3a, 
3 cl, 3 e og 3 f) . 

Signalet tilkendegiver, at den i henhold til tjeneste-
køreplanen, La eller særlig meddelelse ( SR § 25) til-
ladte hastighed er 75 km/ t eller derover. 

Til »middelstor hastighed« 
Signal »m id de 1 s tor li as l i g hed« (signal nr 

17 h) kan vises i forbindelse med signal :t>k ør« (signal 
n r 2 a og 2 b), » k. o r« med begrænset hastighed (sig-
nal nr 2g, 2h og 2j) og »kør igennem« (signal 
nr 3 a, 3 d, 3 e og 3 f). 

Signalet tilkendC'giver, at den tilladte hastighed er 
60 km/ t. 

Til »lav hastighed« 
Signal »lav hastighed« (signal nr 17c) kan 

vises i forbindelse med signal »kør« (signal nr 2 a 
og 2 b), »kør« ·med begrænset hastighed (signal nr 
2g, 2h og 2j) og »kør igennem« (signal nr 3a, 
3 cl, 3 e og 3 f). 

Signalet tilkendegiver, at dm tilladte hastighed er 
-to km / t eller derunder. 

Gyldig fra 2% 197 4 481l 



Nr 17 d. >Af kortet togvej« 

: , 
li v i d i, l y s en de ler y d s 
i forbindelse med signal >le ø r« 
fra hovedsignalet. 

Nr 17 e . .,, Frit til stationsbloksignalet for indkørsel« 

Il u i d, l y s e n d e, af b r u d t 
streg skråt opad mod 
/z o j re i forbindelse med sig-
nal -,; k ø r« eller -,, [.: ø r i g e n-
n e 111 « fra indkørselssignalet. 

SIR 
60 SIR 

Til »afkortet logvcj« 
Signal »afkortet togvej« (signalnrl7d)kan 

vises i forbindelse med signal »kør« med begrænset 
hastighed (signal nr 2 g, 2 h og 2 j). 

Signalet tilkendegiver, 
at den tilladte hastighed ad togvejen er 30 km/t, 
at togvejen er væsentlig kortere end stationens 

ovrige indkørselstogveje fra pågældende bane-
linie, og 

at sporet umiddelbart bag togvejens endepunkt kan 
være besat, henholdsvis spærret ved en sporstop-
per eller lignende. 

Togvejens endepunkt er markeret ved et perronud-
kørselssignal, der viser y, s Lo p « (signal nr 20) eller 
ved et »almindeligt stopmærke« (signal 
nr 108). 

Til »frit til stationsbloksignalet for indkørsel« 
Signal > f r i t t i l s t a t i o n s b l o k s i g n a l e t 

for indkørsel« (signal nr 17e) kan vises i for-
bindelse med signal »kør« (signal nr 2 e og 2 f) og 
»kør igennem« (signal nr 3 d, 3 e og 3 f) fra et 
indkørselssignal. 

Signalet tilkendegiver, at den i henhold til tjeneste-
køreplanen, La eller særlig meddelelse ( SR § 25) til-
ladte hastighed ad togvejen indtil stationsbloksignalet 
for indkørsel er 75 km/t eller derover. 

Endvidere tilkendegiver det 
i forbindelse med signal »kø r<t., at stationsbloksig-

nalet viser »s top« (signal nr 1) eller >kør« med 
begrænset hastighed (signal nr 2 g), henholdsvis 

i forbindelse med signal »kør igennem«, at 
stationsbloksignalet viser »kø r i g e n n e m« i for-
bindelse med »middels tor hastig h ed« eller 
»lav has t i g h ed«. 



SIR 60 a:i-V 

B. Talvisere 
En talviser er et daglyssignal på firkantet baggrund, 

der kan være anbragt på eller ved et togvejssignal for 
indkørsel. 

Om talvisere i forbindelse med dværgsignaler, se af-
snit III A. 

De pll visse stationer anbragte taltableauer, der tje-
ner til at underrette personalet om indstillede togveje 
eller til at lede rangerbevægelser, betragtes ikke som 
talviscre i den her omhandlede betydning. 

Nr 18. »lndlcørselstogvejen indstillet til spor .... « 

H v i d t, l y s e n d e t a l 
i forbindelse med signal 

-,,t o g v ej e n fa r b a r f o r t o g«. 
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60 b-111 SIR 

Til » talvisere« 

1. Talvisere benyttes til nærmere kendetegning af den 
indstillede indkørselstogvej i tilfælde, hvor togvejs-
signalet gælder for mere end et togvejsspor. 

2. I talvisere benyttes kun arabertal. 

3. En slukket talviser må passeres, men hastigheden 
ad togvejen må ikke overskride 15 km/t. Har der 
været vist »kør igennem« (signal nr 3) fra 
indkørselssignalet, må kørslen dog fortsættes med 
den for pågældende gennemkørselstogvej i henhold 
til tjenestekøreplanens indledende bemærkninger 
( TIB), La eller særlig meddelelse ( SR § 25) tilladte 
hastighed. 
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SIR 60 c-III 

C. Bogstavvisere 
En bogstavviser er et daglyssignal på firkantet baggrund, 

der kan være anbragt på eller ved et perronudkørselssignal, 
et togvejssignal for udkørsel, et stationsbloksignal for ud-
kørsel eller et udkørselssignal. 

De på visse stationer anbragte bogstavtableauer, der tje-
ner til at underrette personalet om indstillede togveje eller 
til at lede rangerbevægelser, betragtes ikke som bogstav-
vis<.'rt' i d<.'n her omhandlede betydning. 

Nr 19. »U<ikorselstogvejen indstillet mod ... « 

II v id t, lyse n de bogs lav 
i forbindelse med en kørtillaclelse 

fra clet tilhørende signal. 

; 

61-III SIR 

Til »bogstavvisere« 

1. Bogstavvisere benyttes til nærmere kendetegning af 
den indstillede udkørselstogvej i tilfælde, hvor det 
tilhørende signal gælder for mere end en banelinie. 

2. Over for en slukket bogstavviser, hvorom lokomotiv-
førPren ikke forud er underrettet, skal der forhol-
des, som om det tilhørende signal viste » S t o p « 
(signal nr 1 eller nr 20), henholdsvis »i og v c j en 
ikke farbar for tog« (signal nr !>).Har der 
værPl vist »kør igennem « (signal nr :i) fra 
indkørselssignalt't, må kørslen dog fortsættes. 

iJ. Fremgår det af en hogstavviser, al udkørselstog-
vejen er indstillet til en anden banelinie end den, 
toget skal benytte, skal der forholdes, som om det 
tilhørende signal visk »s lo p«, lwnholdsvis »Io g-
11 <' j (' li i k k e r (l r ,, (l " r () r t () g«. 



SIR 62 a-III 

III. Perronudkørselssignaler, 
dværgsignaler 

og venstresporsignaler 

A. Perronudkørselssignaler og dværgsignaler 

Perronudkørselssignaler og dværgsignaler er daglys-
signaler på en firkantet baggrund, hvis øverste højre 
hjørne er afrundet. 

Perronudkørselssignaler kan vise enten hvidt eller 
farvet lys, medens dværgsignaler kun kan vise hvidt 
lys. 
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62 b-V SIR 
Til »perronudkørselssignal er og dværgsignaler« 

I. Perronudkørselssignaler og dværgsignaler stårumid-
delbart til højre for ellerover det spor, de gælder for. 
Er signalet anbragt ud for midten af et krydsnings-
sporskifte, gælder signalet for begge spor, der fører 
ind i krydsningssporskiftet. 

2. Et perronudkørselssignal gælder kun for kørsel fra 
det spor eller det sporstykke, ved hvis endepunkt 
signalet er anbragt. 

Kan der fra pågældende spor eller sporstykke 
køres ud til mere end en banelinie, er signalet for-
synet med bogstavviser, der angiver, hvilken bane-
linie togvejen er indstillet til. Bogstavviseren kan 
dog bortfalde, såfremt et efterfølgende perron-
udkørselssignal, togvejssignal for udkørsel eller 
stationsbloksignal for udkørsel er forsynet med 
bogstavviser. 

3. Et dværgsignal kan til støtte for rangeringen være 
suppleret med talviser, der angiver det spor, hvorfra 
eller hvortil der må rangeres forbi signalet. 

4. Perronudkørselssignaler og dværgsignaler holdes 
tændt under signalgivningen for tog- og ranger-
bevægelser, for hvilke de har betydning enten di-
rekte eller som dækning, og iøvrigt efter behov. 

5. Møder en lokomotivfører et slukket perronudkør-
selssignal eller et slukket dværgsignal, skal han for-
holde sig, som om der var vist »Stop« (signal nr 
20), henholdsvis »forbikørsel forbudt« 
(signal nr 23). 

6. Skal et tog afgå fra et spor eller et sporstykke, som 
er forsynet med perronudkørselssignal, og dette 
ikke viser »kør« (signal nr 21), »kør igen-
nem« (signal nr 22) eller »Stop og ryk frem« 
(signal nr20 a), må udkørsel kun finde sted således: 

Ved udrangering. 
V ed s k r i f t l i g u d le ø r s e l s t i l l a d e l s e på 

formular S 102, jf bilag 7. 
V ed t e l e f o n i s k u d k ø r s e l s t i l l a d e l s e 

fra stationen til lokomotivføreren gennem 
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SIR 62 c-V 

Nr 20. »Stop« 
Perronudkørselssignal 

Et r El d I, fas l 

Nr 20 a. »Stop og ryk frem({. 
l'crronudkorsclssignal 

f.:t rød l bl in le lys. 

63-V SIR 
den ved perronudkørselssignalet anbragte 
telefon. 

7. Skal et tog afgå fra et spor eller et sporstykke, der 
er forsynet med perronudkørselssignal, og kan intet 
sådant for sporet (sporstykket) gældende signal ses 
fra lokomotivet, skal toget, selv om udkørselssigna-
let, henholdsvis venstrespor-udkørselssignalet, kan 

r a n g e r e s 11 d, 
ses, 

enten 
eller have s kr i f t l i g u d kø r s e l s i i l l a-

dels c på formular S 102, jf bi lag 7, 
medmindre et for toget gældende togvejssignal for 
udkørsel eller stationsbloksignal for udkørsel kan ses. 

8. Signalerne »f o r s i g t i g forbikørsel t il-
l ad t« (signal nr 24) og »forbilcørsel til-
ladt« (signal nr 25) har kun gyldighed for en 
enkelt tog- eller rangerbevægelse, og en umiddelbart 
efterfølgende rangerbevægelse må derfor ikke pas-
sere signalet, førend dette har vist »f o r fJ i korse l 
f o i· b Ild i« (signal nr 23) og derefter viser »for-
s i g l i g f o r b i k o r s e l t il la d t «, » f o r b i k o r-
s el l il lad l« eller »S i g n al c t annullere l({. 
(signal nr 26). 

Til »stop« 
Signa! »Stop« (signal nr 20) benyttes kun ved 

signalgivning for tog. Det tilkendegiver, at toget skal 
standse foran signalet. 

Til »stop og ryk frem« 
Signa! »slop og ryk frem « (signal nr 20a) 

benyttes ved signalgivning for log. 
Signalet lilkendegivcr, at loget efler standsning 

foran signalet, må køre forsigtigt videre til det efter-
følgende perronudkørselssignal eller hovedsignal. 

Signalet giver ikke garanti for, at togvejen er fri. 
Lokomotivføreren skal derfor under togets kørsel til 
det efterfølgende signal afpasse hastigheden efter syn-
1 ighecls- og bremseforholdene, idel han skal være for-
beredt p{1 at møde en hindring. Hastigheden må ikke 
overstige 30 km/t. Anlæg for automatisk sikrede over-
lrnrsler kan ikke påregnes al virke. 
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SIR 64 a-V 

Nr 21. »Køre 
Perronudkørselssignal 

f.:t g r ø n t, fas I I !f s. 

Nr 22. »Rør igennem « 
Perronudkørselssignal 

El g r o n I b I i n k I !I s. 

6-1 h-III SIR 

Til »kø1·« 

Signal »kør« (signal nr 21) benyttes kun ved sig-
nalgivning for tog. Det tilkendegiver, at der er frit til 
et efterfølgende perronudkørselssignal, stationsblok-
signal for udkørsel eller udkørselssignal, henholdsvis 
venstrespor-udkørselssignal. 

Til »kør igennem« 

Signal »kør igennem« (signal nr 22) benyttes 
kun ved signalgivning for tog. Det tilkendegiver, at 
udkørselslogvejen er indstillet og fri, samt at et even-
tuelt efterfølgende stationsbloksignal for udkørsel 
eller perronudkørselssignal viser »kør igennem« 
(signal nr 3, henholdsvis nr 22), og at udkørselssig-
nalet viser »kør« (signal nr 2) eller »kor igen-
n em« (signal nr 3). 



SIR 64 c-Ill 

Nr 23. »Forbikørsrl f nrb11dl « 
Perronudkorselsslgnal Dværgsignal 

To h 11 i cl e I JJ s Yandrcl Ycd siden af hinanden. 

.Vr 24. »Forsiglig forhikorscl lilladl « 
Prrronudkorselssignal 0l'ærgsignal 

To li 11 ide I y s skråt opad mod højre . 

Gyldig f rn 1962 

65-II SIR 

Til »forbikørsel forbudt «. 

Signal >for b i kør se l for b ud i« (signal nr. 
23) tilkendegiver: 

for r a n g e r b e v æ g e l s e r, at signalet kun må 
passeres efter stationens udtrykkelige ordre i 
hvert enkelt tilfælde, 

for t og, at toget skal bringes til standsning hur-
tigst muligt og så vidt muligt foran signalet, og 
at viderekørsel kun må finde sted efter statio-
nens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 

Til »{ orsigtig forbikørsel tilladt « . 

Signal >f o r s i g t i g f o r b i k ø r s e l t il la di« 
(signal nr. 24)" tilkendegiver, at forbikørsel må finde 
sted med særlig agtpågivenhed overfor enhver hin-
dring. 



SIR 66-11 

Nr. 25. »Forbikørsel tilladt«. 
Perronudkørselssignal. Dværgsignal. 

To li v id e lys lotlrct over hinnnden. 

Nr. 26. »Signalet annulleret«. 
Perronudkørselssignal. Dværgsignal. 

To li 11 ide I y s skråt opad mod YC'nstrc. 

Gyldig fra 19ii.'I. 

67-111 SIR 

Til »forbikorse[ tilladt « 

Signal »forbikørsel tilladt« (signal nr 25) 
tilkendegiver, at forbikørsel må finde sted, og at spo-
ret er frit. 

Til »signalet annllllerel « 

Over for signal » S i g n a l e t a n n ll 11 e r e t « (sig-
nal nr 26) forholdes, som om pågældende perronud-
kørselssignal, henholdsvis dværgsignal, ikke fandtes. 



SIR 68 a 1-III 

B. Venstresporsignaler 
Venstresporsignaler er daglyssignaler på en firkan-

tet baggrund, hvis øverste højre hjørne er afrundet. 
Venstrespor-indkørselssignaler og venstrespor-ud-

kørselssignaler kan vise enten hvidt lys eller farvet lys. 
Venstrespor-mellembloksignaler består af to signa-

ler, der er opstillet ud for hinanden på hver sin side 
af det pågældende spor. Signalet til venstre for sporet 
kan kun vise farvet lys og si,gnalct til højre for sporet 
kun hvidt lys. 
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SIR 

Til »venstresporsignaler« 

1. Venstresporsignaler anvendes og opstilles således: 

Anvendelse Kendings-
bogstaver 

Venstrespor-
indkørselssignaler 

Venstrespor-
udkørselssignaler 

Venstrespor-
mellembloksignaler 

VI 

vu 

VM 

1 

l 
l 
l 
I 

Venstrespor- l 

mellembloksignaler, 1' 

der tillige er 
dækningssignaler VM/DS J 

Opstilling 

Et lavt signal til høj-
re for venstre spor 
i pågældende køreret-
ning (normalt ud for 
ind- henholdsvis ud-
kørselssignalet for høj-
re spor).*) 

Et højt signal til ven-
stre for venstre spor i 
pågældende køreret-
ning suppleret med et 
lavt signal til højre for 
sporet. 

Venstresporsignaler er forsynet med et firkantet, 
hvidt skilt med sorte kendingsbogstaver som oven-
for anførte. 

2. Et venstresporsignal gælder kun for det spor, hvor-
til det hører, og har derfor ingen betydning for tog, 
der kører ad højre spor i køreretningen. 

3. Venstresporsignalernes normalstilling er: 
VI og VU: »forbikørsel forbudt« (signal 
nr 300). 
VM og VM/DS: » f o r b i k ø r s e l f o r b u d t « (sig-
nal nr 301). 

4. Venstresporsignalerne holdes tændt under signal-
givningen for tog- og rangerbevægelser, for hvilke 
de har betydning enten direkte eller som dækning, 
og i øvrigt efter behov. 

•) Hvor synlighrdsforholdrnc gør dd ønsk<'! igt, kan der dog v:rrc anbragt 
et højt signal. 



SIR 68 a:i-IV 

Gyldig fra 2% 1966. 354 

SIR 

5. Møder en lokomotivfører et slukket venstrespor-
signal, skal forholde sig, som om der var vist 
»Stop« (signal nr 302, henholdsvis nr 303). 

6. Såfremt et venstrespor-udkørselssignal eller et ven-
strespor-mellembloksignal ikke kan eller ikke må 
stilles på »kør« (signal nr 304, henholdsvis nr 
305), skal kørslen ad venstre spor over hele bane-
stykket foregå efter bestemmelserne for kørsel på 
strækninger uden linieblok for venstresporkørsel, 
jf SR. Togene kan dog gives skriftlig eller telefonisk 
udkørselstilladelse, henholdsvis telefonisk indkør-
selstilladelse, såfremt betingelserne herfor er op-
fyldt. 

Venstrespor-indkørselssignaler må i øvrigt anven-
des til signalgivning for tog ad venstre spor, uanset 
om kørslen ad pågældende spor ikke er foregået for 
signal. 

7. For skriftlig eller telefonisk udkørselstilladelse, hen-
holdsvis telefonisk indkørselstilladelse, i forbindelse 
med kørsel ad venstre spor gælder tilsvarende regler 
som fasts at for kørsel ad h øj re spor. 

8. Er et venstrespor-mellembloksignal tillige dæ knings-
signal på fri bane, må skriftlig eller telefonisk forhi-
kørselstilladelse kun gives, såfremt der haves sik-
kerhed for, at det af signalet dækkede farepunkt 
kan passeres, jf bilag 1 til SH.. 

\1. Er et venstresporsignal forsynet med »kendings-
m æ 1· k e f o r a u t o m a t i s k. s i k r e d e o v e r-
lc ør s ler med signalafhængigh ed« (sig-
nal nr 116), skal uordcnssignalct, der er anbragt 
for kørsel ad højre spor, respekteres af tog ad ven-
stre spor. 



SIR 

Nr 300. »Forbikørsel forbudt« 

To hvide lys vandret ved siden af hinanden. 

Denne type anvendes som: ve ns t I' es po r-i nd kørsel ss i g nal 
vens i res por-u d k ørselssig nat. 

Nr 301. »ForbikøI"sel f orbudl« 

Signalet til vensfre fol' sporet: S l ll k k e l. 
Signalet til højre for sporet: T o li v i d e l y s vandret ved si-

den af hinanden. 

Denne type, der består af 2 sammenhørende signaler, anvendes 
som: 

venstrespor-mellembloksignal 
venstrespor-mellembloksignal, der tillige er 

dækningssignal på fri ban,e. 
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68 b3-III SIR 

Til »forbikørsel forbudt« (alle former) 

Signal » f o 1· b i k ø r s e l f o r b Il d t « (signal nr 
300, henholdsvis nr 301) tilkendegiver, at kørslen 
skal standses foran signalet, der kun må passeres 
således: 

Vens tres po r-in dk ø rs e 1ssigna1 er 
Ved indrangering. 
Ved telefon is k indkørselstilladel se fra 

stationen til lokomotivføreren gennem den ved 
selve signalet eller den ved indkørselssignalet for 
højre spor anbragte telefon. 

Venstrespor-udkørselssignaler 
Ved udrangering. 
V cd s k r i f t l i g u d k ø r s e l s t i l l a d e l s e på 

formular S 102, jf bilag 7. 
V cd t e l e f o n i s k zz d k ø I' s e l s t i l l a d e l s e fra 

stationen til lokomotivføreren gennem den ved 
selve signalet eller den ved udkørselssignalet for 
høj re spor anbragte telefon. 

V e n s t r e s p o r - m e 1 1 e m b 1 o k s i g n a 1 e r og 
v c n s t r c s p o r - m e 11 em b 1 o k s i g n a 1 e r, 

der tillige er d æ k n i n g s s i g n a 1 c r 
V cd f o 1' b i 1· a n g e r in g; forbirangeringen, der fo-

retages af togføreren, må kun ske efter tilladelse 
fra den følgende togfølgestation. 

V cd s k r i f t l i g f o r b i k ø r s e l s t i l l a d e l s e på 
formular S 101, jf bilag 6. 

V ed t e l e f o n i s k f o r b i k ø r s e l s t i l l a d e l s e 
til lokomotivføreren gennem den ved selve signa-
let eller den ved nærmeste signal for højre spor 
anbragte telefon. 



SIR 

Nr 302. »Stop« 

f.:t b ran dg u li, fas t l y s skn'\t O\'er 
et ro di, fas L l !1 s. 

Denne type anvendes som: ve 11sl res por-i 11<lkørscl ss ig11al 
ve 11slrc s por-11d korse/ ssignnl. 

Nr 303. »Stop« 

Signalet til venstre for sporet: b r a n dg zz l i fas t l y s 
skråt over e t r ø d t, ras l lys. 

Signalet til højre for sporet: To liv i cl e lys yanclret ved 
siden af hinanden. 

Denne type, der består af to sammenhorende signaler, anvencles 
som: venslrcspor-mcllcmbloksignal 

venstrespor-mellembloksignal, der tillige er 
dækningssignal pd fri bane. 
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Til ", slnJI« (alle former) 

Signa! » S l o p « (signal nr 302, henholdsvis nr 303) 
ann•1Hks kun, når linil'hlokanlæggd for n•nstrcspor-
korsl•l l'r inclkohld. 

Signa! » S lo p « tilkendegiver, at toget skal standse 
foran signalet. 

\'ic.lcrckorst'I forbi d \'enstrcsporsignal, der viser 
>si o ]J «, 111[1 kun finde sted sålrdcs: 

V l' n s l r c s p o r - i n d k ø r s c l s s i g n a I e r 

\ ' cd illdrangeri11g. 
\ ' ed t e I e [ o n i s le i /1 d k o r s e l s L i 11 a d e l s e fra 

stationen til lokomoti\'forcren gennem den wd 
selve signalet rller den ved indlrnrsclssignalct for 
hoj n• spor :mhragtc lPlefon. 

\ ' c n s l r c s Jl o r - u cl k o r s t' I s s i g n a I c r 

V l'cl u cl r a Il g <' r i 11 !l. 
V ed s k r i f t l i y Il d k o r s (' l s i i I I a d t' I s e på 

formular S I 02, jf hilag 7. 
V l'd l e I e [ o 11 i s !.: li cl k ø r s e I s l i I l a d e I s e fra 

stationen lil lokomoli\'forcrcn gennem clen ved 
selve signald eller den ved udkørsl'issignalet for 
lwjrl' spor anbragte tcll'fun. 

\' l' n s l r c s p o r - m e I I c m h I o k s i g n a I e r og 
\ " l' n s l r c s p o r - m l' I I e m h I o k s i g n a I l' r , 

cll'r lilligl' <•r cl æ k n in g s sign a I c r 
V t•cl [ o r b ir a n g c r i /1 g; forbirangeringen, cler fo-

retages af togføreren, 111[1 kun ske t'ftcr tilladelse 
fra cll'n fulgendl' lugfolges lalion. 

\ ' l'd s k r i f l l i g [ o r b i k v 1· s e I s t i l l a d e I s e p:"1 
formular S 101, jf bilag 6. 

\'l•cl telefonisk forbikø1·selstilladelse 
til lokomotivføre ren gennem den ved selve signa-
let rll<'r drn w'd rnt' rmeste signal for højre spor 
anhragll' ll·ll'l'on. 



SIR 

Nr ,'JO!,.. »l\nr« 

i::t b r a n dg 11 l l, fas I I !f s 
lo<lret over 

t-l fJ r n 11 I, {as I l !! s. 

l><'nne type anvendes som: 
ve ns/ res por-i ndkørsel ssi{Jnal 
ve ns/ res por-ud korselssignal. 

Gyldig fra !fi !! 1962 :.rno 

SIR 69-5 

Til >køre 

Venstrespor-indkørselssignaler 

1. Signa! » k ø re (signal nr 304) tilkendegiver: 
på stationer u d e n stationsbloksignal for indkørsel 
gældende for vcnstrespor-indkørselstogvejen, at der 
er frit til standsningsstedet for tog ad pågældende 
togvej. Under togets kørsel ind på stationen må 
hastigheden ikke overstige 40 km/ t, 
på stationer m e d stationsbloksignal for indkørsel 
gældende for venstrespor-indkørselstogvejen, at der 
er frit til dette signal. Under togets kørsel ind pr1 
stationen til stationsbloksignalet for indkørsel mr1 
hastigheden ikke overstige 40 km/ t. 

2. For planmæssigt gennemkørende tog må viderekør-
sel uden standsning forbi det normale standsnings-
sted for tog ad pågældende togvej kun finde sted, 
såfremt det for togets viderekørsel gældende signal 
viser »kø re (signal nr 2 eller nr 21) eller >kør 
i g e n n e mc (signal nr 3 eller nr 22), henholdsvis 
»togvejen farbar for tog« (signal nr 10). 

Venstrespor-udkørselssignaler 
1. Signa! »k. øre (signal nr 304) tilkendegiver, at der 

er frit til næste venstresporsignal. 
Togets hastighed ud af stationen må ikke overstige 
40 km/t, før venstrespor-udkørselssignalet er pas-
seret. 

2. Kan perronudkørselssignalet, togvejssignalet for ud-
kørsel eller stationsbloksignalet for udkørsel ikke 
ses fra lokomotivet, skal toget, selv om venstrespor-
udk.ørselssignalet kan ses, 

enten 
eller 

r a n g e r e s u d, 
have s kr i f t lig u d k ø r s e l s t i 11 a -
de 1 se på formular S 102, jf bilag 7. 

Gyldig fra 2% 197 4 4\lO 



SIR 

Nr 905. »Kør« 

Signalet til venstre for sporet: :i.;:t b ran dg u l l, fas l l y s 
lodret over 
et g r ø n t, fas l l y s. 

Signalet til højre for sporet: To h v i d e l y s lodret 
over hinanden. 

Denne type, der består af to sammenhørende signaler, anvendes 
som: 

venstrespor-mellembloksignal 
venstrespor-mellembloksignal, der tillige er 

dækningssignal pd fri bane. 

SIR 

Venstrespor-mellembloksignaler og 
venstrespor-mellembloksignaler, 

der tillige er d æ k n i n g s s i g n a l e r 

1. Signal »kør« (signal nr 305) tilkendegiver, at der 
er frit til næste venstresporsignal•). Står signalet 
foran et farepunkt, tilkendegiver signalet endvidere, 
at der er frit forbi det af signalet dækkede fare-
punkt. 

2. Såfremt de to sammenhørende signaler ikke begge 
viser en kørtilladelse, skal der forholdes, som om 
der var vist »Stop« (signal nr 303). 

0
) På visse holdesteder med overgongsmullghed mellem hovedsporene 

kan signal :ok o re fro sidste venstrespor-mellemblokslgnol inden 
holdestedet tilkendegive, at der er frit gennem sporforbindelsen til 
det næste hovedslgnol for høj re spor. 

Signa! >ko re fra vcnstrcspor-mclkmbloksignalct må i sådanne 
tilfælde først gives, når toget bur holdt for >s Io p « foran signalet, 
og lokomotlvforcren gennrm tekfoncn er underrettet om, al spor-
forbindelsen mellem hovcdspon·11c ktm må hrfurcs nwd liO km;t. 

Gyldig fra 2% 1974 401 



SIR 

IV. Ugyldighedsmærker 
Nr 27 a. ugyldigt« 

. .. ' " . . . ' -..__ "'( - .;_ ' .· 

E I ler yd s anbragt på signalmastens forside (1 m fra toppen), 
henholdsvis p:\ baggrundspladens forside. 

70 h-Ill SIR 

Til nr 27 a 

Signal nr 27 a tilkendegiver, at det med kryds for-
synede signal ikke har betydning for kørslen. 

På ugyldiggjorte armsignaler er armene fjernet eller 
hænger ned langs masten, og der vises i almindelighed 
intet lys i togtid. 

Signal nr 27 a benyttes ikke til ugyldiggørelse af 
hastighedsvisere, talvisere og bogstavvisere. 



SIR 70 c-111 

Nr 27 b. »Signalet ugyldigt« 

liv id ring anbragt P•' signalets forsiclr. 

Gyldig fra o/12 1!J62 203 

71-11 SIR 

Til nr. 27 b. 

Signal nr. 27 b tilkendegiver, at det med ring for-
synede signal ikke har betydning for kørslen. 

Signal nr. 27 b benyttes kun til ugyldiggørelse af 
hastighedsvisere, talvisere og bogslavvisere. Fra et så-
ledes ugyldiggjort signal Yises intet lys i togtid. 



SIR 72-11 

V. Sporskifte- og 
sporspærringssignaler. 

Sporskifte- og sporspa•rringssignaler er formsignaler fra 
sortmalede lygtekasser. 

Nr. 28. »Sporskiftet stillet til lige spor«. 

L o d r e l, 11 u i d s l ri b e. 

Viser signalet b r a Ild gul s l rib e, tilkendegiver det, at 
sporskiftet er indstillet til et lige spor, som ikke er udstyret 
med køreledning og derfor ikke må befares af elektriske tog. 

Gyldig fra 3/;, 1953. 102. 

7a-IV SIR 

Til »sporskif ll'- og 
1. Tænding af signalerne for en togvej med tilhø-

rende dækningssporskifter og sporspærrer sker senest 
samtidig med signalgivning for det pågældende tog 
og slukning tidligst ved signalgivningens ophør. Spor-
skifte- og sporspærringssignaler holdes i øvrigt tændt 
efter behov under rangering i den p:01gældende spor-
gruppe. 

2. Bemærker lokomotivføreren ved iagttagelse af et 
sporskiftesignal, at togvejen er indstillet til et andet 
spor end det, toget ifølge togplanen eller modtagen 
underretning skal benytte, skal toget bringes til stands-
ning hurtigst muligt, og kørslen mi't da ikke genopta-
ges, forinden der af stationen - eller hvis denne er 
ubetjent, da af togføreren - er givet tilladelse hertil. 

standsning kan dog undlades, såfremt toget pr 
under indkørsel på en station, hvis indkørselssignal er 
forsynet med hastighedsviser eller med »mærke for 
kørsel med begrænset hastighed« (signal nr 117). 

3. Når et sporskifte sættes ud af brug for længere 
tid og derfor aflåses ved låsebolt og 2 hængelåse, j f 
SR, vil det eventuelle sporskiftesignal normalt blive 
fjernet. Bevares signalet undtagelsesvis ved et på 
denne måde aflåset sporskifte, skal det belyses som 
sædvanlig. 

Til »sporskiftet stillet Lil lige spor«. 
Signa! »s p o r s k i f t e i s t il l e t t il l i g <' 

s p o r« (signal n r 28) til ken clegiver: 
11ed sporskifter, som ligger i lige spor, at sporskiftrt 

kan befares ad den lige skinnestreng, 
1Jed halve at sporskiftet kan 

befares ad den lige skinnestreng, 
1Jed sporskifter, som ligger i kurve, at sporskiftet kan 

ht•farcs ad den mindst krumme skinnestreng, 
11rd hrle krydsningssporskifter, i hvilke sporskifterne 



SIR 74-IV 

Nr 29. »Modgående sporskifte stillet til afvigende 
spor« 

Skrå, h 11 id pi I, som viser, til hvilken side afvigelsen sker. 

Viser signalet brandgul pil, tilkendegiver det, at spor-
skiftet cr indstillet til ct afvigendc spor, som ikke er ud-
styret mcd k'1relcdning og cle>rfor ikke 111:'1 llC'farcs af elek-
triske tog. 

G11ldig fru 1% 1965 

7 5-I I SIR 

i clen samme ende enten stå1· til begge de lige 
spor eller til begge de afvigende spor, at spor-
skifterne kan befares ad begge de lige skinne-
strenge. - Indstilles i et sådant krydsnings-
sporskifte alle fire sporskifter på een gang, vi-
ses kun eet signal, gældende for begge ender af 
krydsningssporskiftet, 
hele krydsningssporskifter, hvis ene gren fører 
ud i et af løb, at sporskiftet i den gren, ved hvil-
ken signalet vises, kan befares ad den lige skinne-
streng, 

ved sporspærru, at sporet kan befares. 

Til »modgående sporskifte stillet til afvigende spor«. 
Signal »modgå en de s p o r skift e s til le t 

til afvigende spor<t. (signal nr. 29) tilkende-
giver: 
ved sporskifter, som ligger i lige spor, at sporskiftet 

kan befares ad den krumme skinnestreng, 
ved halve krydsningssporskifter, at sporskiftet kan 

befares ad den krumme skinnestreng, 
ved sporskifter, som ligger i kurve, at sporskiftet kan 

befares ad den mest krumme skinnestreng. - I 
sporskifter, hvor skinnestrengene kurwr til mod-
satte sider, kan signalet dog anvendes for begge 
stillinger af sporskiftet og tilkendegiver da, til 
hvilken side afvigelsen sker. Dette finder altid 
sted YCd sporskifter foran flersporede færge-
klapper, 

ved hele ler, hYis ene gren forer 
ud i et af løb , at sporskiftet i den gren, ved hvil-
ken signalet Yises, kan befares ncl den krumme 
skinnestreng. 



SIR 76-II 

Nr. 30 a . »Medgående sporskifte stillet til 
afvigende. spor«. 

R ll n d, li v i d f i a d e. 

Nr. 30 b. »Medgående sporskiffo stillet til 
afvigende spor«. 

Ha i v måne f o r m e I, 11 vid f i ad e, 
In·is krumning angiver afvigelsens retning. 

Gyldig fra =Y.; 195.'f . 134. 

f • ) 

\ ) 
' 

77-II SIR 

Til nr. SO a. 
Signal nr. 30 a (»medgående sporskifte 

s t i l l e t t i l a f li i g e n d e s p o r«.) tilkendegiver: 
ved sporskifter, som ligger i lige spor, at sporskiftet 

kan befares ad den krumme skinnestreng, 
ved halve krydsningssporskifter, at sporskiftet kan 

befares ad den krumme skinnestreng, 
ved sporskifter, som ligger i kurve, at sporskiftet kan 

befares ad den mest krumme skinnestreng, 
ved hele krydsningssporskifter, i hvilke sporskifterne 

i den samme ende enten står til begge de lige 
spor eller til begge de afvigende spor, at spor-
skifterne kan befares ad begge de krumme skin-
nestrenge. - Indstilles i et sådant krydsnings-
sporskifte alle fire sporskifter på een gang, vi-
ses kun eet signal - signal nr. 33 ( > k r y d s-
n i n g s s p o r s k i f t e t s t i l l e t t i l d e a t-
v i g e n d e s p o N.) - gældende for begge ender 
af krydsningssporskiftet, og signal nr. 30 a vises 
da ikke, 

ved hele krydsningssporskifter, hvis ene gren fører 
ud i et afløb, at sporskiftet i den gren, ved hvil-
ken signalet vises, kan befares ad den krumme 
skinnestreng. 

Til nr. 30 b. 
Signal nr. 30 b (»medgående sporskifte 

s t t l l e t t i l af v i g e n d e s p o r « ) tilkendegiver, 
til hvilken af de krumme skinnestrenge sporskiftet er 
indstillet. Signalet anvendes kun ved sporskifter, 
hvor skinnestrengene kurver til modsatte sider, og 
hvor signal nr. 29 (>modgående sporskifte 
s t i l l e t t i l a f v i g e n d e s p o r « ) benyttes for 
begge sporskiftets stillinger. 



SIR 78-11 

Nr. 32. »Sporet spærret«. 

R u n d, h v i d f l a d e m e d v a n d r e l, s o r l 
tværs l reg. 

Gyldig fra 16/12 1951. 38. 

I 

79-111 SIR 

Til »sporet spærret« 

),Spore i spærre f« (signal nr 32) tilkendegiver, 
at kørslen skal standse foran signalet. da viderekørsel 
er hindret af et afløbssporskifte stillet Lil afløb eller af 
en sporspærre i spærrestilling. 

Ved hele krydsningssporskifter vises signalet ved 
den gren, hvori sporskiftet, som fører til afløb, ligger. 



SIR 80-111 

Nr 3.'J . »Krydsningssporskiftet stillet til de afvigende 
spor« 

To skrå, li v ide p il e til hver sin side. 

(;ylclig fra 1% 1965 337 

" 

81-1 SIR 

Til Nr. 33. 
Signa! Nr. 33 

s t i l l e t t i l d e af v i g e n d e S p o r«) tilkende-
giver, at Sporskifterne kan befares ad begge de 
krumme Skinnestrenge. Signalet anvendes ved saa-
danne hele Krydsningssporskifter, i hvilke Sporskif-
terne i samme Ende enten staar li! begge de lige Spor 
eller til begge de afvigende Spor. Indstilles i et saa-
dant Krydsningssporskifte alle fire Sporskifter paa 
een Gang, vises kun eet Signa! gældende for begge En-
der af Krydsningssporskiftet. 

., 

/ 



SIR 82-I 

Nr. 34. »[(rydsningssporskiftet stillet til et lige Spor«. 

S kr a a, h v id S t rib e, der viser, til hvilket af de lige Spor 
Krydsningssporskiftet er stillet. 

Viser Signalet brandgul Farve paa øverste Halvdel, til-
kendegiver det, at Sporskiftet er indstillet til et lige Spor, 
som ikke er udstyret med Køreledning og derfor ikke maa 
befares af elektriske Tog. 

Nr. 35. »Krydsningssporskiftet stillet til et afvigende Spor«. 

B 11 vinke l form e t, /1 v id Figur, der viser, til hvilket 
af de krumme Spor Krydsningssporskiftet er stillet. 

Viser Signalet brandgul Farve paa øverste Halvdel, til-
kendegiver det, at Sporskiftet er indstillet til et afvigende 
Spor, som ikke er udstyret med Køreledning og derfor ikke 
maa befares af elektriske Tog. 

83-I SIR 

Til Nr. 34. 
Signa! Nr. 34 (»Kryds n in g s s p o r skift et 

stillet til et lige Spor«) tilkendegiver: 
naar Striben ses skraat opad til venstre, at Kørsel gen-

nem Krydsningssporskiftet kan finde Sted i det 
lige Spor fra højre til venstre, 

naar Striben ses skraat opad til hojre, at l{ørsel gen-
nem Krydsningssporskiftet kan finde Sted i det 
lige Spor fra venstre til højre. 

Signalet anvendes kun ved saadanne hele l{ryds-
ningssporskifter, \'cd hvilke et af Sporskifterne i 
Krydsningssporskiftet staar til lige Spor, naar det an-
det Sporskifte i samme Ende staar til krumt Spor. 

Til Nr. 35. 
Signal Nr. 35 ( »Kryds n i /1 g s s p o r skift e t 

sti 11 e t t il et afvige n li e Spor« ) tilkende-
giver: 
naar Figuren ses til hojre for \'inkelspidsen, at Kør-

sel 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 \'ed samme Sporskifter som Sig-

nal Nr. 34. 



S\R 

5;9nal9;vnin9 ved Mit f{,ydsnin9ssparsf<;/le, 

hViS ene u,en føre' ud i et Rf/øb 

S\R 



S\R \ 
8G-1 S\R 



SIR 88-II 

VI. l(naldsignal. 
Nr. 37. »Signal følger«. 

E e t e l l e r f l e r e h ø j e k n a l d. 

Gyldig fra % 1956. 168. 

) 

) 

89-IV SIR 

Til »signal følger« 

»Signal følger« (signal nr. 37) tilkendegiver, 
at toget snarest skal bringes til standsning, da det må 
forventes, at der vil følge enten håndsignal »S t op« 
(signal nr. 82) eller standsignal »S to P« (signal nr. 
40). Mod et kommende sneplovtog udlægges knaldsig-
nal også foran standsignal »f o r s i g t i g, s t a n d-
s i g n al »Stop« følger« (signalnr.39). 

Efterfølges knaldsignalet ikke af et hånd- eller 
standsignal, må 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 må da aldrig 
overstige 25 km/t. 

Knaldsignalet tilvejebringes ved at udlægge tre 
knaldkapsler i ca. 15 m's indbyrdes afstand, skiftevis 
på den ene og den anden skinnestreng. 



SIR 

VII. Signaler 
for automatisk sikrede overkørsler 

Signaler for automatisk sikrede overkørsler er dag-
lyssignaler. 

Gyldig fra 1% 1959. 213 

90 a2-IX 
Til VII 

SIR 

1. Signaler for automatisk sikrede overkørsler etable-
res som kontrolsignaler, overkørselssignaler og 
uordenssignaler. 

2. Signaler for automatisk sikrede overkørsler står i 
reglen til højre for det eller de spor, de gælder for. 

På signaler til automatisk sikrede overkørsler er 
anbragt et hvidt skilt med nummeret på den over-
kørsel, henholdsvis de overkørsler, signalet hører til. 

3. Bilag 5 angiver, hvorledes signaler og tilhørende fa-
ste mærker opstilles. 

4. Tjenestekøreplanens indledende bemærkninger ( TIB) 
indeholder en fortegnelse over automatisk sikrede 
overkørsler med angivelse af, hvorledes hver enkelt 
overkørsel er sikret, og hvilke særlige forskrifter 
der eventuelt gælder for denne. 

5. Viser et kontrolsignal eller et overkørselssignal ikke 
»Overkørslen sikre te (signal nr 38 a eller 
38 b), eller viser et uordenssignal »a n læ g g e t i 
u o r d e n« (signal nr 38 d), skal der forholdes 
således: 

Toget bringes til standsning, så vidt muligt foran 
overkørslen. 

Lokomotivføreren giver lydsignal »giv agt« 
(signal nr 55) uafbrudt fra kendingsmærke nr 
115 og 116's plads, og indtil toget er standset. 

Toget føres forsigtigt over overkørslen under af-
givelse af lydsignal. 

Såfremt toget skal standse foran overkørslen, enten 
af driftshensyn (f eks stationsophold) eller på 
grund af signal »stop« fra et hovedsignal, kommer 
foranstående bestemmelser om afgivelse af lydsignal 
og forsigtig kørsel først til anvendelse ved kørsel fra 
standsningsstedet og kun, hvis et mellem stands-
ningsstedet og overkørslen anbragt: 
a) Uordenssignal viser »anlægget i uorden« eller 
b) kontrolsignal eller overkørselssignal ikke viser 

»overkørslen sikret«. 
6. Såfremt anlægget ved en automatisk sikret overkør-

sel er i uorden, og toget ikke forud er underrettet 
herom, skal der desuden forholdes som følger: 
Lokomotivføreren skal underrette første holdesta-
tion om forholdet. og stationen skal herefter under-

Gyldig fra % 1973 465 



SIR 

Kontrolsignal 
Nr 38 a. »Overkørslen sikret« 

Jl:t h V i d i b { i n k { y S. 

Baggrundspladen er forsynet med en brandgul lysreflek-
terende kant. 

SIR 

rette de to togfølgestationer, der begrænser bane-
stykket, hvor overkørslen er beliggende. De nævnte 
togfølgestationer skal skriftligt på formular S 103, 
jf bilag 11, underrette togføreren og lokomotivføre-
ren for hvert enkelt tog, der skal passere overkørs-
len, om, at overkørslen ikke er sikret. Planmæssigt 
gennemkørende tog skal, s:'l.fremt de ikke kan un-
derrettes gennem en holdestation, standses for at 
modtage underretningen. Er overkørslen beliggende 
inden for en stations omrflde, skal denne station 
foranledige togene i begge køreretninger underrettet. 

7. Er et tog underrettet om, at anlægget ved en auto-
matisk sikret overkørsel er i uorden, skal det frem-
føres således, at det med sikkerhed kan bringes til 
standsning foran overkorsl(•n. Uanset om toget i for-
vejen er unclerrC'ttd om, at anlægget ved en auloma-
lisk sikret overkørsel er i uonkn, kan overlrnrsl(•n 
passeres p:'t normal m:'1cle, s:ifremt p:'1g<l'lckncle kon-
lrolsignal eller overkørselssignal \'isl'r »OIJ<'rkorslen 
sikret« (signal nr 38 a cllN 38 b). 

Såfremt samtlige mod vejfærdslcn vendende sig-
naler er tændt og eventuelle bomme er nedlukket, 
må bevogtningspersonale, som er posteret ved over-
kørslen, give tegn mod kommende tog for at tilken-
degive, at hanen er farbar. Modtages sådant tegn fra 
overkørslen, skal toget hverken standse eller afgive 
lydsignnl. 

Til kontrolsignal 
Kontrolsignalet opstilles således, at det kan ses fra 

kendingsmærke nr l 15's plads. 

Til »overkørslen sikret« 
»0 ve r kors len sikre l« (signal nr 38 a) til-

kendegiver, at der vises rødt blinklys mod vejfærds-
len, og at overkørslen derfor kan passeres. 

Vises signalet ikke mod et kommende tog, er over-
kørslen ikke sikret, og de i »Til VII«, punkterne 5, 6 
og 7, foreskrevne forsigtighedsregler skal i så fald 
iagttages. 



SIR 

Overkørselssignal 
Nr 38 b. 'h0ver/cørslen sikret« 

f.:t li v id l blinklys. 

Nr .18 c. »Overkorslrn ikke sikrel« 

f.:t bra 11dfl11 I I, fast lys. 

Gyldig f rn 1g; 1.967 :H.i6 

SIR 

Til overkørselssignal 

Ovcrkørsclssignalct opstilles således, at det kan ses 
fm kendingsmærke nr llG's plads. 

SiHrcml stedlige forhold gør det nødvendigt, kan et 
ovcrkorsclssignal gælde for flere overkørsler. 

Er oYcrkørselssignalet slukket, skal de i 'h Til VII «, 
punkterne fJ, 6 og 7, foreskrevne forsigtighedsregler 
iagttages. 

Til »overkorslen sikret « 
»Ovcrkorslcn sikret« (signal nr 38b) til-

kendegiver, a t der vises r ø d t blinklys mod vejfærds-
lcn, at eventuelle bomme er nedlukket eller under ned-
lukning, og at overkørslen derfor kan passeres. 

Til »overkorslen ikke sikret« 
)) Overkørslen ikke sikret« (signal nr 

38 c) tilkendegiver, at den eller de overkørsler, for 
hvilke overkørsclssignalct gælder, ikke er sikret, og at 
cle i »Til VII«, punkterne 5, 6 og 7, foreskrevne for-
sigtighedsregler skal iagttages ved pågældende over-
kørsel (overkørsler). 



SIR 

U ordenssignal 
Nr 38 d. »Anlægget i uorden« 

To b ran cl g 11 l c, faste lys ved siden af 
hinanden. 

Gyldig fra 1962 296 

90 C2-IV SIR 

Til uordenssignal 
»Anlægget i uorden« (signal nr. 38d) til-

kendegiwr, at oYcrlrnrslcn ikke er sikret, og at de i 
»1'il Vil «, punkterne 5, 6 og 7, foreskrevne 
forsigtighedsregler skal iagttages. 

Er uordcnssignalet s l 11 k k e t, har det i n g e n be-
tydning for tog. 



SIR 90 C3-lV 

VIII. Standsignaler 
A. Standsignaler for sporspærringer 

Nr. 39. »Forsigtig, standsignal »stop« følger« 

T r c kan L e l, b r an dg 11 l s k i v e m e d 11 v i cl k a n I 
og med ncdadvcn<ll spids. 

Nr. 40. »Stop« 

• 
R u n d, 1· o cl s k i 11 c 111 c cl Ir 11 i d k a 11 I. 

Gyldiy fm 1!J5!J. 217 

91-111 SIR 

Til VIII. 

Standsignaler er skivesignaler, der er forsynet med 
en lysreflekterende belægning, således at signalerne 
fremtræder ens ved dag og ved nat. 

Skiven er normalt anbragt ca. 2,5 m over skinne-
overkant på en stander. 

Hvor andet ikke er anført, er standsignalet anbragt 
tæt op til profilet til høj re for sporet set i koreret-
ningen. 

Til »forsigtig, standsignal »stop« følger «. 

»F o r s i g t i g, s t an d s i g n a l »s t o P« f ø l-
g er« (signal nr. 39) tilkendegiver, at standsignal 
»Stop« (signal nr. 40) følger i 400 m's afstand, på de 

bilag 4 nævnte strækninger dog i 800 m's afstand. 
Signalet anvendes ikke på stationer. 

Til »Stop«. 

»Stop« (signal nr. 40) tilkendegiver, at sporet bag 
signalet ikke må befares. 

På stationer anbringes signalet midt i sporet. 



SIR 92-111 

B. Standsignaler for forsigtigstrækninger. 
Nr. 41 . »Forsigtigstrækning følger«. 

T r e kan l e t, b ran dg u l s k i v e m e d li v i d kan t og 
med n e da d v e n d l s p i d s samt med h as l i g h e d s la l i 

sort. 

Nr. 42. »Forsigtigstrækning begynder«. 

K v a d r a t i s k, b r a n d g u l s k i v e m e d h v i d k an l 
samt med has tig h eds lal i s o r t. 

Gyldig fra 2fo 1958. 180. 

SIR 93-5 

Til »standsignaler for forsigtigstrækninger« 

Standsignaler for forsigtigstrækninger anvendes på 
fri bane samt ved stationernes gennemgående hoved-
spor og gennemkørselsspor i forbindelse med hastig-
hedsnedsættelser, der er bekendtgjort gennem tjene-
stekøreplanens indledende bemærkninger (TIB), La 
eller særlig meddelelse ( SR § 25). Det fremgår af 
tjenestekøreplanens indledende bemærkninger (TIB), 
hvilke spor der er gennemgående hovedspor og gen-
nemkørsclsspor på de enkelte stationer. 

Hvor det er påkrævet at tilkendegive', hvilket spor, 
banelinie eller lokomotivtype signalerne gælder for, er 
dette angivet med sort arabertal henholdsvis sorte bog-
staver på et under skiven anbragt hvidt skilt. 

Under visse forhold bortfalder et eller flere stand-
signaler, jf afsnit XXII. 

Til »forsigtigstrækning folger« 

»Forsigtigstrækning følger« (signal nr 
41) tilkendegiver, at der i 400 m's afstand, på de i bilag 
4 nævnte strækninger dog i 800 m's afstand, følger en 
forsigtigstrækning, hvor hastigheden (i km/t) ikke må 
overskride det p:'\ skiYen anførte hastighedstal. 

Til »forsigligslrælrning begynder« 

»Forsigtigst r æ len in g begynder« (sig-
nal nr 42) tilkendegiver, at hastigheden (i km/t) ad 
det umiddelbart efterfølgende strækningsafsnit (spor-
stykke) ikke må overskride det på skiven anførte 
hastighedsta l. 

Gyldig fra 1% 197 4 47\l 



94-5 SIR 

Nr 43. »Kør lmrtigere« 

Trek an l e I, b ran dg u I ski v e m e d li v id kan l og 
med opad ven <il spids saml med li as lig li e <is la I i 

so r I. 

95-11 SIR 

Til »kør hurtigere«. 

»I( ør hurtigere« (signal nr. 43) tilkendegiver, 
at der i nær tilslutning til en forsigtigstrækning følger 
en anden forsigtigstrækning, og at hastigheden ad 
denne anden forsigtigstrækning er større end ad den 
første. 

Hastigheden (i km/t) må ikke overskride det på ski-
wn anførte hastigheclstal og må først sættes op, når 
hele toget har passeret signalet. 



SIR 96-11 

Nr. 44. »Forsigtigstrækning ender«. 

T r c k an l e I, g r ø n s k i v e m e d h v i d k a n l og med 
opad v end l spids. 

Gyldig fra 2fo 1958. 182. 

97-11 SIR 

Til »(orsigligslrækning ender«. 

»Forsigtigstrækning ender« (signal nr. 
44) tilkcndcgiYer, at kørsel med nedsat kørehastighed 
må ophøre, når hele toget har passeret signalet. 



SIR 98-11 

C. Standsignal for rangerforhud. 
Nr. 45. »Forbirangering f orbudl«. 

Hvadralisk, bid skive. 

Gyldig fra 1958. 183. 

99-II SIR 

Til »forbirangering {orb1L<il «. 

»Forbirangering forbudt« (signalnr.45 ) 
tilkendegiwr, at sporet hag signalet ikke må befares. 

Signalet am·endes kun på stationer og opstilles midt 
i sporet. 



SIR 100-II 

IX. Togafgaiigssignaler m.v. 
Nr. 46 a. »Afgang«. 

Signalstok. 

Signalstokken er en kort s to k m ed rund skive, 
der på f o r s i d e n e r m a l e t h v i d m e d g r ø n 
kant, og med en i midten af skiYen anbragt lygte, som kan 
vise g r ø n t l y s. 

Dagsignal. 

Signalstokken holdes i vejret 
med forsiden vendt mod tog-

føreren. 

Gyldig fra 2/o 1958. 

Natsignal. 

Signalstokken holdes i vejret, 
og vendt imod togføreren af-
gives flere blink med grønt lys. 

184. 

I 

101-III SIR 

Til »afgang« (alle former). 

Signa! » <I f gang« (signa l nr. -16) tilkendegiver, at 
toget skal afgå, når arbejdet Yed toget er endt, og 
afgangstiden er inde. 

Signalet i følgende omfang: 
På togfølgestationer, bortset fra de i bilag 10 

næYnte tilfælde. 
På stationer, der i tjenestekøreplanen er betegnet 

med /:; , i de tidsrum hYor stationen er betjent. 
Signalet afgiYes af stationsbestyreren (stationspas-

seren l til togføreren og har kun betydning for denne. 
Kan signalet ikke gives på foreskreven måde, skal sta-

(stationspasseren) underrette togføre-
ren herom og giw ham mundtlig afgangsordre. 

Til nr. 46 a. 
Samtidig med, at signal nr. -16 a afgives, råber sig-

nalgiYCren »<L f gang«. Hvis der holder flere tog sam-
tidig på stationen, således at en forveksling er mulig, 
nævnes togets betegnelse før ordet »afgang«, f. eks. 
»i og 4 4 3 afgang«. 

Signalstokken må ikke anvendes Yed afsendelse af 
tog fra et spor, der er udstyret med fast lysafgangs-
signal, medmindre togføreren forud er underrettet 
herom. 



SIR 102 a-III 

Nr. 46 b. »Afgang«. 
Fast lys af gangssignal. 

Gro Il t lys, eventuelt med sporm1111mer. 

Sr. lt7 a. »Kor«. 
lldndsignal i m<'<l fløjl<•signal. 

Dagslgnal. Natsignal. 

l\Iecl front mod lokomotivet 
udstrækker togforeren d en 
e 11 e a r m v a 11 d r e l og 
flojler en lang Of/ een eller 

Togforeren viser gro n t 
l !f s mod lokomotivet og 
flojler en lang Of/ een eller 

flere korte toner. 
flere korte toner. 

170. 

I 02 h-III SIR 

Til nr. 46 b. 
Et fast l:ysafgangssignal er anbragt Yed del spor, 

del g<l'lder for. 
\'ed afsendelse af tog fra et spor, der er udstyret 

med fast lysafgangssignal, m:i kun clC'ltC' benyttC's, 
medmindre togforeren forud er underrettet om, at 
afgangssignalet Yil hliw giwt mrd signalstok. 

Signal nr. 46 h 111:'1 ikke anYrndes, når to tog hol-
der klar til afgang JH'I samme spor. I tilfælde gin's 
signal nr. -Hi a med toghetegnelsr til clrt forst afgående 
tog. 

Til »kor« t a/le {ormer!. 

Signal »kor« (signal nr. 47 l afgiws af togføreren 
til lokomotiyforeren og lilkC'ndegiwr, at toget skal 
kore. Signalet m:'1 dog ikke eftcrkommrs, medmindre 
den for togets afgang (•wntuelt noch endige signalgiv-
ning er foretaget l'ller l'r t'rslaltd af anden udkørsels-
tilladrlsl'. 

Xar signal »kor« giYl's for et tog, dl•r holdl'r ved 
perron foran et automatisk nwllemhloksignal, der viser 
>S to JJ« (signal nr. 1 l, skal togd rykke frem til den 
Yed melkmhloksignalrt anbragte telefon. 

Signalet afgiws. nilr signal >,<Il g an !J« (signa l nr. 
46) er modtaget, og arbejdet wd togrt er endt og af-
gangstiden inde. Signal va { g a n !!« hortfalclcr dog, 

ekspeditionsslecld rr holdesled hrk dognl't, 
eller safrl'mt signal »S f <I i i O Ile Il Il b e i j e Il i « 
(signal nr. 48) l'r visl. 

Hvis toget holckr i et gennl'mkorselsspor Jlll en af 
d(' i bilag 10 11<l'Ynle stationer, giws hn•rken signal 
;(/ r !I" Il fl« eller signal '" (} r«. 

Til nr. 47 a. 
Flojksignalrt med to (•Iler flen' korte tonrr benyt-

tes kun, ni1r der pa en almindelig ml'll(•mslation ( d.Y.s. 



SIR 102 c-III 

Nr. 47 b. »Kør«. 
Brummersignal. 

En lang og en kort tone. 

Nr. 48. »Stationen ubetjenl«. 

Tre hvide lys i trekant 
på trekantet baggrundsplade. 

Gyldig fra % 1956. 171. 

103-III SIR 

en station, hvis navn i tjenestekøreplanen er trykt 
med almindelige - ikke fede - typer) holder mere 
end eet tog. Fløjtesignalet med en lang og een kort 
tone gælder toget i det af de således benyttede hoved-
spor, som har det laYeste spornummer, medens fløjte-
signalet med en lang og to korte toner gælder toget 
i det af de benyttede hovedspor, som har det næst-
laveste spornummer o.s.v. 

Til nr. 47 b. 
Signalet anwndes i elektriske tog og lyntog samt i 

andre tog, der er formeret af egentligt lyntogsmateriel. 
Det kan endvidere benyttes i andre tog, når mulighe-
den herfor foreligger , og forholdene iøYrigt gør det 
ønskeligt. 

Til »stationen ubetjenf«. 
Signa! »stationen ubetjenf« (signal nr. 48) 

tilkendegiYer. at stationen fungerer som ubetjent 
holdested. 

Signalet er anbragt wd gennemkørselssporet (-spo-
rene) på stationer. der i tjenestekøreplanen er betegnet 
mecl ,6. , og som i visse tidsrum er ubetjent. 



SIR 104-III 

X. l(Jokkesignaler. 

Nr. 49. »Meldingssignal for tog med 
ulige tognummer«. 

1 gang 5 s I ag. 

Nr. 50. »Meldingssignal for tog med 
lige tognummer«. 

2 gange 5 s I ag. 

Gyldig fra% 1956. li2. 

\ 

' I 

105-IV SIR 

Til »klokkesignaler« 

Signalerne gives med klokkeværker. 
Klokkesignalerne gives som enkeltslag, dobbeltslag 

eller tredobbeltslag. 
Signalerne skal afgives således, at der imellem hver 

afgivelse af 5 slag (enkelte, dobbelte eller tredobbelte) 
gøres et ophold på ca. minut. 

Til »meldingssignal for tog med ulige tognummer« og 
»meldingssignal for tog med lige tognummer« 

»M e l d i n g s s i g n a l f o r t o g m e d u l i g e 
tognummer« (signal nr 49) og »meldings-
signal for tog med lige tognummer« 
(signal nr 50) tilkendegiver, at et tog kan ventes, eller 
- på den signaliserende station - at et tog er ved at 
afgå. Signalerne afgives af stationerne umiddelbart 
forinden togafgang, og efter at afmelding er foretaget. 

For et tog uden nummer afgives samme meldings-
signal som for andre tog med samme køreretning. 
Hvor der over en strækning i samme retning løber 
tog med såvel lige som ulige numre, fastsættes en 
køreretning, for hvilken der afgives » m e l d i n g s -
signal for tog med ulige tognummer« 
uanset tognummeret, og »meldingssignal for 
t o g m e d l i g e t o g n u m m e r « gives da for alle 
tog i modsat retning. For arbejdstog og hjælpetog, der 
ikke går til næste station, og for arbejdskøretøjer gives 
intet meldingssignal. 

Når på en enkeltsporet bane »meldingssignal 
f o r t og m e d u lige tog n u m m er« og »m e I-
d i n g s s i g n a l f o r t o g m e d l i g e t o g n u m-
m e r« begge gives, forinden det først meldte tog har 
passeret vedkommende banestykke, eller når der er 
ringet for tog fra den modsatte side af den, hvorfra 
toget kommer, skal banepersonalet standse det kom-
mende tog og meddele lokomotivføreren og togføreren 
årsagen til standsningen. 

Gyldig fra 2% 1972 457 



SIR 106-IV 1 U7-II SIR 



SIR 108-II 

Nr. 54. »Alarmsignal«. 

6 e l le I' flere gange 5 s lag. 

Gyldig fra 14 1955. 14!:J. 

) 

109-IJ SIR 

Til »alarmsignal«. 

»A larmsignal« (signal nr. 54) tilkendegiver, 
at der på det pågældende banestykk,e er hændt noget 
usædvanligt, der kan medføre fare, f. eks. at der ved 
en fejl er kommet to tog imod hinanden på samme 
spor. 

Når signalet lyder, skal alle overkørsler lukkes, tog 
standses eller tilbageholdes og underrettes, og perso-
nalet skal anstrenge sig for at opdage og afværge den 
truende fare. 

Signalet må ikke gives, når faren forøges ved toge-
nes standsning, altså f. eks. ikke når løse vogne følger 
efter et tog. 



SIR 110-11 

XI. fra lokomotivet. 
A. Fløjtesignaler. 

Nr. 55. »Giv agt«. 

E n l a n g i o n e. 

Nr. 56. »Brems«. 

Tre korte toner. 

Gyldig fra 1955. 150. 

111-IV SIR 

Til A 
Om fløjtesignaler, som undu rangering afgives fra 

lokomotivet som svar på modtagne rangersignaler, se 
afsnit XVI B: Rangersignaler. 

Til »giv agt« 
»Giv ag i« (signal nr 55) tilkendegiver, at loko-

motivføreren vil henlede opmærksomheden på toget, 
f eks for at advare personer, der færdes på banen. 
Når det gives i skruebremsede tog, skal togpersonalet 
være opmærksom på, om det skulle blive efterfulgt 
af »brems« (signal nr 56). 

Signalet skal gives i følgende tilfælde: 
når »giv ag f«-mærker passeres og da efter de i 

de forklarende bestemmelser til disse mærker 
indeholdte særlige forskrifter. 

når anlægget ved en automatisk sikret overkørsel er i 
uorden, og da efter de » T i l V I I, p 11 n k t 5, 
givne forskrifter. 

når adgangen fra perron til et holdende tog sker over 
et ind-, ud- eller gennemkørende togs togvej. 

når et på fri bane standset tog vil tilbagekalde en ud-
stillet dækningspost. 

Til »brems« 
»Brems« (signal nr 56) anvendes i tog med be-

tjente skruebremser og tilkendegiver, at disse skal 
spændes. 

Gyldig fra % 197S 466 



SIR 112-IV 

Nr 57. »Fare« 
6 eller flere korte toner. 

Nr 58. »Løs bremsen« 
To korte toner. 

Nr 59. »Skyd på« 
En lang og en kort tone. 

Nr 60. »Færdig til indkørsel« 
En kort og en lang tone. 

113-11 SIR 

Til »Fare« 
»Fare« (signal nr 57) tilkendegiver, at der fore-

ligger en faresituation, og at toget derfor straks skal 
søges bragt til standsning ved betjening af bremse-
haner og skruebremser. 

Til »Løs bremsen« 
»Løs bremsen« (signal nr 58) tilkendegiver, at 

alle bremser i toget skal løses. 

Til »Skyd på« 
»Skyd på« (signal nr 59) gives ved togets af-

gang af togets lokomotivfører til underretning for et 
skydelokomotiv. Når dette signal er opfattet af føre-
ren på skydelokomotivet, skal han - samtidig med, at 
han forsigtigt sætter i gang - gentage signalet, og først 
efter at have modtaget dette signal må togets lokomo-
tivfører sætte i gang. 

Til »Færdig til indkørsel« 
»Færdig til indkørsel« (signal nr 60) til-

kendegiver foran en station, at lokomotivføreren har 
bemærket, at indkørselssignalet viser »Stop« (sig-
nal nr 1) og har forberedt sig på at bringe toget til 
standsning foran indkørselssignalet. 

Signalet skal gives, når lokomotivføreren har iagt-
taget signal »stop« fra indkørselssignalet, men dog 
aldrig før lokomotivet har passeret afstandsmærket 
med en skive. Signalet skal om fornødent gentages, 
indtil der gives toget tilladelse til viderekørsel. 

Gyldig fra % 197.'J 467 



SIR 114-11 

Nr 61. »Mandskab til hjælp« 

To eller flere lange toner. 

115-V SIR 

Til »mandskab til hjælp«. 

Signa! »mandskab til hjælp« (signal nr 61) 
tilkendegiver, at lokomotivføreren ønsker hjælp, f eks 
til betjening af en drejeskive, et sporskifte eller lig-
nende. 

Anvendt under bremseprøve med trykluftbremsen 
tilkendegiver det, at bremseledningen ikke er tæt, og 
at fejl derfor straks skal eftersøges. Signalet anvendes 
kun, såfremt de, der skal deltage i eftersøgningen, ikke 
alle befinder sig i nærheden af lokomotivet. 

Anvendt efter afgivelse af signal »le ør« (signal nr 
4 7), men forinden togets igangsætning, tilkendegiver 
det, at et for togets afgang nødvendigt signal ikke er 
vist eller ikke kan ses fra lokomotivet. 

Anvendt efter standsning på fri bane tilkendegiver 
det, at forreste mand af togpersonalet skal skynde sig 
hen til lokomotivet. Signalet skal altid afgives, når 
luftbremsen er sat i virksomhed uden lokomotivføre-
rens foranledning. 

Gyldig fra % 1973 468 



SIR 116-V 

B. Ringesignal 
Nr 62. »Giv agt« 

En v e d h o l d e n d e r in g n i n g med lokomoti-
vets klokke. 

117-III SIR 

Til »giv agt« 

»Giv ag f« (signal nr 62) tilkendegiver, at lokomo-
tivføreren vil henlede opmærksomheden på toget for 
at advare personer, der færdes på eller ved sporet. 
Signalet anvendes navnlig på havnepladser og lignende 
steder. 

Gyldig fra 1%.1 1971 450 



SIR 118-IIJ 

XII. Kendingssignaler 
A. Kendingssignaler for tog 

Nr 63. »Almindeligt kendingssignal« 

Hvidt lys 

119-V SIR 

Til »kendingssignaler for tog« 

Kendingssignaler for tog vises foran på togets for-
reste køretøj; på arbejdstog, der skydes af lokomotivet, 
og hvor forreste køretøj ikke er styrevogn, vises ken-
dingssignalet dog bag på lokomotivet, og slutsignalet 
vises da foran på togets forreste køretøj. 

Kendingssignalet ændres ikke under togets range-
ring pli stationer, og det flyttes ikke, såfremt toget pli 
fri bane føres tilbage. 

Under rangering med toglokomotiver skal der vises 
hvidt lys i den ende af lokomotivet, hvor der ikke vises 
kendingssignal . 

Lokomotivføreren er ansvarlig for tænding af ken-
dingssignalerne. 

Til »almindeligt kendingssignal« 

»A l mindeligt kendingssignal« (signal 
nr 63) vises af tog, som ikke skal føre andet kendings-
signal. 

Gyldig fra 1l)11 1971 451 



SIR 120-V 

Nr 64. »Kendingssignal for tog, som pd dobbelt-
sporet bane kører på venstre spor« 

Hvidt lys over 
rødt lys. 

På elektriske tog vises lysene 
ved siden af hinanden. 

Nr 65. »Særligt kendingssignal« 

Hvidt lys over 
h V id I lys. 

121-VII SIR 

Til »kendingssignal for tog, som på dobbeltsporet bane 
kører på venstre spor« 

»K e n ding s s i g n a l f o r to g, s o m p d do b-
b e l t sporet bane kører på venstre 
spor« (signal nr 64) vises, når der på dobbelt-
sporet bane er etableret enkeltspordrift. Kendingssig-
nalet vises på plantog, særtog, arbejdstog og hjæ lpe-
tog, dog ikke på sneplovtog, hjælpetog på det bane-
stykke, hvor hjælpen skal ydes, eller på tog, der føres 
tilbage. 

Til »særligt kendingssignal« 

»Særligt kendingssignal« (signal nr 65) 
vises af særtog, arbejdstog og hjælpe-tog. 

Signalet vises dog ikke 
- når nævnte tog skal føre »leending s sign a I 

f o r t o g, s o m p å d o b b e I t s p o r e t b a n e 
kører på venstre spor« (signal nr 64) 

- af elektriske tog. 

Gyldig fra 1o/i 1 1971 452 



SIR 122-VII 

B. Kendingssignal for rangertræk 

Nr 67 . »Kendingssignal for rangertræ/c<1. 

To 11 u ide fy s ved siden af hinanden 
i hver ende af lokomotive l. 

123-Ill SIR 

Til »kendingssignal for rangertrælc<1. 

»Kendingssignal for ranger træ le« (sig-
nal nr 67) vises på lokomotiver, der anvendes til 
rangertj eneste. 

Gyldig fra 1% 1971 453 



SIR 124-III 

C. Kendingssignal for arbejdskøretøjer 
Nr 68. »Kendingssignal for arbejdskøreløjer« 

Dagsignal 

Intet signal. 

Natsignal 

På e n k e I t s p o r e t bane 
r ø d l l y s såvel fremad som 
bagud. På d o b b e I t s p o r e t 
bane r ø d t l y s i den retning, 
hvorfra tog kan ventes på 
samme spor, og h u i d t l y s 

i modsat retning. 

125-IV SIR 

Til »kendingssignal for arbejdskøretøjer« 

»K e n ding s s i g n a l f o r ar b ej d s kø r e -
tøjer« (signal nr 68) føres også på skinnecykler. 
Fremføres et arbejdskøretøj som tog, føres kendings-
signal i henhold til bestemmelserne i afsnit XII, A. 

På banestrækninger, hvor flere baner løber jævn-
sides, føres kendingssignalet efter de samme regler, 
men for at undgå, at et tog på andet spor standses af 
kendingssignalets røde lys, skal køretøjet sættes af 
spor og det røde lys dækkes i betimelig tid, før toget 
kan ventes. Hvis dette ikke kan lade sig gøre eller 
skønnes at medføre for store ulemper, er det dog til-
ladt alene at standse køretøjet og dække lysene under 
iagttagelse af fornøden agtpågivenhed. 

Skal der som natsignal vises rødt lys fremad, kan 
dette på motordrevne arbejdskøretøjer af hensyn til 
orienteringen suppleres med et eller to hvide lys, der 
dog hverken ved placering eller lysstyrke må vanske-
liggøre iagttagelsen af det røde lys. 

Skal der som natsignal vises hvidt lys fremad, kan 
der på motorkøretøjer af hensyn til orienteringen 
føres to hvide lys fremad i stedet for et. 

Gyldig fra 9/11 1969 405 



SIR 126-IV 

XIII. Slutsignaler for tog 
Nr 69. »Almindeligt slutsignal« 

Dagslgnal 

På hver side af togets sid-
ste køretøj e n g e n n e m-
b r u d t, g u l s k i u e, s o m 
er sammenbygget med 

s l u t s i g n a l l y g t e n. 

Natsignal 

På hver side af togets sidste 
køretøj h u i d t b l i n k l y s 
fremefter langs toget og r ø d t 
b l in kl y s i modsat retning. 

127-Vll SIR 

Til »slutsignaler for tog« 
Slutsignaler anbringes på togets bageste køretøj. 
Signalet flyttes ikke, såfremt toget på fri bane må 

føres tilbage. 
Skydes et tog frem af lokomotivet, og føres slut-

signalet på forreste køretøj, kan der af hensyn til 
orienteringen anvendes hvidt lys fremad. 

Til »almindeligt slutsignal« 
»Almindeligt slutsignal« (signal nr 69) 

anbringes så vidt muligt på bageste ende af bageste 
køretøj. Kan signalet ikke på normal måde anbringes 
på togets bageste køretøj, skal der anvendes signal-
planke. 

Signalet anvendes på alle tog, der ikke kan føre 
»særligt slutsignal« (signalnr70). 

Gyldig fra 1973 478 



SIR 128-VII 

Nr 70. »Særligt slutsignal« 

To r ø d e l y s bagud. 

129-VI SIR 

Til »særligt slutsignal« 

»Særligt slutsignal« (signal nr 70) anven-
des af tog, hvor bageste køretøj er udstyret med front-
lanterner eller indbyggede slutsignallygter. 

Såfremt togets bageste køretøj er en motorvogn eller 
styrevogn, som ikke er udstyret med to frontlanterner 
ved siden af hinanden, er det tilladt kun at vise et rødt 
lys bagud. 

Gyldig fra 14 1973 463 



SIR 130-VJ il34-VI 

XIV. Underretningssignaler 
0 pa vogne 

1Vr 76. »Færdiu i pakvognen « 
Dagsignal 

Hvidt flag 
vist fra pakYognen. 

1'atsignal 

Hvidt lys 
vist fra pakvognen 

mod togføreren. 

) 

135-II SIR 

Til »færdig i pakvognen « 

»Færdig i pakvognen« (signal nr 76) til-
kende.giver for togføreren , at arbejdet \'ed godsets 
ind- og udlæsning er tilendebragt. Signalet gives mocl 
den perron, hYorfra toget ckspactercs. 

Gy ldig fra ;:i 1.9 7 1 430 



SIR 

.\'r 17. >-Flylni1111 af 11011111· forbudt,< 

Uagsignal 

Hllclf {lay 
\·ist fra IH·gg<' sicll'r af l'll 

\'ogn i togl'L 

Natsignal 

Uorlt lys 
fn·mad og hagtHl fra hl'ggt· 

af <'Il \'ogn i tog!'l. 

.\'r 78 .. Jfony<'I' forsiyliyl 1111·d nn11111•11-< 

Uagsignal 

n r a n d a 11 I t f l 11 fl 
\'ist fra !Jeggl' sid!'r af <'Il 

vogn. 

Natsignal 

H r r1 n ri !I Il I I I y s 
fn·11wd og bagud fra l)('gg<· 

sid<"r af 1'11 YClgn. 

1:ri-1\· SIR 

Til :'flytning af Pogne forb!ldf« 

-.F l y t 11 i 11 !I al v o g 11 c lo r b u d t « l :-.ignal nr 
li l tilkendegiver, at vognenr under ingen omstændig-
heder ma s:dles i bev:egclsc, samt at rangering hen 
imod <kn togdel, hvorfra signalet vises. skal foregi'1 
nwd stor forsigtighed. 

Signalet ann'ndes kun p:\ n>gne, der er indlemmet 
i log, som er afhremset eller har forspa·ndt lokomotiv, 
jf afsnit XXI, R 

Signalet anbringes af togpersonalet, men kan dog 
bortfalde, ni1r der p{1 andrn mt1dr er tilvejebragt sik-
krrlwd mod vognc·ns flytning, 

Til : ra11yer forsiyliyt med voynen« 

R a li !! e r l o r s i y t i !f t 111 e d v o g li e n « (signal 
ur 78 l lilkrndcgiver. at rangering med eller mod vog-
nen skal foregti med forsigtighed, fordi der opholder 
:-.ig personale i denne. 

Signa Id kan :111 n·1Hks pa pos l nigne, godsvog1H', 
hvori dl·r bdind<·r :-.ig po..,lpt•rson:tll', bygnings\'C>g1w, 
værkstedsrngnr og lignrndc speC'ialvognc, der ikke er 
indlemmet i tog. 

Signalet anbringes af det i vognen værende perso-
nale. 

Gyldiy fra 1!Ji0 



SIR 138-IY/142 a-IY 

XV. 
(bortfaldet) 

XVI. Håndsignaler 

A. Almindelige håndsignaler 

Nr81. »Underretning fØlger« 
Dagslgnal Natsigna.l 

Signalgiveren står med front 
mod det kommende tog og 
rækker d e n m o d s p o r e t 
vendende arm lodret 

Signalgiveren viser 
brandgult lys 

mod det kommende tog. 

i ve ir et. 

142 b-IV SIR 

Til »underretning følger« 

Signal »Under re t ni n g følger« (signal nr 
81) tilkendegiver, at lokomotivføreren skal have over-
rakt en meddelelse, og at togets hastighed derfor skal 
nedsættes, således at overrækkelse af meddelelsen kan 
finde sted. Hvis der ikke modtages nogen meddelelse, 
skal toget bringes til standsning. 



SIR 142 c-IV 

Nr 82. »Stop« 

Dagslgnal 

Signalgiveren står med front 
mod det kommende tog og 
bevæger r ø d l f l ag f r a 
s i d e l i l s i d e over hove-

det. 

Hvis rødt flag ikke haves ved 
hånden, rækker signalgiveren 
begge arme i vejret 
og bevæger dem skiftevis h e n 
i m o d o g b o r l f r a h i n-

and en. 

Gyldig fra 15/11 1964. 

Natsignal 

Signalgiveren står med front 
mod det kommende tog og 

bevæger r ø d l l y s i 
kreds. 

Hvis rødt lys ikke haves ved 
hånden, bevæges a n d e l l y s 

i kreds. 

326 

143-II SIR 

Til »Stop«. 
Håndsignal »Stop« (signal nr. 82) tilkendegiver, 

at toget skal standse, inden det når signalet. Når toget 
er standset, vil lokomotivføreren straks af signalgive-
r.en blive underrettet om årsagen til signalets afgivelse. 

Når signalet er suppleret med knaldsignal 
(signal nr. 37), afgives sidstnævnte signal normalt 
200 m foran håndsignalet, på de i bilag 4 nævnte 
strækninger dog normalt 400 m foran dette. 



SIR 144-11 145-II SIR 

) ) 

i 
T 

Gyldig fra ?5.o 1954. . 138. 



SIR 146-11 

Nr. 84. »Kør igennem«. 
Dagslgnal. 

Signalgiveren står med front 
mod det kommende tog og 
viser l o g r ø n n e f 1 ag mod 
sporet lodret O\'er hinanden. 

Gyldig fra 1954. 

Natslgnal. 

Signalgiveren viser lo g r ø n-
n e 1 y s lodret over hinan-
den i ca. 11.! m indbyrdes af-
stand mod det kommende tog. 

139. 

I 
I 

147-IV SIR 

Til »kør igennem« 

Håndsignal »kør igennem« (signal nr 84) til-
kendegiver i forbindelse med signal »kør« (signal 
nr 2) fra et indkørselssignal, at der er frit gennem 
stationen. 

Signalet vises fra perronen og benyttes på stationer 
uden udkørselssignal og uden genncmkørselsangivelse 
på indkørselssignalet. 

Gyldig fra % 197.'l 469 



SIR 

Dagslgnal 

148-IV 

B. Rangersignaler 

Nr 85 a. »Frem« 
Håndsignal 

Natslgnal 

Signalgiveren bevæger 
den ene arm 

op og ned. 

Signalgiveren bevæger 
11vidl lys op 

og ned. 

Nr 85 b. »F1·em« 
Fløjtesignal 

F;n kort tone. 

149-II SIR 

Til »rangersignaler« 

Rangersignaler fra rangerlederen til lokomotivføn·-
ren gives enten ved håndsignal alene eller ved hånd-

i forbindelse med fløjtesignal, og rangerlcderen 
skal under signalgivningen gøre front mod lokomo-
tivet. 

Når lokomotivføreren har opfattet rangersignalet, 
skal han svare ved at gentage signalet med lokomotiv-
fløjten. Ved rangering med lokomotiver, der anvendes 
til rangertjeneste, kan reglen fraviges således, at der 
svares ved en enkelt fløjtetone, dog ikke ved range-
ring på en færges område, hvor der altid skal svares 
ved at gentage signalet. 

Hvor lokomotivføreren selv er rangerleder, f eks på 
driftsdepotets (depotværkstedets) område, gives sig-
nalerne nr 85 ( »frem«) og nr 86 ( »f i Ib age«) med 
lokomotivfløjten forinden hver frem- henholdsvis til-
bagegående rangerbevægelse. 

Fløjtesignalerne kan, hvor særlige forhold gør det 
ønskeligt, erstattes med andre tilsvarende lyclsignalcr 
(hornsignaler) . 

Lydsignalerne skal afgives således, at korte og 
lange toner ikke kan forveksles. 

Til »frem« og »tilbage« 

Signal nr 85 ( »frem«) tilkendegiver, at lokomo-
tivet skal trække. 

Signal nr 86 ( »til bag c«) tilkendegiver, at loko-
motivet skal skyde. 

Har lokomotivet vogne såvel forpå som hagpf1, 
tilkendegiver signal nr 85, at lokomotivet skal køre 
forlæns, og signal nr 86, at lokomotivet skal køre 
baglæns. 

Gyldig fra 2% 1971 444 



SIR 

Dagsignal 

150-11 

NI" 86. »Tilbage« 
a. Håndsignal 

Natsignal 

Signalgh·crcn bevæger Signalgiveren bevæger 
cl e n en e arm vandret fra 
den <'Il<' side til den anden. 

li v id l lys vandret fra den 
ene side til den anden. 

b. Flojlesignal 
To korte toner 

151-11 SIR 

Samme regel gælder for tomme maskiner. 
Et motorkøretøjs forende er det førerrum, hvorfra 

føreren på det givne tidspunkt betjener motoren. På 
motorkøretøjer med førerrum i midten samt på trak-
torer er forenden markeret ved gule striber. 

Ved rangering på en færges område tilkendegiver 
signal »f r e m« (signal nr 85) dog altid, at der skal 
køres i retning fra færge mod land, og signal »i il-
b age« (signal nr 86), at der skal køres i retning fra 
land mod færge. 

Gyldig fra 1 5/ 2 1967 373 



SIR 152-II 

Nr 87. »Langsomt« 
a. Håndsignal. 

Dagsignal. 

Signalgiveren holder Signalgive ren viser 
d e n e n e a r m i vejret. med oprakt arm stillestående 

hu id t lys. 

b. Fløjtesignal. 
En lang tone. 

) 

153-II SIR 

Til »langsomt«. 
Signal » l a n g s o m t « (signal nr. 8 7) tilkendegiver, 

at rangerbevægelsens hastighed skal nedsættes. 



SIR 154-11 

Nr. 88 a. »Stop«. 

Håndsignal. 
Dagslgnal. Natslgnal. 

Signalgiveren rækker den 
e n e a r m i v e j r e t og be-
væger den hurtigt fra 

Signalgiveren bevæger lz v id l 
lys i kreds. 

side til side 

eller 
Hvis hvidt lys ikke haves, be-
væges andet lys i kreds. 

rækker b e g (J e a r m e i 
v e j r e t og bevæger dem 
skiftevis h e n i m o d o g 

b o r t f r a h i n a n d e n. 

Nr. 88 b. »Stop«. 

Fløjtesignal. 
T r e k o r t e t o n e r. 

Gyldig fra %0 1954. 140. 

) 

155-11 SIR 

Til »Stop«. 

Signal »Stop« (signal nr. 88) tilkendegiver, at ran-
gerbevægelsen skal standses. 

Gentages fløjtesignalet, tilkendegiver det, at en fare-
situation foreligger. 

I faretilfælde bør håndsignalet i mørke vises med 
rødt lys, såfremt dette kan ske uden at sinke signalets 
afgivelse. 



SIR 156-11 

Nr. 89 a. »Stød«. 
Håndsignal. 

Da.gslgna.l. N a.tslgnal. 

Signalgiveren fører 
b e g g e h æ n d e r fra 
brystet ud til siderne. 

Signalgiveren svinger 
m ed udstrakt arm h v i d t 
lys i nedadvendt halvbue. 

Nr. 89 b. »Stød«. 
Fløjtesignal. 

En kort og en Ian g ton e. 

Gyldig fra %0 1954. 141. 

157-1 SIR 

Til Nr. 89. 
Signal Nr. 89 ( »S tø d« ) tilkendegiver, at en eller 

flere frakoblede Vogne skal sættes hurtigt i Fart og 
derefter slippes. 



SIR 158-I 

C. Haandsignal for Sporskiftning. · 

Nr. 90. »Skift Sporskiftet«. 
Da.gslgnal. 

Signalgiveren gør Front mod 
Sporskifteren og fører d e Il 
e Il e II a a Il d i Halvb11e over 
llovedel fra den ene Side til 

den anden. 

Na.tsignal. 

Signalgiveren gør Front mod 
Sporskifteren og fører 11 v id l 
Lys i llalvbue over llovedet 
fra den ene Side til den anden. 

159-II SIR 



SIR 160-II 

D. Håndsignaler og lyssignaler mellem lokomo-
tivpersonalet og øvrigt personale ved toget 

Nr 92. »Brems<'prøuen kun begynde« 
Dagsignal 

Signalgiveren rækker 
den c•nc arm lod1·1·t 

V I' j I' I'[. 

Gyltliy fm 1960 

Natsignal 

Signalgiveren bevæger 
li v id l I y s i kr c ds. 

231 

161-III SIR 

Til »bremseprøven kan begynde« 

»Bremseprøven kan begynde« (signal 
nr 92), der \'ises på samme måde som håndsignal 
»bremseprøven afsluttet« (signal nr 95a) , 
tilkendegiver, 

når det giYes til lokomoth·føreren af den, der samler 
bremseledningen, at dette arbejde er fuldført, 

når det gives fra lokomoth·foreren til bremseprøYe-
ren eller fra forreste til bageste mand, der del-
tager i bremseeftersynet, at eftersynet kan be-
gynde. 

Hvor der er anbragt bremseprøYesignaler ( duglys-
signaler på en baggrundsskærm, der forneden og for-
oven ender i en spids), sker sidslnæynte meddelelse 
fra forreste til bageste mand n•cl tænding af en 
»klar«-lampe anbragt wd hYert betjeningssted for 
daglyssignalcrne. 

Modtagelsen af signal »b re 111 s ep rov e 11 k a 11 

begynde« hekra.•ftes på følgende mt1dc: 

af lokomotiyforcren \'Pd gentagelse af signalet, 
af bremseprøYcrcn \'Cd afgiYelse af signal »b re 111 s 

med trukluftbremsen« (signa l nr 113). 



SIR 162-Ill 

Nr [)3 a. »Brems med trykhzflbr<'mscn« 
II cindsignal 

Dagsignal Natsignal 

Signalgiveren rækker 
begge al'mc i vcjl'cl 
og sldr llændcr11c summen 

over lwvedel. 

Signalgiveren fører 
hvidt lys opefter i c11 
lwlvcirkel Lil højre og dl'1'-

eflcr /odrt'l ned. 

Nr 93 b. »Brems med lrykluftbrcms('Jl« 
Daglyssignal 

B I liv i dl lys. 

Gyldig [ru 1 !JGO 

• 

163-III SIR 

Til »brems med trykluftbremsen« 

»Brems m ed t ryk luftbremsen« (signal 
nr 93) tilkendegiver, at der skal foretages en brems-
ning fra lokomotivet. Signalet gives til lokomotiv-
føreren af bremseprovercn. 

Håndsignalet repeteres af lokomotivføreren - for 
dagsignalets vedkommende ved, at han fører den ene 
hånd op over hovedet. 

Signalet benyttes endvidere af bremseprøveren for 
at tilkendegive, at denne har forstået signal 
»bremseprøven kan begynde« (signal nr 
92) afgivet af lokomotivføreren. 



SIR 

. -. : 

164-III 

Nr flt, a. »f,ø:; lrykluftbr<'msc11« 
Il c°uulsignal 

Da.gsignal Na.tslgna.I 

Signalgiveren uclslnckkcr 
bPgge arme vundrel 

Signalgiveren giver 
<'Il r;t•kkc blink ml'd h vi cl I 
l !J s l111rliyl e{ler hiw11ule11 

ved al dreje lygten. 

Nr Ult b. »f,øs lrykluftbrcm.w·11 « 
I Jaylyssignal 

T 0 li V i d (' l !l s. 

Guldig fra 11i 2 1960 

165-II SIR 

Til »løs trykluftbremsen « 

»Løs trykluftbremsen« (signal nr 94) 
tilkendegiver, at bremsen skal løses fra lokomotivet. 
Signalet gives til lokomotivføreren af bremseprøve-
ren. 

Håndsignalet repeteres af lokomotivføreren - for 
dagsignalets vedkommende ved, at han udstrækker 
den ene arm vandret . 



SIR 166-II 

Nr 95 a. »Bremseprøven afslutl<>l« 
Htm<lsignal 

Dagsfgnal Natslgnal 

Signalgiveren rækker 
den ene arm loclrel 

vejre/. 

Signalgiveren bevæger 
li 11 i cl l I !J s i kreds. 

Nr 95 b. »Bremseprøven af slullel« 
Daglyssignal 

T r e li v i d e I !J s. 
Gyldig fm 19fi0 

167-VI SIR 

Til »bremseprøven af sluttet« 

»Bremseprøven afslutte i« (signal nr 
95) tilkendegiver, når det gives fra bremseprøveren 
til lokomotivføreren eller til togføreren, at bremse-
prøven er afsluttet. 

Håndsignalet vises på samme måde som »b re m s e-
p røven kan begynde« (signal nr 92). 

Når signalet gives til lokomotivføreren, gentages 
det af denne. 

Daglyssignalet erstatter den mundtlige melding fra 
togfører til stationsbestyrer om prøvens afslutning. 

Gyldig fra% 1973 470 



SIR 

Dagslgnal 

168-VI/ l 72-VI 

Nr 98. Rorlfaldel 

Nr 99 a. »Stop« 
Håndsignal 

Natsignal 

Signalgiveren rækker den 
e n e a r m i v e j r e t og be-
væger den 11 u r l i g t f r a 

Signalgiveren bevæger hvidt 
lys i kreds. 

side til side Hvis hvidt lys ikke haves, be-
væges an d e l l y s i kr e ds. eller 

rækker b eg g e a r m e i 
vejret 
skiftevis 

bor l 

os bevæger dem 
hen imod og 

I r a h i n a n d e n. 

Nr 99 b. »Stop« 
Fløjtesignal 

Tre ko r le t o n er. 

Nr 99 c. »Stop« 
Brummersignal 

T r e k o r l e l o n e r. 

173-IV SIR 

Til »stop«. 

Signal »Stop« (signal nr 99) tilkendegiver, at toget 
straks skal bringes til standsning. Det kan i tog med 
brummerledning gives som signal nr 99 c. 

Gentages fløjte- eller brummersignalet, tilkende-
giver det, at en faresituation foreligger. 

I faretilfælde bør håndsignalet i mørke vises med 
rødt lys, såfremt dette kan ske uden at sinke signalets 
afgivelse. 

Gyldig fra 1969 399 



SIR 174-IV 

XVII. Faste mærker 
Nr 101 a. »Giv agt«. 

R e k I a n !J ll 1 æ r, 11 v i d s k i v e m e d r ø d k a n t 
og med J>:,skrifl »GI\' :\ (; T -r. . 

i\'r 101 b. »Giu agl «. 

Re klang u 1 ær, 11 11 i. d skive med rod kan i 
og med pi1skrift »GI \' :I G 1'« samt rod skn°1strcg. 

\ . 

175-111 SIR 

Til »giv agt« 

Mærket er anbragt på en stander umiddelbart til 
højre for sporet set i køreretningen. 

Til nr. 101 a 

Mærket tilkendegiver, at lokomotivføreren altid 
skal give lydsignal »giv agt« (signal nr. 55), når 
han passerer mærket. 

Til nr. 101 b 

Mærket tilkendegiver, at lokomotivføreren i usigt-
bart vejr skal give lydsignal »giv ag i « (signal nr. 
55), når han passerer mærket. 



SIR 176-III/l 78 u-III 

Nr. 102. »Kendingsmærke for brandfarlige strækninger« 

En ca. 0,7 m høj pæl, som er malet brandgul, og 
hvorpå er befæstet en plade, hvis forside er b ran dg u l 
m e d s o r t le an t og forsynet med b og s t a v e t »B« 
i s o i· t fa r v e. Bagsiden er b ran dg u l. 

Gyldig f rn 1% 1959. 219 

178 b-II 

Til nr. 102. 

Mærket tilkendegiver, at der skal udvises forsigtig-
hed ved fyringen under passagen af den afmærkede 
strækning. 

Mærket opstilles ved begyndelsen af den brandfar-
lige strækning umiddelbart til højre for sporet og 
således, at forsiden vender mod toget. 

Den brandfarlige strækning ophører, når mærket 
for den modgående retning passei:es. 

Opstilles mærket foran eller på en bro, tilkende-
giver det, at der af hensyn til faren for ildspåsæt-
telse af brodæk eller brotømmer ikke må rages i fy-
ret under kørsel mellem mærkerne. 



SIR 178 c-II 

Nr. 103. »Kendingsmærke for holdesteder uden sidespor 
og uden hovedsignaler«. 

To liv i d e kryds anbragt over hinanden. 

Nr. 104. »Kendingsmærke for holdesteder med sidespor, 
men uden hovedsignaler«. 

To trekant ede, liv id e ski u er m e d r ø d 
k a n t anbragt over hinanden med spidserne mod 

hinanden. 

Gyldig fra 16'12 1951. 49. 

I 

179-II SIR 

Til »kendingsmærke for holdesteder uden sidespor 
og uden hovedsignaler« 

tilkendegiyer tilstecleYærelsen af et holclc-
sted uden sidespor og uden ho\'edsignaler 500 m bag 
ved mærket. 

Mærket er anbragt på to standere umiddelbart til 
højre for sporet set i køreretningen . 

. Man kan dog undlade mærkets anbringelse enkelte 
steder, hvor anbringelsen er vanskelig, og hvor man 
iHvrigt på anden måde har let ved at orientere sig. 

Til »kC'11rli11gsmærk<' for /wldesl<'<ier med sidespor, 
1111· 11 wlr 11 h"llr<isignale r« 

:\[a•rkd til kPnclcgiwr li lsleclC'\'<X'rl'lsC'n af c t hold(' -
s l('d ucl(•n hovcclsignalcr. ln·is yclerslP sporskifte liggl'r 
:;oo m h:1g \'cd mærket. 

i\[ærk(•t er anbrugt p:°1 ('11 slanclC'r 11111 iclc!Plharl li! 
hojn· for spord set i kørerdning('ll. 

Man kan dog uncllaclc nuerkcts anbringelse cnkcll(' 
sl(•cl<'r, hvor opslillingen er vunskl'lig, og hvor 111an 
ioHigl p:°1 anclt•n måde har Id Vl'd al oricnl('H' sig. 



SIR 180 a-II 

Nr 10:1 "· »Al111in<ll'liy1• afslaw!smærk<•r« 

S k r ci I I i I I e <i e, 1· e k I a n !I li l Il' I' e, h 11 i cl e 
ski 11 ,. r lll('d nid kant. 

i\'r 10i) b. »f,m1<• afslandsmærkl'r« 

/ 

\' a 11clr1• Is I i 11 e cl r, re k Ian[/ Il lære liv i <I<' 
ski " e r llll'd rod kan l. 

Gyldiy {rn 1962 298 

180 h-IJI SIR 

Til »afslandsmwrkrr« (alle' former) 

Afstandsmærker (signal nr 105 a og 105 b) tilkende-
giver afstanden til førstkommende hovedsignal, hen-
holdsvis venstresporsignal, for pågældende køreretning. 

Mærkerne opstilles foran indkørselssignaler og ven-
strespor-indkørselssignaler samt foran hovedsignaler 
og venstresporsignaler på fri bane; i særlige tilfælde 
kan der opstilles afstandsmærker foran stationsblok-
signaler for indkørsel. Der opstilles - særskilt for hvert 
spor - 3 mærker med 1, 2 henholdsvis 3 skiver således, 
at mærket med 1 skive opstilles 1200 m, mærket med 
2 skiver 800 m og mærket med 3 skiver 400 m foran 
pågældende signal. 

Et eller flere af mærkerne bortfalder dog, såfremt 
de ved at opstilles i foreskreven afstand ville komme 
til at stå på et område, som dækkes af indkørselssig-
naler, eller ville komme til at stå foran et andet 
hovedsignal eller venstresporsignal for samme køre-
retning. Enclviclere kan man undlacle at anbringe et 
mærke enkelte steder, lwor anhringclsen er vanskelig, 
og hvor man i ovrigt på anden måde har let ved at 
orientere sig. 

Mærkerne er anbragt umiddelbart til højre for spo-
ret set i køreretningen. For så vidt de står sammen 
mecl et fremskudt signal, opstilks de clog i alminclC'lig-
hed til høj re for og foran dette. 

Lave afstandsmærker benyttC's kun på steder, hvor 
der ikke er plads til almindelige afstandsmærker, som 
f eks foran venstresporsignaler eller hvor flere baner 
løber jævnsides. 



SIR 180 c-III 

Nr 106. »/{endingsmærke for togvej med kort forløb « 

181-111 SIR 

Til »kendingsmærke for log11ej med ko1·t forløb « 

;\fa•rk<'t tilkenckgiver, at lokomoth·før<'r<'n skal nNl-
s:l'lll' hastighNlen sltkcles, at logd unckr alle forhold 
med sikk<'rhecl kan standses senC'st ved togwjens C'ncle-
punkl. som <'r markeret v<'cl et signal. ckr viser 
>) S lo JJ « (signal nr 1 eller 20) <'II<'r »forbikors r l 
forb11<ll « (signal nr 23), C'llC'r ved d »alminde-
ligt stopmærke« (signal nr 108). 

På mrerket <'r mNI tal angivet afstand<'n i nwkr fra 
ma•rket lil togvc>jC'ns mck•1nmkt. 

:\l<t•rkC'l Pr forsynet med Pil lysr<'flekkrC'ndC' hC'l:t>g-
ning. 

l\færk<'t anbringC's umiclclelhart til højr<' for clC'l 
spor, det gælckr for, ucl for cld st<'Cl, hvor 
togvejsspor entydigt hC'g;ynclC'r. 

Re k I a Il(/ 11 lær, 11 V id ski V(' lllC'cl rø<l kant. har ingc>n hC'Lydning for log, der rnr signal 
til a fko rtel togvPj. 

Gyldig fra 2% 1966 356 



SIR 182-III 

Nr 107. »Rangergrænscmærke« 

]( 11 a d r a t i s k, p d s p i d s e n s t i l l e t li v i d 
ski I' e mrcl rød knnt. 

Gyldig fra 1fJ66 357 

183-IV SIR 

Til »rangcrgrænsemærke« 
1. Hvor mærket vender ind imod stationen, tilkende-

giver det grænsen, ud over hvilken der ikke må range-
res i hovedsporene, medmindre der er givet lokomotiv-
foreren fribaneordre eller anden skriftlig tilladelse, 
jf RR. 

Mærket er normalt anbragt 50- 150 m inden for ind-
kørselssignalet og umiddelbart til højre for det ud-
gående hovedspor set fra stationen. 

Hvor afstanden mellem indkørselssignalet og sta-
tionens yderste sporskifte er unormalt stor, eller hvor 
det undtagelsesvis måtte være ønskeligt af andre 
grunde, kan mærket være anbragt mere end 150 m 
inden for indkørselssignalet. Mærket belyses i så fald 
i mørke. 

Hvor sporafstanden mellem det indgående og det 
udgående hovedspor er unormalt stor ud for indkør-
selssignalet, f eks som følge af sporudfletning eller 
mellemliggende spor, anbringes der et mærke til højre 
for hvert af de to hovedspor set fra stationen. Mær-
ket ved det indgående hovedspor belyses i mørke, hvis 
det er anbragt mere end 150 m inden for indkørsels-
signalet. Mærket ved det udgående hovedspor belyses 
altid i mørke. 

2. Hvor mærket vender ud imod fri bane, tilkende-
giver det grænsen, forbi hvilken. log ad venstre spor 
ikke må føres uden særlig tilladelse. 

På stationer opstilles et sådant mærke kun, hvor 
sporafstanden mellem det indgående og det udgående 
hovedspor er unormalt stor ud for indkørselssignalrt, 
f eks som følge af sporudfletning eller mellemlig-
gende spor. Mærket anbringes 50 m uden for det mod 
stationen vendende rangergrænsemærke for det uclg{t-
ende hovedspor og umiddelbart til højre for dette spor 
set fra fri bane. Mærket belyses i mørke, når der ventes 
tog ad venstre spor. Sådanne tog skal indrangeres fra 
mærket. 



SIR 184-IV 

Nr 108. »Almindeligt stopmærke« 

L o d re l s lill e I, re k Ian gu I æ r, 
h v i d s k i v e med r o d le a n I 

og m ed påskrif l »S 7' 0 P « i r øde bogstaver. 

l\'r 109. »Stopmærke for elektrisk log« 

. . \G ------· -- .. .J 
R e k l a n g 11 l æ r , lz v i d s k i v e med r o d 
kan l og med påskrif l »E 1' 0 G S 1' 0 JJ « 

· r o de bogstaver. 

Gyldig fra 1965 338 

185-V SIR 

På fri bane på dobbeltsporede strækninger, hvor der 
ikke er opstillet venstresporsignaler, opstilles endvi-
dere rangergrænsemærke i forbindelse med dæknings-
signaler. Mærket anbringes foran det p{lgældende fare-
punkt set fra tog, der nærmer sig ad venstre spor. 
Mærket vender bort fra farepunktet og belyses ikke i 
mørke. Tog ad venstre spor skal fra mærket rangeres 
forbi såvel farepunktet som dækningssignalet efter de 
for pågældende sikringsanlæg gældende regler, med-
mindre der er givet toget skriftlig forbikørselstilladelse 
på formular S 101, jf bilag 6. 

3. Mærket kan også anvendes til at angive grænserne 
mellem stationsplads, havnebane og havneplads. I så-
danne tilfælde vises mærket til begge sider. 

Til »almindeligt stopmærke« 
1. Hvor mærket er anbragt foran en sporstopper, 

tilkendegiver det grænsen, ud over hvilken tog- eller 
rangcrbevægelser ikke må foretages. 

Mærket er normalt anbragt to meter foran sporstop-
peren og enten midt i sporet eller til højre for dette. 

2. Hvor mærket er anbragt andetsteds i et togvejs-
spor, tilkendegiver det, hvor et indkørende tog senest 
skal være bragt til standsning, således at eventuel 
videre fremføring skal ske ved rangering. 

Mærket er da opstillet umiddelbart til højre for eller 
over det spor, det gælder for. 

3. Mærket er forsynet med en lysreflekterende be-
lægning, således at det fremtræder ens ved dag og 
ved nat. 

Til »stopmærke for elektrisk tog« 
Mærket tilkendegiver grænsen, ud over hvilken 

tog- eller rangerbevægelser med elektriske tog ikke må 
foretages, idet køreledningen ophører. 

Mærket anvendes kun på stationer og er anbragt 
umiddelbart til højre for eller over det spor, det gæl-
der for. 

Gyldig fra 1/.i 1970. 409 



SIR 186-V 

Nr 110. >Frispormærkec 

L a v e, h v i d e m æ r k e r m e d r ø d p d m al ing. 

Nr 111. »Grænsemærke mellem driftsdepotets 
( depotværkstedets) og stationens område« 

L a v, r u n d, h v i d p æ l foroven skråt afskåret fra 
to sider og med en rød stribe tværs over ryggen. 

187-IV SIR 

Til »frispormærke« 

Mærket tilkendegiver, hvor langt et køretøj (puf-
ferne) kan føres frem på det ene af to sammen-
løbende spor uden at hindre den fri anvendelse af det 
andet spor. 

Mærket, der er anbragt mellem de sammenløbende 
spor, kan bestå af en aflang klods eller lignende, der 
er anbragt midt imellem sporene, eller af to porce-
lænsklokker, der er anbragt mellem sporene tæt op 
til skinnernes udvendige sider. 

Til »grænsemærke mellem driftsdepotets ( depot-
værkstedets) og stationens område« 

Mærket tilkendegiver grænsen mellem det sporom-
råde, på hvilket rangeringen ledes af stationsperso-
nalet, og det sporområde, på hvilket rangeringen 
ledes af driftsdepotets (depotværkstedets) personale. 

Pælen anbringes med ryggen vinkelret på sporet. 

Gyldig fra % 1970. 410 



SIR 188 a-IY 

Nr 112. »Kendingsmærke for perron ved 
trinbrætter« 

Lo d re t s t il l e t, re k tang u I æ r, 
hvid skive med rød kant. 

Sr 113. »Fremskudt signal følger« 

R e k t an g u I æ r t, g u I t s k i I t 
med bogstavet »F « i sort, anbragt på eller 

umiddelbart ved et hovedsignal. 

188 b-VI SIR 

Til »kendingsmærke for perron ved trinbrætter< 

Mærket tilkendegiver, hvor perronen ved et trinbræt 
er beliggende. 

Mærket er anbragt umiddelbart foran perronen til 
høj re for sporet set i køreretningen. 

Mærket anbringes ikke ved trinbrætter på elektri-
ficerede strækninger. 

Til »fremskudt signal følger« 

Mærket tilkendegiver, at det efterfølgende hoved-
signal er suppleret med fremskudt signal. 

Mærket anvendes kun på de i bilag 8 anførte stræk-
ninger. 

Gyldig fra 1Ao 1972 460 



SIR 188 c-VI 

Nr 114 a. »Standsningsmærker« 

Rektangulær, llvid skive 
med l>ogstav eller tal i sorf. 

Nr 114 b. »Slandsningsmærker« 

Rektangulær, rød/livid skive. 

189-V SIR 

Til »standsningsmærker« 

Mærket angiver et driftsmæssigt eller ekspeditions-
mæssigt standsningssted. 

På elektrificerede strækninger kan mærket foroven 
være forsynet med nummeret på det sporisolations-
afsnit, ved hvilket mærket er anbragt. 

Mærket er normalt opstillet umiddelbart til høj re 
for det spor, det gælder for, og belyses normalt ikke 
i mørke, men det kan være forsynet med lysreflek-
terende belægning. 

Et mærke med bogstav »S« gælder for tog af enhver 
længde. Et mærke med tal gælder for tog, der består 
af det pågældende antal køretøjer (inklusive træk-
kraften). 

Til nr 114 a 

Mærket betyder følgende: 

- mærke foran et signal 
Tog, der skal standse foran signalet, skal standse 
senest med førerpladsen ud for mærket. 

- mærke foran en overkørsel 
Tog, der skal standse ved perron, inden overkørslen 
passeres, skal standse senest med førerpladsen ud 
for mærket. 

- mærke ved en perron 
Tog, der skal ekspederes ved perron, skal standse 
med førerpladsen ud for mærket. 

Til nr 114 b 

Mærket har indtil videre ingen hetydning. 

Gyldig fra '10 1972 461 



SIR 

Nr 115 . .,,Kendingsmærke for automatisk sikrede 
overkørsler uden signalafhængighed« 

En r ø d og 11 v i d pilespids, der peger mod sporet. 

Nr 116. »l{endingsmærke for automatisk sikrede 
overkørsler med signalafhængighed« 

Rektangulært g u l t skilt med b og s t a v e t '1>0« i s o r t, 
anbragt på eller ved et hovedsignal, et perronudkørselssignal 

eller et venstresporsignal. 

190 a2-V 

Til »kendingsmærke for automatisk sikrede 
overkørsler uden signalafhængighed« 

SIR 

»Kendingsmærke for automatisk si k-
r e d e o v e r k ø r s l e r u d e n s i g n a l a f h æ n-
g i g hed« (signal nr 115) tilkendegiver, 

at der i den i bilag 5 nævnte af stand følger en eller 
flere overkørsler, der er sikret med et automa-
tisk anlæg, som ikke er i afhængighed med sig-
nalgivning fra hovedsignaler eller perronudkør-
selssignaler. 

Mærket er anbragt på en stander umiddelbart til 
højre for sporet. 

Til »kendingsmærke for automatisk sikrede 
overkørsler med signalafhængighed« 

»Kendingsmærke f o r au tom a t is k s i k-
r e d e o v e r k ø r s l e r m e d s i g n a l a f h æ n-
g i g hed« (signal nr 116) tilkendegiver, 

at der efter mærket følger en overkørsel, der er sik-
ret med automatiske hornanlæg, som er i afhæn-
gighed med det hovedsignal, perronudkørselssig-
nal eller venstresporsignal, ved hvilket mærket 
er anbragt. 

Gyldig fra 1% 1967 374 



SIR 190 aa-V 

Nr 117. »M ær/ce for kørsel med begrænset 
hastighed« 

C i r k u l æ r, h v i d s k i v e med r ø d kant. 

Nr 118. »Grænsemærke mellem sikret 
og usikret sporområde« 

Kvadratisk, pd spidsen stillet hvid 
s k i v e med g u l k a n t • 

Til »mærke for kørsel med begrænset 
hastighed« 

SIR 

Mærket har kun betydning i forbindelse med signal 
nr 2 g (»le ø r« med begrænset hastighed) og tilkende-
giver, at hastigheden fra indkørselssignalet til det 
normale standsningssted ikke må overskride den på 
skiven anførte hastighed. 

Mærket anbringes på indkørselssignaler, der kan 
vise signal nr 2 g, og som ikke er forsynet med hastig-
hedsviser. 

Til »grænsemærke mellem sikret og 
usikre/ sporområde« 

Mærket tilkendegiver grænsen mellem det sporom-
råde på stationen, hvor rangering er sikret ved dværg-
signaler (perron udkørselssignaler), og det øvrige spor-
område. 

Mærket er forsynet med en lysreflekterende belæg-
ning. 

Mærket anbringes normalt umiddelbart til højre for 
det spor, det gælder for. 

Gyldig fra 2% 1968 381 



SIR 

Nr 119. »Hastighedsnedsætte/se i udkørselsenden« 

C i r k u l æ r, h v i d s k i v e med g u l kan i og med 
en å b c 11, g u l l r e kan l med h a s l i g h e d s lal 

i so r l. 

SIR 

Til »lzastighedsnedsæltelse i udkørselsenden« 

l\Iærkct, der kun har betydning for gennemkørsels-
sporct, tilkendegiver, at den tilladte hastighed i hele 
eller en del af udkørselsenden (efter det normale 
standsningssted) er lavere end i indkørselsenden. 

Tallet på mærket angiver den laveste hastighed, der 
er fastsat for nogen del af udkørselsenden. 

Mærket anvendes kun på stationer med hastigheds-
viser og anbringes foran indkørselssignalet eller foran 
et stationsbloksignal for indkørsel. 

Hvis det er påkrævet at tilkendegive, hvilket spor 
eller banelinie mærket gælder for, er dette angivet 
med sort arabertal, henholdsvis sorte bogstaver, på et 
under skiven anbragt hvidt skilt. 

Gyldig fra 2% 1968 :-382 



SIR 

XVIII. Signalformer, 
som efterhånden bortfalder 

A. Hovedsignaler 
Nr 201. »Stop« (Udkørsel forbudt fra alle spor) 

Dagsignal Natsignal 

Armene v an d r e t t e. R ø d e l y s over hverandre. 

Nr 202. »Kør« (Udkørsel tilladt fra 
togvejssporet længst til højre) 

Dagsignal 

Nederste arm skråt opad. 
De andre arme vandre t te. 

Natsignal 

Nederste lys grønt. 
De andre lys r ø de. 

190 ha-III SIR 

Til A 

For signalernes betydning gælder de i afsnit I A an-
givne bestemmelser, dog m ed den undtagelse, at ud-
kørselssignalerne fra forskellige spor til samme bane-
linie her er samlede på en fælles mast. Nederste arm 
gælder da for togvejen længst til højre og den næst-
nederste arm for togvejen umiddelbart til venstre for 
denne og så fremdeles. 



SIR 190 c-III 

B. Togvejssignaler 

Nr 203. »Ingen togvej farbar for tog« 

Dagsignal 

Armene u andre t t e. 

Natsignal 

Brandgule lys 
over hverandre. 

Nr 204. »Togvejen farbar for tog« (Kørsel tilladt på 
togvejssporet længst til højre) 

Dagsignal 

Nederste arm skrå t o p ad. 
De andre arme u andre t te. 

Gyldig fra 1% 196.5 

Natsignal 

Nederste lys grønt. 
De andre l !J s b ran dg u le. 

343 

191-III SIR 

Til B. 

For signalernes betydning gælder de i afsnit I C 
angivne bestemmelser, dog med den undtagelse, at sig-
nalarmene gældende for de forskellige togveje her er 
samlet på en fælles mast. Nederste arm gælder da for 
togvejen længst til højre og den næstnederste arm for 
togvejen umiddelbart til venstre for denne og så frem-
deles. 



SIR 192-III-196-111 

C. Mastesignaler for rangering. 
Nr. 213 a. »Rangering forbudt«. 

Dobbeltarmsignal. 
Da.gslgnal. Na.tslgna.l. 

I( ry d s e d e, b l d a r m e. B Id t do b b el t lys. 

Nr. 213 b. »Rangering forbudt«. 
Daglyssignal. 

B l d t lys. 

Gyldig fra 2/ø 1958. 190. 

197-11 SIR 

For signalernes betydning gælder de i afsnit I, D, 1 
angivne bestemmelser. 



SIR 198-II 

Nr. 214 a. »Rangering tilladt«. 
Dobbeltarmsignal. 

Dagsignal. Natsignal. 

L o d r e l s l i l l e d e, 
bid arme. 

Bralldgult 
do b b e l l ly s. 

Nr. 214 b. »Rangering tilladt«. 
Daglyssignal. 

B rand gul l lys. 

Gyldig fra 3/;:, 1953. 115. 
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201-IV SIR 

XIX. Signalgivning for togs 
ind-, ud-, gennem- og forbikørsel 

A. Stationer med hovedsignaler 

a. Signalgivning for indkørsel 
(planmæssigt standsende tog) 

På betjente stationer må signalgivning for indkør-
sel først foretages, når tog ventes, medmindre der 
benyttes automatisk signalgivning. 

1. Hvis signalgivningen omfatter flere signaler, og 
disse ikke indstilles samtidigt, skal indstillingen så-
vidt muligt ske i rækkefølge hen imod det kommende 
tog, begyndende med det signal, der står længst borte 
fra toget. 

Hvor tilbagetagning af togvejen ikke sker automa-
tisk, skal tilbagetagningen - medmindre andet er an-
ført på »rød plakat« for pågældende sikringsanlæg -
ske således: 

V e d fa s t la g t e t o g u ej e, så snart auto-
matisk togvejsopløsning er indtruffet. 

V e d a n d r e t o g u e j e, så snart toget er 
standset på stationen. 

Signalgivningen må k u n tages tilbage tidligere 
end nævnt, 

såfremt der foreligger fare, eller 
såfremt det vides, at toget ikke er så nær ved 

stationen, at indkørselssignalets stilling kan 
være iagttaget, eventuelt gennem et forudgå-
ende signals angivelse. 

2. Såfremt det vil være nødvendigt at tage et tog 
ind på stationen forbi in d k ø r s e l s s i g n a l e t 
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på »stop« (signal nr. 1) eller forbi stations-
bloksignalet for indkørsel på »stop«. 
skal dette ske på en af følgende måder: 

Ved indrangering. 
V ed t e l e f o n i s k i n d k ø r s e l s t i l l a d e l s e. 
Ved at der vises »Stop og ryk frem « 

(signal nr. 4 a). 

T e l e f o n i s k i n d k ø r s e l s t i l l a d e l s e må 
kun gives på følgende betingelser: 
a. Sporskifterne skal være af låset fra centralapparatet 

og sikret mod omlægning i overensstemmelse med 
de i »Sikringsanlæggene og deres betjening« givne 
forskrifter. 

b. Det pågældende togvejsspor skal være ubesat. 
c. Tilladelsen skal gælde helt frem til det normale 

standsningssted for pågældende togvej. 
cl. Det skal i tilladelsen udtrykkeligt angives, såfremt 

den gælder for en af kortet toguej. 
e. Det skal i tilladelsen udtrykkeligt nævnes, hvilke 

signaler der må passeres i urigtig stilling, dog må 
der ikke gives tilladelse til at passere et perronud-
kørselssignal, der viser »S t o J> « (signal nr. 20), 
eller et signal, der viser »f o r b i kø r se l f o r -
budt« (signal nr. 23). 

f. Tilladelsen afgives af stationen til lokomotiv{ øre-
ren gci:inem den ved indkørselssignalet eller den ved 
stationsbloksignalet for indkørsC'l anbragte telefon. 

Gyldig fra 1% 1959. 203 
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3. Såfremt et fremskudt signal er 
slukket på en tid, hvor det skulle være tændt, 

eller 
utjenstdygtigt, således at det ikke kan vise 

»kør forsigtigt« (signal nr 5), 
skal stationen foranledige, at lokomotivføreren for de 
tog, for hvilke signalet har betydning, bliver under-
rettet skriftligt på en tidligere station, så vidt muligt 
en holdestation. 

4. Såfremt et af lysene i et indkørselssignal er sluk-
ket på en tid, hvor det skulle være tændt, skal på-
gældende station foranledige, at lokomotivføreren for 
de tog, for hvilke signalet har betydning, bliver un-
derrettet skriftligt på en tidligere station, så vidt mu-
ligt en holdestation. Toget må eventuelt rangeres ind 
eller - såfremt betingelserne herfor er opfyldt - gives 
telefonisk indkørselstilladelse. 

Der forholdes på samme måde, når et for toget 
ikke gældende indkørselssignal i et signalbillede er 
slukket. 

5. Såfremt indkørselssignalet er utjenstdygtigt på 
en sådan måde, at det kun kan vise »kør« (signal 
nr 2) eller »kør igennem« (signal nr 3), eller 
såfremt en eller flere signalarme, henholdsvis sig-
nalets baggrundsplade, er midlertidigt fjernet, skal 
der uafbrudt - også uden for togtid - være poste-
ret en mand 800 m foran signalet eller dettes plads 
for at vise håndsignal »Stop« (signal nr 82) mod 
togene og give disse fornøden underretning. Håndsig-
nalet skal som dagsignal vises med rødt flag og som 
natsignal med rødt lys. Togene indrangeres fra ind-
kørselssignalet eller dettes plads. Endvidere skal sta-
tionen foranledige, at lokomotivføreren for de tog, 
for hvilke signalet har betydning, bliver underrettet 
skriftligt på en tidligere station, så vidt muligt en hol-
destation. 

Gyldig fra % 1971 433 
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Vagtposten kan erstattes af signal »stop« (signal 
nr 1 ) fra et forudgående hovedsignal; indrangering 
skal da ske fra dette signal. 

6. Såfremt et andet for togets indkørsel gældende 
signal end indkørselssignalet er 

slukket på en tid, hvor det skulle være tændt, 
eller 

utjenstdygtigt, således at det kun kan vise en 
kørtilladelse, 

skal indkørselssignalet holdes på »S top«, og toget 
skal enten rangeres ind eller - såfremt betingelserne 
herfor er opfyldt - gives telefonisk indkørselstilla-
delse. 

Der forholdes på samme måde, når et for toget 
ikke gældende signal i et signalbillede er i uorden som 
anført. 

7. Indkørselssignaler og stationsbloksignaler for 
indkørsel må ikke benyttes til signalgivning for: 

tog, som på dobbeltsporet bane kører ad venstre 
spor, og 

tog, som skal benytte spor, der ikke er sikret som 
hovedspor, jf SR § 31. 

Sådanne tog skal rangeres ind. 
Om kørsel ind på stationer, der er udstyret med 

venstrespor-indkørselssignaler, se dog afsnit III B. 
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b. Signalgivning for udkørsel 

På betjente stationer må signalgivning for tog, der 
skal afgå, først foretages, umiddelbart før afgang kan 
tillades, medmindre der benyttes automatisk signal-
givning. 

1. Hvis signalgivningen omfatter flere signaler, og dis-
se ikke indstilles samtidigt, skal indstillingen såvidt mu-
ligt ske i rækkefølge hen imod det holdende tog, begyn-
dende med det signal, der står længst borte fra toget. 

På togfølgestationer samt på betjente stationer, der 
i tjenestekøreplanen er betegnet med 6, gives dernæst 
signal »afgang« (signal nr 46), hvorefter togføre-
ren giver signal »kør« (signal nr 47). Signa! »at-
g a n g må ikke gives, før afgangstiden er inde, med-
mindre signalet gives automatisk. 

På andre ekspeditionssteder gives signal »afgang« 
ikke, selv om vedkommende holdested er betjent af 
personale, der er kvalificeret til stationsbestyrelse, men 
togføreren giver på egen foranledning signal »kø I'«. 

Hvis toget holder i et gennemkørsclsspor på en af de 
i bilag 10 nævnte stationer, gives hverken signal »r1 t-
g an g« eller signal »kø r«. 

Hvor tilbagctagning af togvejen ikke sker automa-
tisk, skal tilbagctagningen - medmindre andet er an-
ført på »rød plakat« for pågældende sikringsanlæ.g -
ske således: 

V e d fas t lag t e t o g v ej e, så snart automa-
tisk togvejsopløsning er indtruffet. 

V c d a n d I' c t o g v ej e, så snart toget har pas-
seret udkørselssignalet som stationens 
yderste sporskifte. 

Under togets udkørsel må signalgivningen k 11 n 
tages tilbage tidligere end nævnt, 

sMremt d<'r foreligger farC'. 
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2. Såfremt det vil være n ødvendigt at la de et tog 
afgå, uanset at signalgivning ikke kan eller ikke må 
foretages, skal toget før es ud af stationen p å en af 
fø lgend e måder: 

Ved udrangering. 
V cd s k r i f t l i g u d le ø i· s e l s t i l I a d e l s e 

på form nr. S 102, jf bilag 7. 
Ved telefonisk ud k ø rs e ls tilladels e. 

S k r i f t l i g e I l e r t e I e f o n i s le u d k ø r-
s e ls t il lad e l s e m ft knn gives p å følgende be-
tingelser: 

a. Sporskifterne skal væ re af låset fra centralappa-
ratet og sikret mod omlægning i overensstemmelse 
med de i og deres betjening« 
givne forskrifter. 

h. Der skal være frit helt Hd af stationen, dvs a t 
enten skal udkørselss ignalet vise »k ø r« (signal 

nr 2) eller »kør ig e nn e m « (signal nr 3) , 
eller udkørselssignale t ska l vise »S t op« (signa l 

nr. 1) og tilla delsen gælde forbi dette signal. 
Hvis der benyttes signal »S top og ryk 

f r cm« fra udkørselssignalet signal nr. 4 b), 
må der ikke gives skriftlig eller telefonisk udkør-
selstilladelse forbi andre for toget gældende sig-
n a ler. 

c . Det skal i tilladel sen udtrykkeligt nævnes, hvilke 
signaler der m tt passe res i urigtig stilling. 

cl. Skriftlig eller tele{ onisk udkørselstilladelse skal 
væ re a fgivet som anført i n edenstående punkt e, 
h enholdsvis f, forinden der gives af gangssignal. 

c. Skrif Llig udkørselslilladelse afgives af stationsbe-
styreren Lil togføreren, der efter at have gjort sig 
bek endt med den afleverer den til lokomotivføre-
ren. For gennemkørende tog, der 
ikke skal standses p {1 stntion en, sker afl cvcrin-

Gul<lig fm 11Yi 1967 
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gen dog direkte til lokomotivføreren under an-
vendelse af »lille signalgivning«, jf afsnit A, d. 

f. Telefonisk udkørselstilladelse afgives af stationen 
til lokomotivføreren gennem den ved perronud-
kørselssignalet, stationsbloksignalet for udkørsel 
eller udkørselssignalet anbragte telefon. Stationen 
skal endvidere underrette togføreren, medmindre 
toget holder mellem stationsbloksignalet for ud-
kørsel og udkørselssignalet. 

3. Skal et tog afgå fra et spor eller et sporstykke, 
der er forsynet med stationsbloksignal for udkørsel, 
togvejssignal for udkørsel eller perronudkørselssignal, 
og kan intet sådant for sporet (sporstykket) gældende 
signal ses fra lokomotivet, skal toget, selv om udkør-
selssignalet kan ses, 

enten range res u d, 
eller have s k r i f t l i g u d k ø r s e I s t i l l a-

dels e på formular S 102, jf bilag 7. 
Kan udkørselssignalet ikke ses, og er pågældende 

togvejsspor hverken forsynet med stationsbloksignal 
for udkørsel, togvejssignal for udkørsel eller perron-
udkørselssignal, skal toget 

enten r a n g e res f r e m, ind t il u d le ø r-
s e l s s i g n a le t k a n s es, 

eller have s k r i f t l i g u d k ø r s e I s t i l I a-
dels e på formular S 102, jf bilag 7. 

4. Såfremt et af de for togets udkørsel gældende sig-
naler er 

slukket på en tid, hvor det skulle være tændt, 
eller 

utjenstdygtigt, således at det kun kan vise en kør-
tilladelse, 

skal toget enten rangeres ud eller - såfremt betin-
gelserne herfor er opfyldt - gives skriftlig udkørsels-
tilladelse på formular S 102, jf bilag 7. 
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Såfremt et for toget ikke gældende signal i et sig-
nalbillede er i uorden som anført, skal der gives tog-
føreren og lokomotivføreren fornøden underretning. 

5. Udkørselssignaler, stationsbloksignaler for ud-
kørsel og pcrronudkørselssignaler må ikke benyttes til 
signalgivning for: 

tog, som på dobbeltsporet bane kører ad venstre 
spor, og 

tog, som skal benytte spor, der ikke er sikret som 
hovedspor, jf SR § 31. 

Sådanne tog skal rangeres ud. 
Om kørsel ud af stationer, der er udstyret med ven-

strespor-udkørselssignaler, se dog afsnit III B. 

) 
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c. Signalgivning for gennemkørsel 
På betjente stationer må signalgivning for gennem-

kørsel først foretages, når tog ventes, medmindre der 
benyttes automatisk signalgivning. 

1. Hvis signalgivningen omfatter flere signaler, og 
disse ikke indstilles samtidigt, skal indstillingen så-
vidt muligt ske i rækkefølge hen imod det kommende 
tog, begyndende med det signal, der står længst borte 
fra toget. (Om »gradvis gennemkørsel«, se afsnit A, d.) 

Hvor tilbagetagning af togvejen ikke sker automa-
tisk, skal tilbagetagningen - medmindre andet er an-
ført på »rød plakat« for pågældende sikringsanlæg -
ske således: 

V e d fas t lag t e to g v ej e, så snart automa-
tisk togvejsopløsning for ind- og udkørsel er indtruffet 

V e d a n d r e t o g v e j e, så snart toget har pas-
seret såvel udkørselssignalet som stationens yderste 
sporskifte. 

Signalgivningen må k u n tages tilbage tidligere 
end nævnt, 

såfremt der foreligger fare, eller 
såfremt det vides, at toget ikke er så nær ved 

stationen, at indkørselssignalets stilling kan 
være iagttaget, eventuelt gennem et forudgå-
ende signals angivelse. 

2. På stationer, hvor indkørselssignalet ikke er ind-
rettet til at vise »kør igennem« (signal nr 3) ad 
pågældende gennemkørselsspor, gives signal til gen-
nemkørsel på følgende måde: 

a. Stationer u d en udkørselssignal: 

Der vises signal »kø r« (signal nr 2 ) fra ind-
kørselssignalet i forbindelse med håndsignal 
» k ø r i g e n n e m « (signal nr 84) . 
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b. Stationer m e d udkørselssignal: 
Ved anvendelse af ))gradvis gennemkørsel«, jf 

afsnit A, d, såfremt denne signalgivning er til-
ladt i henhold til Hød plakat« for pågældende 
sikringsanlæg. 

3. Når der er signaluorden i stationens indkørsels-
ende, skal gennemkørende tog tages ind på stationen 
ved anvendelse af de i afsnit A, a og A, d anførte reg-
ler for indkørsel. 

Når telefonisk indkørselstilladelse eller signal 
))stop og ryk frem« (signal nr 4 a) anvendes, 
skal toget standse på stationen. 

4. Når der er signaluorden i stationens udkørsels-
ende og betingelserne for benyttelse af skriftlig ud-
kørselstilladelse er opfyldt, skal gennemkørende tog 
tages igennem stationen ved anvendelse af »lille sig-
nalgivning«, jf afsnit A, d. 

Kan ))lille signalgivning«, jf afsnit A, d, ikke an-
vendes, skal toget tages ind på stationen på en af føl-
gende måder: 

V ed i n d r a n g e r i n g. 
Ved telefon is k indkørselstilladel se. 
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Ved at der vises ))stop og ryk frem« 
(signal m 4 a). 

Ved ))stor signalgivning«, jf afsnit A, d. 
Togets udkørsel skal da foregå efter reglerne i af-

snit A, b. 

5. Standser et planmæssigt gennemkørende tog på 
en station, må kørslen ikke genoptages, før der er gi-
vet afgangssignal, medmindre standsningen finder 
sted som følger: 

Imellem indkørselssignalet og stationsbloksignalet 
for indkørsel, eller 

imellem stationsbloksignalet for udkørsel, hen-
holdsvis perronudkørselssignalet, og udkørsels-
signalet, eller 

i et gennemkørselsspor på en af de i bilag 10 an-
førte stationer. 

Skyldes standsningen, at lokomotivføreren ikke har 
fået nogen meddelelse overrakt, efter at der har væ-
ret vist håndsignal )> u n d e r r e t n i n g f ø l g e r« 
(signal nr 81) mod toget, skal afgangssignal dog i alle 
tilfælde gives, forinden kørslen må genoptages. 

6. Hovedsignalerne på en station må ikke benyttes 
til signalgivning for tog, der på dobbeltsporet bane 
kører ad venstre spor. Sådanne tog skal rangeres ind, 
henholdsvis ud. 

Om kørsel ind på og ud af stationer, der er udstyret 
med venstresporsignaler, se dog afsnit III B. 
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d. Særlig signalgivning på togfølgestationer 
for planmæssigt gennemkørende tog 

Såfremt et planmæssigt gennemkørende tog 
skal standses, anvendes »stor signal gi u-

n ing«, 
skal have overrakt en meddelelse, som ikke kræ-

ver, at toget standses, anvendes »lille sig -
n a l giv n in g«, 

ikke kan eller ikke må få signal »kør igen -
nem« (signal nr 3) fra indkørselssignalet, 
anvendes (i det omfang denne signalgivning er 
tilladt i henhold til »rød plakat«) »grad u is 
genne rn kør se i«. 

»S T 0 R S I G N A L GI V NI N G« 
Signalerne i udkørselsenden må ikke tillade videre-

kørsel ud over det normale standsningssted for plan-
mæssigt standsende tog ad pågældende togvej. 

Der foretages signalgivning for in dk ør s e l,*) 
(signal »kør«) og umiddelbart herefter 
vises håndsignal »stop« (signal nr 82) mod toget, 
indtil dette er standset. 

Håndsignalet skal som dagsignal vises med r ø d t 
*) Om tidspunktet for denne signalgivning på stationer uden udkør-

selssignal henvises til »rød plakat«. 
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f l a g og som natsignal med r ø d t l y s ved det 
spor, toget kører ind på. Håndsignalet bortfalder dog, 
såfremt et for toget gældende stationsblok.signal for 
udkørsel eller perronudkørselssignal holdes på »stop« 
(signal nr 1 eller nr 20) under togets indkørsel, eller 
såfremt indkørselstogvejen forløber i et stræknings-
spor, som er dækket af et udkørselssignal, der holdes 
på »S t 0 p«. 

Der må under »S t o r s i g n a l g i v n i n g« ikke 
være foretaget signalgivning for udkørsel fra andre 
spor i samme køreretning, medmindre det er tilladt i 
henhold til »rød plakat« for pågældende sikringsanlæg. 

Skal toget have overrakt en med-
d e l e l s e, rn å o v e r r æ k k e l s e n i k k e f i n d e 
sted, før toge t er standset. 

Når toget skal afgå, gives afgangssignal i overens-
stemmelse med forskrifterne i afsnit A, b. 

» L I L L E S I G N A L G I V N I N G« 
Betingelserne for togets viderekørsel skal være op-

fyldt ( deblokering eller tilbagemelding modtaget, ud-
kørselstogvejen indstillet m v). 

Der foretages signalgivning for indkørsel (signal 
»kø1·«)*) og på stationer med udkørselssignal tillige sig-
nalgivning for udkørsel, der om nødvendigt kan erstat-
tes med skriftlig udkørselstilladelse. Umiddelbart her-
efter vises håndsignal » u n d e r r e t n i n g f ø l g e r« 
(signal nr 81) mod toget. Håndsignalet skal vises ved 
det spor, toget kører ind på. Meddelelsen overrækkes 
lokomotivføreren under togets langsomme forbikørsel, 
og der gives ikke »afgang« (signal nr 46). 

»L il l e s i g n a l g i v n in g« må kun benyttes for 
tog ad g e n n e rn k ø r s e l s s p o r e t og kun, når 
indkørselstogvejen forløber i udkørselstogvejen. 

•) Om tidspunktet for denne signalgivning på stationer uden udkør-
selssignal henvises til »rød plakat«. 
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Såfremt toget bringes til standsning på stationen, 
fordi lokomotivføreren ikke har modtaget nogen med-
delelse, efter at der har været vist håndsignal »U n -
d e r r e t n i n g f ø l g e r« mod toget, skal der gives 
afgangssignal i overensstemmelse med forskrifterne i 
afsnit A, b. 

»GRADVIS GENNEMKØRSEL« 
Der vises »kør« (signal nr 2) fra indkørselssig-

nalet, og signalerne for togets viderekørsel igennem 
stationen stilles (eventuelt automatisk), efterhånden 
som betingelserne herfor opfyldes. 

»Gradvis gennemkørsel« må kun benyt-
tes på stationer med gyldigt udkørselssignal og kun i 
det på »rød plakat« for pågældende sikringsanlæg til-
ladte omfang. 

Der må under »gradvis gennemkørsel« 
ikke være foretaget signalgivning for udkørsel fra 
a n d r e spor i samme køreretning, medmindre det er 
tilladt i henhold til »rød plakat«. 

Såfremt toget bringes til standsning på stationen, 
skal der gives afgangssignal i overensstemmelse med 
forskrifterne i afsnit A, c. 
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B. Hovedsignaler på fri bane 
a. Mellembloksignaler 

SIR 

For m e l l e m b l o k s i g n a l e r gælder de i bilag 1 
til SR, »Sikkerhedsbestemmelser for automatiske linie-
blokanlæg«, i »Linieblokanlæggene på dobbeltsporet 
bane og deres betjening«, henholdsvis i instruksen for 
pågældende linieblokanlæg, anførte regler. 

For m e l le m b lo k s i g n a l er, de r t il l i g e 
v i r k e r s o m d æ k n i n g s s i g n a l e r, kan end-
videre gælde særlige i togplanerne fastsatte regler. 

b. Dækningssignaler 
For d æ k ni n g s s i g n a l er, d e r i il lige 

v ir k e r s o m m e l l e m b lo k s i g n a l er, gælder 
det under a) ovenfor anførte. 
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For ø v r i g e d æ k n i n g s s i g n a l e r gælder 
nedenstående regler: 

1. Ved sidespor m v med dækningssignaler vises 
signal »kør« (signal nr 2) såvel mod tog, der skal 
standse ved holdestedet, som mod tog, der kan pas-
sere uden standsning. 

På betjente holdesteder må signalgivning for forbi-
kørsel først foretages, når tog ventes. Hvis signalerne 
ikke indstilles samtidig, skal indstillingen ske i fol-
gende orden i det omfang, signalerne forefindes: 

hovedsignalet, 
det fremskudte signal. 

Hvor tilbagetagning af togvejen ikke sker automa-
tisk, skal tilbagetagning ske, så snart toget har pas-
seret såvel hovedsignalet som samtlige de sporskifter 
og andre farepunkter, der dækkes af signalet, med-
mindre anden betjeningsmåde er foreskrevet for på-
gældende sikringsanlæg. 

209-VI SIR 

Signalgivningen må k u n tages tilbage tidligere 
end nævnt, 

såfremt der foreligger fare, eller 
såfremt et tog, der skal rangere ved et sidespor 

på fri bane, er standset ved dette. 
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2. Såfremt det vil være nødvendigt at holde et dæk-
ningssignal på »s t o p « (signal nr 1) under et togs 
forbikørsel, skal toget rangeres forbi såvel signalet 
som farepunktet ved togførerens foranstaltning, even-
tuelt efter at signalpasseren har underrettet togføre-
ren. 

3. Såfremt et fremskudt signal er 
slukket på en tid, hvor det skulle være tændt, 

eller 
utjenstdygtigt, således at det ikke kan vise 

»kør forsigtigt« (signal nr 5), 

skal en af nabotogfølgestationerne snarest underret-
tes. Denne station skal foranledige, at lokomotivføre-
ren for de tog, for hvilke signalet har betydning, bliver 
underrettet skriftligt, så vidt muligt på en holdesta-
tion. 

4. Såfremt lyset i et dækningssignal er slukket på 
en tid, hvor det skulle være tændt, skal en af nabo-
togfølgestationerne snarest underrettes. Denne station 
skal foranledige, at lokomotivføreren for de tog, for 
hvilke signalet har betydning, bliver underrettet skrift-
ligt, så vidt muligt på en holdestation. Toget skal gi-
ves skriftlig forbikørselstilladelse på formular S 101, 
jf bilag 6, eller rangeres forbi såvel signalet som 
farepunktet ved togførerens foranstaltning, medmin-
dre dagsignalet er synligt med absolut tydelighed. 

210 b-VIII SIR 

5. Et dækningssignal gældende for kørsel ad højre 
spor på dobbeltsporet bane må ikke benyttes til sig-
nalgivning for tog, der kører ad venstre spor. Sådanne 
tog skal - medmindre der findes venstresporsignaler -
af togføreren rangeres forbi såvel signalet som pågæl-
dende sidespor, sporskæring, bevægelige bro eller 
andet farepunkt. Findes der ikke farepunkter i venstre 
spor, eller haves der vished for, at det af signalet 
dækkede farepunkt kan passeres (forbindelsesspor-
skifte og dækningssporskifte aflåset i rigtig stilling, 
bevægelig bro lukket og forriglet osv), kan der dog 
gennem en tidligere togfølgestation gives toget skriftlig 
forbikørselstilladelse på formular S 101, jf bilag 6. 

Om kørsel på baner med venstresporsignaler, se 
afsnit III B. 

6. Når signalgivningen på et sidespor er aflyst, skal 
hovedsignalet holdes på »s t op«, og togene rangeres 
forbi såvel signalet som farepunktet ved togførerens 
foranstaltning. 

C. Trinbrætter 
For signalgivning på ekspeditionssteder, som er for-

synet med hovedsignaler, og som i tjenestekøreplanen 
er betegnet med »T & S«, gælder reglerne i foranstå-
de afsnit B, b. 
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XX. U gyldiggørelse af 
mastesignaler m n1 

SIR 

Når et armsignal skal ugyldiggøres, sker dette som 
regel ved, at den eller de pågældende signalarme fjer-
nes eller hænges ned langs masten. Såfremt samtlige 
arme på vedkommende mast er ugyldiggjort, anbrin-
ges ugyldighedsmærke »Signal e t ugyldig i« 
(signal nr 27 a) på masten. Når der på en signalmast 
med en eller flere ugyldiggjorte arme findes andre 
arme, som fremdeles skal have gyldighed, anbringes 
ugyldighedsmærket ikke. 

På et dobbeltarmsignal for rangering fjernes armene 
ikke. Disse signaler samt skivesignaler for rangering 
ugyldiggøres ved, at de stilles på »I' a n g e i· in g 
tillad l« (signal nr 214 a, henholdsvis nr 12) og 
forsynes med ugyldigbedsmærke. 

På stationer kan ugyldiggørelse af signaler bort-
falde, dersom signalgivning for tog undlades, og alle 
tog indrangeres, henholdsvis udrangeres. 

Et i brug værende signal må ikke ugyldiggøres, før 
der haves sikkerhed for, at logen e forud e i· 
u n d e r r e t t e t derom. Dette gælder også ha-
stighedsvisere, talvisere og bogstavvisere samt perron-
udkørselssignaler, dværgsignaler og venstresporsigna-
ler samt endvidere kontrolsignaler, overkørselssignaler 
o& uordenssignaler for automatisk sikn•de OVl'rkørsler, 
men ikke rangersignaler. 
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XXI. Standsning af tog 
ved hånd- og standsignaler 

og dækning af spor, 
som ikke må befar es. 

A. På fri hane. 

SIR 

Når der er fare ved at lade et tog passere, skal toget 
standses. 

Sådan fare foreligger: 
a) Når alarmsignal (signal nr. 54) er modtaget. 

b) Når fjendtlige togbevægelser må befrygtes - for 
eksempel, når der er ringet for to tog i mod-
sat retning på samme spor, eller når der er 
ringet for tog fra den modsatte side af den, 
hvorfra toget ventes, eller når et tog følger 
efter et andet tog på samme spor med så kort 
afstand, at det forreste af togene ikke kan 
antages at have forladt banestykket, henholds-
vis blokafsnittet (d.v.s. er kørt ind på næste 
station eller er passeret næste mellemblok-
post), herfra dog undtaget tog, der på stræk-
ninger uden linieblok er kendetegnet som 
arbejds- eller hjælpetog. 

c) Når fejl ved toget gør dets viderekørsel uforsvarlig. 

d) Når sporet er b.elemret - f. eks. ved nedbrudte 
tog eller efterladte vogne. 

e) Når sporet er ufarbart - f. eks. ved skinnebrud, 
dæmningsskred, belemrede vejoverkørsler o. 
lign. 

f) Når der udføres sådanne arbejder i sporet, som 
medfører fare for togpassage. 
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I almindelighed anvendes følgende signalgivning: 
Håndsignal »Stop« (signal nr. 82) vises mod toget. 

Signalet skal, hvor det er gørligt, vises med rødt flag, 
henholtlsvis med rødt lys, og suppleres med knald--
signal (signal nr. 37) 200 m foran håndsignalet, på de 
i bilag 4 nævnte strækninger dog 400 m foran dette. 
I de ovenfor under »d«, »e« og »f « nævnte tilfælde skal 
håndsignalet vises 800 m foran farestedet. 

Signalet skal vises fra det øjeblik, toget er i sigte, 
og indtil det er standset, hvorefter signalgiveren skal 
skynde sig hen til toget og meddele lokomotivføreren 
og t9gføreren årsagen til standsningen. Signalgiveren 
må ikke fjernes fra sin· post, forinden der er modtaget 
meddelelse om, at der er draget fornøden omsorg for, 
at intet tog passerer strækningen uden at være under-
rettet om, faren, og der derefter er opsat standsignaler 
- j fr. nedenfor. 

Foretages standsningen i nærheden af et for toget 
gældende hovedsignal, skal signalposten underrettes, 
såfremt dette er muligt, og signalet holdes på »S t op« 
(signal nr. 1). 

Skal et tog standses, fordi sporet er ufarbart på 
grund af de under »e« og »f« nævnte tilfælde, og er der 
modtag_et meddelelse om, at togene er forud underret-
tet om faren, kan følgende signalgivning anvendes: 

Standsignal »Stop« (signal nr. 40) opstilles umid-
delbart til højre for sporet set i køreretningen 
400 m foran farestedet, på de i bilag 4 nævnte 
strækninger dog 800 m foran dette, og suppleres 
med knaldsignal (signal nr. 37) 200 m, henholds-
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vis 400 m foran standsignalet. Standsignal »for-
s i g t i g, s t a n d s i g n a l »s t o p« f ø l g e r« (sig-
nal nr 39) opstilles umiddelbart til højre for sporet 
400 m foran standsignal »stop«, på de i bilag 4 nævnte 
strækninger dog 800 m foran dette. Mod kommende 
sneplovtog udlægges endvidere knaldsignal 50 m for-
an standsignal »forsigtig, standsignal »stop« følgu«. 

Såfremt standsignal »forsigtig, standsignal »stop« 
følger« efter foranstående regel ville komme til at stå 
inden for stationsområdet, bortfalder standsignalet, 
og afmærkningen ind mod stationen foretages alene 
ved standsignal »stop«, der anbringes midt i sporet ud 
for rangergrænsemærket. 

Når et spor spærres alene af hensyn til kørsel med 
et eller flere køretøjer i henhold til bestemmelserne 
i SR § 46, punkt 5 c, og når det spærrede spor i øvrigt 
er farbart, kan opstilling af standsignaler undlades. 

B. På stationer 
Når et sporstykke er i en sådan tilstand, at det er 

forbundet med fare at lade tog- eller rangerbevægelser 
foregå ad dette, eller det er belemret med vogne, som 
ikke må flyttes, eller under hvilke der arbejdes, eller 
hvis sporet er krydset af kabler eller forbindelsesled-
ninger, skal signalgivning og afmærkning ske efter 
følgende regler: 

Signalgivning 
Er sporstykket ved centralsikring eller ved boltning 

og aflåsning ( dvs sikret som i SR foreskrevet for 
sporskifter, der ikke må kunne skiftes) eller ved en 
af sikringstjenesten godkendt sikring af sporskifter og 
håndtag i centralapparatet af spærret fra al toggang, 
kan signalgivning for stationens øvrige spor ske på 
sædvanlig måde. 

Er sporstykket ikke af spærret fra al toggang, skal 
indkørselssignalet holdes på »S t o p« (signal nr 1), 
og alle tog skal rangeres ind. 
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Afmærkning 

Er sporstykket på en af de forannævnte måder af-
spærret fra al kø1·sel, foretages ingen afmærkning. 

Er sporstykket ikke af spærret fra al kørsel, fore-
tages afmærkning efter følgende regler: 

I. Er sporstykket i en sådan tilstand, at det er forbun-
det m ed fare at lade tog- eller rangerbevægelser 
foregå over dette, eller er det belemret med løftede 
vogne eller vogne, under hvilke der arbejdes, og som 
ikke er indlemmet i tog, der er afbremset eller har 
forspændt lokomotiv, foretages afmærkningen så-
ledes: 

Standsignal »Stop« (signal nr 40) opstilles 
til den eller de sider, hvorfra kørsel kan finde 
sted, 50 m fra farestedet, hvilken afstand dog kan 
afkortes, hvor forholdene gør det nødvendigt. 

Findes farestedet mellem indkørselssignalet og 
indgangssporskiftet, skal denne afmærkning dog 
kun anvendes ind imod stationen, medens fare-
stedet mod den fri bane foruden ved indkørsels-
signalet dækkes ved signalgivning og afmærk-
ning som foreskrevet på fri bane. 

2. Er sporstykket belemret med vogne, som er indlem-
met i tog, der er afbremset eller har forspændt loko-
motiv, og som ikke må sættes i bevægelse (vogne 
under opladning eller vandforsyning; vogne under 
forvarmning fra andet spor eller fra fast forvarm-
ningsanlæg; vogne, hvorunder der arbejdes), an-
bringes underretningssignal »fly t ni n g af v og-
n e forbud i« (signal nr 77) på vognen (vog-
nene). Arbejdes der under en vogn, posteres der ved 
togstammen en mand for at advare personalet, der 
arbejder under vognen. Desuden underrettes loko-
motivføreren ved arbejdets påbegyndelse og afslut-
ning. 

217-II SIR 

3. Er sporstykket belemret med vogne, som ikke er 
indlemmet i tog, der er afbremset eller har for-
spændt lokomotiv, og som ikke må sættes i be-
vægelse (vogne under opladning eller vandforsy-
ning; vogne under forvarmning fra andet spor eller 
fra fast forvarmningsanlæg; kedel vogne, der forvar-
mer vogne på andet spor; værkstedsvogne, hvorfra 
der udgår kabler eller ledninger), eller krydses spo-
ret af kabler eller forbindelsesledninger, foretages 
afmærkning således: 

Standsignal »forbirange 1· in g forbud f« 
(signal nr. 45) opstilles til den eller de sider, 
hvorfra rangerbevægelse kan ske, 50 m fra fare-
stedet, hvilken afstand dog kan afkortes, hvor 
forholdene gør det nødvendigt. 

Haves sådant standsignal ikke til rådighed, kan 
standsignal »Stop« (signal nr. 40) anvendes; 
men det skal da snarest udveksles med standsig-
nal »forbirangering forbudt «. Krydser et kabel 
eller en ledning flere spor, skal der foretages sær-
skilt afmærkning for hvert af disse spor. 
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XXII. Afmærkning af spor, der kun 
må befares med nedsat kørehastig-

hed, og signalgivning ved kørsel 
ad sådanne spor 

A. Afmærkning 
1. Afmærkning af spor, der kun må befares med 

nedsat kørehastighed, sker normalt på følgende måde: 
· Standsignal »f o r s i g t i g s træ k n in g f ø l-

g er« (signal nr 41} opstilles 400 m foran for-
sigtigstrækningens begyndelsespunkt, på de i bi-
lag 4 nævnte strækninger dog 800 m foran dette. 

· Standsignal »forsigtigstrækning b e-
g ynder« (signal nr 42) opstilles ud for forsig-
tigstrækningens begyndelsespunkt. 

Standsignal »forsigtig s trækning en-
d e r« (signal nr 44) opstilles ud for forsigtig-
strækningens endepunkt. 

Afmærkningen foretages uden hensyntagen til 
strækningens inddeling i togfølgestationer og fri bane. 
På stationer foretages afmærkningen kun for gennem-
gående hovedspor og gennemkørselsspor*). Ved af-
mærkning på dobbeltsporet bane tages normalt ikke 
hensyn til tog, der kører ad venstre spor. 

En skitse af den normale afmærkning er vist på 
side 218, figur l. 

Afvigelse fra denne afmærkning må kun ske som 
anført i efterfølgende punkter 2-11. 

*) Et gennemgående hovedspor er den lige (mindst krumme) fortsæt-
telse ind på stationen af et indgående eller udgående hovedspor på fri 
bane. Det fremgår af tjenestekøreplanens indledende bemærkninger 
(TIB), hvilke spor der er gennemgående hovedspor på de enkelte statio-
ner. 

Gennemkørelssporet for en given strækning og køreretning er det 
gennemgående hovedspor for denne strækning og køreretning, medmin-
dre andet er anført i tjenestekøreplanens indledende bemærkninger 
(TIB). 
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2. Såfremt standsignal »f o r s i g t i g s t r æ k n in g 
følge 1'« (signal nr. 41) ville komme til at stå på en 
perron, opstilles standsignalet i stedet umiddelbart før 
perronen - se side 220, figur 2. 

3. Såfremt standsignal »f o r s i g t i g s t r æ k n in g 
b e g y n d e 1'« (signal nr. 42) ville komme til at stå 
på en perron, opstilles standsignalet i stedet umiddel-
bart før perronen, og standsignal »forsigtigstrækning 
følger« (signal nr. 41) opstilles da i normal afstand 
herfra - se side 220, figur 3. 

4. Såfremt standsignal »f o r s i g t i g s t r æ k n in g 
ende 1'« (signal nr. 44) viile komme til at stå på en 
perron, opstilles standsignalet i stedet umiddelbart 
efter perronen - se side 220, figur 4. 

Tilsvarende gælder for det i efterfølgende punkt 9 
omtalte standsignal »kør li urt igere« (signal nr. 
43). 
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5. Såfremt forsigtigstrækningen ligger helt i den ene 
sporgren bag et forgreningspunkt, hvor sporet deler 
sig i flere gennemgående hovedspor eller gennemkør-
selsspor, og standsignal »f o r s i g t i g s t r æ k n in g 
følger« (signal nr. 41) kommer til at stå foran eller 
ud for forgreningssporskiftet, samt når standsignal 
»f o I" s i g tig s træk n in g b eg ynder« (signal 
nr. 42) kommer til at stå ud for forgreningssporskif-
tet, skal der under signalskiven anbringes et firkantet, 
hvidt skilt med refleksbelægning og med supplerende 
oplysning i sort efter følgende regler: 

a. Er forsigtigstrækningen beliggende i gennem-
kørselssporet mod B, anføres B's stationsforkor-
telse på skiltet - se side 222, figur 5 a. 

b. Er forsigtigstrækningen midlertidig, og er 
den beliggende i et gennemgående hovedspor, som 
ikke er gennemkørselsspor for pågældende køre-
retning, anføres sporets nummer på skiltet - se 
side 222, figur 5 b. (Faste hastighedsnedsættelser 
i gennemgående hovedspor, som ikke er gennem-
kørsclsspor for pågældende køreretning, afmær-
kes ikke). 
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c. Er hastigheden nedsat ad mere end et af sta-
tionens gennemkørselsspor, foretages der en fuld-
stændig afmærkning for hvert af disse. Standsig-
nalerne »forsigtigstrækning følger« skal da op-
stilles ved siden af hinanden på det sted, hvor det 
yderste standsignal skal anbringes - se side 224, 
figur 5 c. 



SIR 

r-

i 
"' 

226-111 

f1 

0-- _t 
Siqnal 
nr.44 

- rrispormærke 

T 
Signa/ 
nr. 42 

T 
_.__I - - -

Figur 6 

Siqnal 
nr.41 

Gyldig fra % 1958. 

Siqnal 
nr.42 

l __ T 
Siqna/ 
nr.41 

Figur 7 

196. 

227-II SIR 

6. Såfremt forsigtigstrækningen begynder foran et 
forgreningspunkt, hvor sporet deler sig i flere gennem-
gående hovedspor eller gennemkørselsspor, og fort-
sætter i et af disse, skal der bag forgreningssporskiftet 
ud for frispormærket opstilles et ekstra standsignal 
»forsigtigst 1· æ k ni n g ender« (signal nr. 44) 
for hvert af de gennemkørselsspor eller gennemgående 
hovedspor, hvori forsigtigstrækningen ikke fortsætter 
- se side 226, figur 6. 

7. Såfremt forsigtigstrækningen begynder inden for 
en stations sammenløbssporskifte i udkørselsenden 
og fortsætter ud over dette, skal der opstilles et 
ekstra standsignal »f o r s igt i g str æ k n in g b e-
g y n d e r« (signal nr. 42) ud for sammenløbsspor-
skiftet - se side 226, figur 7. 
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8. Når to forsigtigstrækninger følger således efter 
hinanden, at afstanden fra endepunktet af 1. forsig-
tigstrækning til begyndelsespunktet af 2. forsigtig-
strækning er mindre end 400 m, på de i bilag 4 nævnte 
strækninger dog 800 m, og den tilladte hastighed er 
den samme ad de to forsigtigstrækninger, betragtes de 
som en sammenhængende forsigtigstrækning og af-
mærkes i overensstemmelse hermed - se side 228, 
figur 8 . 

9. Nåt to forsigtigstrækninger følger således efter 
hinanden, at afstanden fra endepunktet af 1. forsigtig-
strækning til begyndelsespunktet af 2. forsigtigstræk-
ning er mindre end 400 m, på de i bilag 4 nævnte 
strækninger dog 800 m, og den tilladte hastighed er 
lavest ad 1. forsigtigstrækning, foretages afmærknin-
gen således - se side 228, figur 9: 

Standsignal »f o r s i g t i g s t ræk n in g f ø l-
g e r « (signal nr. 41) opstilles 400 m , på de i bilag 
4 nævnte strækninger dog 800 m, foran 1. forsig-
tigstræknings begyndelsespunkt. 

Standsignal »fo rs i g t i g s træk n in g b e-
g ynder« (signal nr. 42) opstilles ud for 1. for-
sigtigstræknings begyndelsespunkt. 

Standsignal »kø r hurtigere« (signal nr. 
43) opstilles ud for 1. forsigtigstræknings ende-
punkt. 

Standsignal »f o r s i g t i g s t r æ k n in g e n-
d er« (signal nr. 44) opstilles ud for 2. forsigtig-
stræknings endepunkt. 
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10. Når to forsigtigstrækninger følger således efter 
hinanden, at afstanden fra endepunktet af 1. forsigtig-
strækning til begyndelsespunktet af 2. forsigtigstræk-
ning er mindre end 400 m, på de i bilag 4 nævnte 
strækninger dog 800 m, medens afstanden m ellem 
forsigtigstrækningernes begyndelsespunkter er større 
end 400 m, på de i bilag 4 nævnte strækninger dog 800 
m, og den tilladte hastighed er lavest ad 2. forsigtig-
strækning, foretages afmærkningen således - se side 
230, figur 10 : 

»forsigtig s trækning føl-
g er« (signal nr. 41) opstilles 400 m, på de i bilag 
4 nævnte strækninger dog 800 m, foran l. forsig-
tigstræknings begyndelsespunkt. 

Standsignal »f o r s i g t i g s t r æ k n in g b e-
g ynder« (signal nr. 42) opstilles ud for 1. for-
sigtigstræknings begyndelsespunkt. 

Standsignal »f o r s i g t i g s t r æ k n in g f ø l-
g e l' « opstilles 400 m, på de i bilag 4 nævnte 
strækninger dog 800 m, foran 2. forsigtigstræk-
nings begyndelsespunkt. 

Standsignal »f o r s i g t i g s t r æ k n in g b e-
g y n d e r« opstilles ud for 2. forsigtigstræk-
nings begyndelsespunkt. 

Standsignal »f o r s i g t i g s t r æ k n in g en-
d er« (signal nr. 44) opstilles ud for 2. forsigtig-
stræknings endepunkt. 



SIR 232-II 

Figur 11 

Gyldig fra 2/ø 1958. 199. 

233-VII SIR 
11. Når to forsigtigstrækninger, hvoraf den sidste 
har samme eller lavere hastighed end den første, føl-
ger således efter hinanden, at afstanden mellem de to 
forsigtigstrækningers begyndelsespunkter er mindre 
end eller lig med 400 m, på de i bilag 4 nævnte stræk-
ninger dog 800 m, betragtes de to forsigtigstrækninger 
som en sammenhængende forsigtigstrækning med den 
laveste af de tilladte hastigheder og afmærkes i over-
ensstemmelse hermed - se side 232, figur 11. 

B. Signalgivning 
1. Er en hastighedsnedsættelse bekendtgjort i tjene-
stekøreplanens indledende bemærkninger (TIE) eller 
La, og er der desuden foretaget 

opsætning af standsignaler, 
fornøden omkobling af hastighedsvisere og signaler, 
opsætning eller ændring af signal »hastighedsned-
sættelse i udkørselsenden« (signal nr 119) samt 
ændring af »mærke for kørsel med begrænset 
hastighed« (signal nr 11 7), således at dette angiver 
hastigheden ad indkørselstogvejen med den laveste 
hastighed, ""' 

kan normal signalgivning anvendes. 
2. Er en hastighedsnedsættelse ikke bekendtgjort i 
tjenestekøreplanens indledende bemærkninger (TIE) 
eller La, eller er der ikke foretaget 

fornøden omkobling af hastighedsvisere eller sig-
naler, 
opsætning eller ændring af eventuelt signal »hastig-
hedsnedsættelse i udkørselsenden«, eller 
ændring af eventuelt »mærke for kørsel med be-
grænset hastighed«, 

skal nedennævnte regler følges: 
a. Forsigtigstrækningen begynder på en togfølge-

station: 
Såfremt stationen har fået meddelelse om, 

at forsigtigstrækningen er afmærket med 
standsignaler, samt 

Gyldig fra 2% 1971 446 
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at togene forud er underrettet om 
hastighedsnedsættelsen, 
manglende omkoblinger af hastighedsvi-
sere og signaler, 
manglende opsætning eller ændring af 
eventuelt signal »hastighedsnedsættelse i 
udkørselsenden«, og 
manglende ændring af eventuelt »mærke 
for kørsel med begrænset hastighed«, 

kan normal signalgivning anvendes. 
Såfremt stationen ikke har fået ovennævnte 
meddelelser, skal indkørselssignalet holdes på 
»stop« (signal nr 1). Lokomotivføreren under-
rettes. om forholdet, hvorefter toget tages ind 
på stationen på en af følgende måder: 

Ved indrangering. 
Ved tele{ onisk indkørselstilladelse. 
Ved at der vises »stop og ryk frem« (signal 
nr 4 a). 

b. Forsigtigstrækningen begynder på fri bane: 
Såfremt den togfølgestation, der ligger nærmest 
forud for forsigtigstrækningen, har fået med-
delelse om, 

at forsigtigstrækningen er afmærket med 
standsignaler eller eventuelt med håndsig-
nal »stop« (signal nr 82), samt 

at togene forud er underrettet om 
hastighedsnedsættelsen, 
eventuelt manglende omkoblinger af ha-
stighedsvisere og signaler, 
eventuelt manglende opsætning eller æn-
dring af signal »hastighedsnedsættelse i 
udkørselsenden«, og 
eventuelt manglende ændring af »mærke 
for kørsel med begrænset hastighed«, 

kan stationen anvende normal signalgivning 
for tog mod forsigtigstrækningen. 
Såfremt stationen ikke har fået ovennævnte 

235-XXX SIR 

meddelelser, skal den give hvert enkelt togs 
lokomotivfører og togfører fornøden underret-
ning. Gennemkørende tog skal i den anledning 
tages ind på stationen for »stor signalgivning«. 

3. Omkobling af signaler og hastighedsvisere samt 
opsætning eller ændring af eventuelt signal »hastig-
hedsnedsættelse i udkørselsenden« og ændring af even-
tuelt >mærke for kørsel med begrænset hastighed« 
foretages af sikringstjenestens personale. Fornødent 
notat om de foretagne omkoblinger og ændringer gøres 
i telegramjournalen. 

4. Den, der foretager opsætning af standsignaler for 
forsigtigkørsel på fri bane, skal sikre sig, at en af 
nabotogfølgestat!o"uerne påtager sig fornøden under-
retning af samtlige tog, der skal passere forsigtig-
strækningen: Så længe han ikke har kunnet skaffe sig 
denne sikring, skal han standse togene i overensstem-
melse med reglerne i afsnit XXI: »Standsning af tog 
ved hånd- og standsignaler og dækning af spor, som 
ikke må befares«, hvorefter han giver lokomotivføre-
ren og togføreren nærmere oplysning om forsigtig-
strækningens beliggenhed m v og tilladelse til videre-
kørsel med den nedMJ.tte kørehastighed. 

5. Har det ikke været muligt at afmærke forsigtig-
strækningen med standsignaler, skal togene altid 
standses foran denne, altså også i det tilfælde; at de 
er forud underrettet om forholdet. Efter standsningen 
gives der lokomotivføreren og togføreren nærmere op-
lysning om forsigtigstrækningens beliggenhed m v og 
tilladelse til viderekørsel med den nedsatte køre-
hastighed. 

6. På en dobbeltsporet bane opstilles i almindelighed 
kun standsignal for den normale køreretning. Drifts-
tjenesten kan dog ved venstresporkørsel af længere va-
righed fastsætte, at standsignaler tillige skal opstilles 
for den modsatte køreretning. 
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Bilag 1-3 

(Bortfaldet) 

Strækninger, Bilag 4 

l) hvor knaldsignal skal udlægges 400 m foran stand-
signal »S top« (signal nr 40) og 400 m foran 
håndsignal »S top« (signal nr 82), 

2) hvor standsignal »forsigtig, standsignal 
»Stop« følger« (signal nr 39) skal opstilles 
800 m foran standsignal »S top«, 

3) hvor standsignal »S top« skal opstilles 800 m 
foran farestedet, og 

4) hvor standsignal »forsigtigstrækning 
f ø lger« (signal nr 41) skal opstilles 800 m 
foran begyndelsespunkt: 

København H-Kors1H (kun fjerntrafikspor) 
Ringsted-Rødby Færge 
Roskilde-Kalundborg 
København H--Helsingør (kun fjerntrafikspor) 
Nyborg-Fredericia 
Fredericia-Padborg 
Lunderskov-Esbjerg 
Fredericia-Ålborg 
Holstebro-Struer 
Struer- Langå 
Vej le-Holstebro 

SIR 

Bilag 5 Si o·nalopstillin O' m v ved 0 . 0 

overkørsler , der er sikret med automatiske anlæg 

A. sikrede overkørsler uden s,ignalafhængighed 

1. Strækningshastighed indtil 75 km/t 
.-\dvarselo;signalanlæg 

Overkørsel 

·max. 
.150m 

I _G:J 
350m _L____ _i 

Overkørsels-
signal 

(0) 

'( 
I 

Efvt. dublering 
af overkørsel s-i signal•) 

J_ ________ 

Signa! 115 

Bomanlæg 

Overkørsel 

_ep 

350m 

I 
I 

0 verk11rsels-
s i9n a I. 

(0'1 

I 
.I. 

Evt. dublering 
af overkørse7s-

! signat•J 

l_ ______ I Signa! 115 

Opstillingen af signaler er tilsn1rende for den mod-
korscls rctning . 

... l Anbring;es _kun, hYor synlighedsforholc.lrne gnr tlct påkræ Yet. 
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Nedenstående signalopstilling forekommer indtil 
videre på strækninger med hastighed indtil 7 5 km/t, 
men vil efterhånden bortfalde. 

Advarselssignalanlæg Bomanlæg 

>---<€) r I 1 
0Yer"kørse/ 

• 
_Cf I 

max.-
!50m 

lronlrolsi9nol 350m 

0;-erkørsels-
signal 

I 

<> l.. ) l..y) 
I 
I I 

..L .L 

fyf dublering EYI. kontrol-
af konlrolsignol *) signal*) 

Signolll5 Signo/115 

Opstillingen af signaler er tilsvarende for den mod-
satte kørselsretning. 
•) Anbringes kun, hvor synlighedsforholdene gør det påkrævet. 

241-IV SIR 
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2. Strækningshastighed 80-100 km/t 
Advarselssignalanlæg 

0Yerkersel 

l/ora'enssignal 

750m 

·. p 
f 0Yerlrersels-
I signq/ 

250· 
lt50m 

-L_____L__ -<{ 
Sign(l//15 

Bomanlæg 

Signalopstilling som 
for advarselssignalan-
læg. Overkørslen er 
forsynet med bomme. 

Såfremt uordenssignalet ikke kan ses fra et evt indkør-
selssignal eller mellembloksignal mellem overkørselssigna-
let og overkørslen, skal uordenssignalet eller overkørsels-
signalet dubleres. 

Opstillingen af signaler er tilsvarende for den modsatte 
køreretning. 

SIR 

3. Strækningshastighed 120 km/t 

Advarselssignalanlæg 

011erkørse/ 

l':... y 
__ o o 30m. 

+ 
IJora'ensslqnal 

!/OtJm 

1? f 0Yerlrer.sels-
Z50· signal 
lt50m 

-'---'---< 
Siqnq//15 

Roman læg 

Signalopstilling som 
for advarselssignalan-
læg. Overkørslen er 
forsynet med bomme. 

uordenssignalet ikke kan ses fra et evt indkør-
selssignal eller mellembloksignal mellem overkørselssigna-

og overkørslen, skal uordenssignalet eller overkørsels-
s1gnalet dubleres. 

Opstill_ingen af signaler er tilsvarende for den modsatte 
køreretning. 



SIR 242 a3-IV 

B. Automatisk sikrede overkørsler 
med signalafhængighed 

Gælder for alle strækningshastigheder 
Bomanlæg 

0Yerlrørsel 
1 1 

max 

3:r _____ ? 
Uordenssignal 

Evt. dublering 
af uordenssignal 

Hovedsignal, per-

'" (00) 
'y' 

I 
' -'-

ronudkørselssignal 
eller venstrespor-
signal samt signal 0 
nr 116 

Dublering af uordenssig-
nal findes, dersom afstand 
mellem uordenssignal ved 
overkørslen og tilsvarende 
hoved- eller perronudkør-
selssignal er større end 
250 m, eller dersom syn-
lighedsforhold bevirker, at 
uordenssignal ved overkørs-
len ikke kan ses fra hoved-
signalet eller perronudkør-
selssignalet. 

Opstillingen af signaler er tilsvarende for den mod-
satte køreretning. 
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Bilag 6 

Formular for skriftlig forbikørselstilladelse 
(formular S 101) 

,...., 
* " " gi ';; GI c " L 

L Cl -" -e ·;;; " ... .... ti! i ·;:: 0 
i! " :;; E .... " ! c E " i Cl .!! c 

·;;; 
Gi j -" Cl . 0 E " åi :;; " Cl " E 0 c " .!! c.. " ] • " " Gi " _g " " E ... .... 0 " c & c J Cl.. " Cl 

" 0 > ·= GI 51' " " " Cl ... " .2' c c 
" ... -;; ·c: :s 

c c " c.. 
GI c E .... " > " " ti! " L > li) Q J! 

-:g_ 
g L 

.,. -GI 

" • --·-.... .,. -GI .,. 
" • 0 

0 ·- -.a" 
u.; - ,...., ,...., 

* * l 
D 

l;; 

" D " -; " c " Cl .... <i 

i Vi c 
-" Cl Ol 
0 ·;;; c: 

m :c " "' ';; Cl E: E c -f c .!! .... ·;: -"' 
Cl -" L ·;;; Gi c ..!!! ti! .... E '1:1 <i 0 :c " Cl " E .2' c .2' <i .... c -;; c: .!! E -" E Ol 

-g Gi ti! " e 
::E " Q li) " j 

.,, .0 

: D D D D ;:! l;; " 

ai:: ... z < m 
"" !C t-
"" ... -..: 
"" z ] < 
Cl i 
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Bilag 7 

Formular for skriftlig udkørselstilladelse 
(formular S I 02) 

.! ] 

-" 

N 

n 

u 

" c 

:'.: 
" -" 
"" " c g 
u 

p., 

DIJD -* ;.i 

1 --·-;.i 

SIR 243-20 

Bilag 8 

Strækninger, hvor hovedsignalerne enten er 
forsynet med fast mærke »fremskudt signal 
følger« (signal nr 113) eller giver oplysning 
om det efterfølgende hovedsignals stilling: 

Elektrificerede strækninger 
København H-Korsør 
Ringsted-Rødby Færge 
København H-Rungsted Kyst- Helsingør 
København G-Hvidovrc Fjern 
Harrestrup-Vigerslev 
Valby Gasværk-Harrestrup-Damhus-Grøndal 
Damhus-Flintholm 
Grøndal-Flintholm 
Nyborg-Fredericia 
Fredericia-Lunderskov 
Fredericia-Århus 
Ålborg-Nørresundby 
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Bilag 9 

Stationer uden udkørselssignal, hvor indkør-
selssignalet giver oplysning om det efterføl-
gende hovedsignals stilling : 

H vidovre Fj C' rn m od Yigersl ev 
Kongsvang m od Århus Rangerban egård 

Bilag 10 

Stationer, hvor afgangssignal bortfalder for 
planmæssigt gennemkørende tog, der er stand-

set i et gennemkørselsspor: 

R@dby Øs t 
Daru hus 
Flintholm 
GrtJncl a l 
Harrestrup 
LC'rsocn mod Hellerup 
Hvidon e Fj r rn 
Yalhy Gasværk 
Vigerslev 
Fredericia RangC'rbanegård 
Kongsva ng 

245-1 SIR 

Bilag 11 

Formular for meddelehe om uorden ved 
automatisk sikret overkørsel 

( formular S 103 ) 
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