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FORTEGNELSE OVER DE ANVENDTE 
LOKALE SIGNAL TYPER OG MÆH.KEH, 
DER IKKE ER OMHANDLEDE I ))AL-

MINDELIGT SIGNALREGLEMENT ,< 
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TY PEFORTEGNELSE 

En Del ar de hidti l anvendte Signalformer vil 
f'remtidig ikk e find e Anvendelse, og disse Signa ltyper 
er derfor ikk e oplaget . i næ rvæ rende T y pefortegn else: 
Fora nd ring af' d e paagæld end c Signale r, de r e r næ r-

,," mere beskre\'e l und er yedkommende Slati oner, vil 
find e Sted eft erh aa nd en . 

A. Rangersignaler. 
Hangersignal er a nvend es i to Former: 

a. Dobbeltfløjede Armsignaler, der ved Stillingen 
" Ha ngering forbudt « ikke maa passeres under Han-
ge ring og allsaa angiver, at Hangering ud over et 
b es l e m l Punk l er· forbudt. 

N r. 101. "Rangering forbudt « 

Ved Dagen 
Armene korssl illede. 

I Mørke 
Blaat Dobbeltlys. 
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Nr. 102. »Rangering tilladt « 

Ved Dagen 
Armene lodret. 

I Mørke 
Brandgult Dobbelllys . 

b. Skive lgnaler, <.l e r nn giver »Rangerin g f'orb11dl • 
for (It b •s leml Spor. 

N r. 103. 

Nr. 104. 

»Rangering forbudt « 

Ved Dagen 
F uld Skive. ' t! I Mørke 

13laal Lys. 

»Rangering tilladt« 

Ved Dagen 
Skivens · Kant. 

1 
I Mørke 

Bra ndgult Lys. 

j 
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B. Overkørselssignaler. 
Overkørselssignalerne er anbragte af Hensyn Lil 

den fremmede Fæ rdsel - jfr. dog Anm . Lil Signal B c. 
En med Overkørselssignal dækket Overkørsel maa 
kun passeres af Tog eller Maskiner naar Signa let 
viser »Stop «, henholdsvis »F æ rdsel forbudt «. 

a. Overkørselssignaler ved Gader og Veje. Trans-
parentlygter med Paaskriften ·»Stop « vendt imod Vej-
færdslen . 

Nr. 105. »Færdsel forbudt • 

Ved Dagen 
Lygten synlig. 

Sfofl 

I Mørke 
Lygten synlig og tændt. 

Nr. 106. »Færdsel tilladt « 

Ve4 Dagen 
Intet Signal. 

I Mørke 
Intet Signal. 

2 
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b. Elektriske Signallamper for elektriske Spor-
Yogne m . m. 

Nr . 107. 

Nr . 108. 

»Sporvogn, stop « 
Ved Dagen og i Mørke 

Rødt Lys. 

»Sporvogn, kør « 
Ved Dagen og i Mørke 

Grønt Lys. 

· c. Signaler for krydsende Baner af underordnet 
Betydning. 

Nr. 109. 

Nr. 110. 

»Krydsning forbudt « 

Ved Dagen 
F uld Skive. 

I Mørke 
Rødt Lys. 

»Krydsning tilladt « 

Ved Dagen 
Skivens Kant. 

I Mørke 
Grønl Lys. 

Anm . Et til sva rend e Sign a! a lene gældende for Tog-
f':e rdsl en er anbragt som Dæ knin gssignal for en Del under 
Afsnit VI nærmere a ngivn e Vejkrydsningcr. 
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C. Elektriske Lys-Afgangssignaler. 
De elektriske Lys-Afgangssignaler gælder som 

Tegn til Togføreren . 
Nr. 111. »Afgang « 

Ved Dagen og Mørke 
Grønt Lys 

(eventuelt med Angivelse af Kørselsretningen). 

D. Færgesporsignaler. 
Færgesporsignaler anbringes ved dobbeltsporede 

Færgeklapper ved Sporskiftet foran Klappen . 

Nr. 112. Sporskiftet stillet til højre Spor ( s et fra Fæ r gen). 

Set fra Færgen : 
Ved Dagen 

Dobbeltarmen skraat 
opad til højre. 

I Mørke 
Hvidt Lys til højre, 

Brandgult Lys til venstre. 

Set fra Land: 
Ved Dagen 

Dobbellarmen skraat 
opad til venstre. 

I Mørke 
Grønt Lys til højre, 

Hvidt Lys til venstre. 
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Nr. 113. Sporskiftet stillet til venstre Spor 
(set fra Færgen). 

Set fra Færgen: 
Ved Dagen 

Dobbeltarmen sk raat 
opad til venstre. 

I Mørke 
Hvidt Lys til venslre, 

Brandgu lt Lys til højre. 

Set fra Land: 
Ved Dagen 

Dohhe lta rmen skraat 
opad Li lhøj re. 

I Mørke 
Grønt Lys ti l venstre, 

Hvidt Lys til højre. 

Nr. 114. Sporskiftets Stilling usikker. 

Set fra Færgen: 
Ved Dagen 

Dobbeltarmen vandret. 

I Mørke 
To blaaviolelle Lys. 

Set fra Land: 
Ved Dagen 

Dobbellannen \'amlre t. 

I Mørke 
To røcle Lys. 
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E. Faste Mærker. 
Nr . 115. Stopmærker for indkørende Tog. (Ind-

kørende Tog ska l standse foran Mærket og 
om fornødent rangeres videre). 

Ved Dagen og i Mørke 
Trekantet Lygte med Mælkeglas med Paaskriften »Stop «. 

(I Mørke Lygten tændt). 

Nr . 116. Giv-Agt Tavler. 
Tavlerne opstill es foran ubevogtede Overkørsler 

eller Overgange eller i Kurver. De gæld er som Ordre 
til Lokomo ti vl'øreren om at give Signal Nr. 48. 

HYidmalede Tavler m ed Paaskriften »Giv Agt«. 

Nr. 117. Kendingsmærke for farlig Station. 

Allange Tavler med en Sp lit i begge Ender, grøn-
malecte med et h vidt Baand langs Kanten. Anbringes 
foran Indkørselsmasten. Tjener til Underretnin g for 
Lokomotivpersona let om , at det er forbundet med 
sæ rlig Fare, at køre ud over det a lmind elige Stoppested 
paa cie Stationer m. v" foran hvilke del er anbragt. 
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Nr. 118. Bremsemærker. 
Som saa<lanne er anvendt forskellige Former: 

en Lægtestump paa en Telegrafstang, en Opstander 
med en firkantet gennembrudt Plade ell er med et 
ell er fl ere skraatstillede Brædder. Mærkerne anbri nges 
i Heglen i Bremseafstand eller noget derudover foran 
vedkommende Hovedsignal *). 

Nr. 11 9. Kendingamærke for Billetssalgssteder. 

To over hin anden anbragte Plankekryds, hv id-
malede mod Toget. Qpsti lles som Hege l ca. f>OO 111 

foran Bill etsa lgssteder. 

Nr. 120. Kendingsmærker for brandfariigt Land. 

_j_ ___ l_ 
ca. 0,7 m høje Pæle, forneden gu lma lede, foroven 

hvide paa <le tre Sider og sorte paa den mod det 
brandfarlige Stykke vendende Side. 

Opstilles ved begge Ender af brandfar li ge Area ler, 
der grænse op Lil Statsbanernes Grund. 

*) Anvend elsen a l' Bremse111 æ 1·ker har hidtil kun været 
forsøgsvis; e n even tu el end eli g Form for saada nn e er 
endnu ikke f'astslaaet. 

." 

_, 

I 
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Nr. 121. Grænsemærke mellem Maskin- og Trafik-
afdelingens Omraader: 

Lave runde Pæle, hvis opadvendende Ende er 
afskaaret skraat fra to Sider, saaledes at der frem-
kommer en Oprygning. Pælene ere hvidmalede, med 
en rød Stribe tværs paa Hyggen. 

Anbr in ges med Hyggen vinkelret paa Sporet. 

Nr. 122. Frispormærker anbringes ved sammenløbende 
Spor for at angive, hvor langt et Køretøj kan føres 
frem paa det ene Spor uden at hindre den frie An-
Yendelse af det andet Spo r. 

Mærkerne rage 5- 10 cm op over Ba ll as ten og 
bestaa enten af en rød- og hvidmalet, allang Træ-
klods, der anbringes midt mellem Sporene, eller af 
to rød- og hvidstribede Porcellænsklokker, der an -
bringes paa Træpløkke mellem Sporene tæt op til de 
paagældende Skinner . 

F. Standsignal for Rangering paa Stationer. 
Signalet bruges, naar et Spor midlertidigt er 

spærret af f. Eks. et Ladningskabel til Akkumulator-
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rngne . Signalet plantes midt i del paagældende Spor 
og gælder kun for dette . Ligger et Kabel hen over 
llere Spor, skal der bruges el Standsignal for hvert 
af disse. 

Nr. 12:1. >>Rangering forbudt « 

Ved Dagen 
Blaa Skive. 

I Mørke 
Blaa t Lys. 

G. Fløjte- og Klokkesignaler fra og ved Færgerne. 
a. Signaler med Mundfløjte. 

Signa lerne skal gen tages mecl Lokomotivfløjten. 
Signalerne Nr. 125, 126 og 127 skal altid ledsages 
af de i del a lmindelige Signalreg lement foreskrevne 
Ha:rndsignaler, h enholdsvi s Nr. 62, 6B og 61. 

:.\T r. 124. »Giv Agt , Kør langsomt« 
1 lan g Ton e. 

Nr. 125. »K ør Hetning fra Færge mod Land« 
1 kort Tone. 

Nr. 126. »Kø r R e tning fra Land mod Færge «. 
2 korte Toner. 

Nr. 127. »Stop« 
:·l korte Toner. 
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b. Signaler med Skibsklokken. 

Nr. 128. »Den forreste Vogn har naael Færge-
midten « 

1 stærkt Slag. 

c. Signal med Stationsklokken ved Frergehavnen. 

Signalet gives af vedkommende Station; i Frede-
ricia dog af Togføreren . 

Nr. 129. , Afgang for Færgen • 
1 stærkt Slag. 

3 
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LOK ALE SIG NA LEH FHA TOGENE 

Paa Banelinierne i og ved Kj øbenhavn og paa de 
til stødend e Stræknin ger 

af Kys tban en indtil Hungsted , 
af Nordba nen indtil Holte, 
af Frederik ssundban en indtil Va nl øse og 
af Vestban en indtil Hoskild e 

indskrænkes den almind elige Signaliserin g a f Særtog 
i Overenss temmelse med følgende Hegler : 

U nd e rr e tnin gss i g n a l e rn e Nr. 40 ("Sæ rtog 
kommer i sa mme Hetnin g«) og Nr. 41 (»Særtog 
kommer i modsa t Hetning «) bortfa ld e som Und er-
retnin gsmiddel og ha ve in gen Gylcli ghed, selv om de 
af Hensyn til de ndenfor li ggende Li ni er undtage lsesvis 
føres paa de næ vnte Stræknin ger. F or Bruge n af 
Signa! Nr. 42 ("Sæ rtog kommer næste Morgen «) gælder 
derimod ingen Indskrænknin g. 

K e nding s si g nal Nr. 35 (•Særtog' ) ska l kun 
føres af Tog, som ere signali serede ved Signa! Nr. 42 
(» Særtog kommer næste Morgen «), men ka n li gesom 
Nr. 40 og 41 føres over de næv nte Stra:kninger, naa r 
Standsnin g derved kan und gaas. 

Som F ølge a f denn e indskrænkede Signali ser in g 
af Sæ rtog paalægges det Stationern e sa mt de paagæl-
dend e Blok- og Led vogterpos ter paa det a ngivn e 
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Ba neorn raa dc a f He nsy n til Ba nepersona lel a l udvise 
den s tø rs te Ag tpaagivenh ed ved Afgivelse n a f de elek-
tri ske Kl okk esigna ler og Vækkerme ld in ger. 

Paa e.11 a r de i de t. rø lgc nd e næv nte Maa der , A, 
B ell e r C ska l 

T ogga n ge n s O ph ør d ag li g til ke nd egives 
Blo k- og Led voglerposler sa ml Vesle r F::c ll edvej Billet-
sa lgss ted uden Hensyn til , om der ha r fun det Sæ r-
togskø rsel Sled eller ikke. 

A. Paa Ba nes trækningern e 
Vigerslev- Roskilde, 
Kjøbe nh av ns Nord - og Holleba nega ::ird·--

Holle, 
Øs terbro- Hun gsted og 
Øs terbro -- F rederiksberg 

gives Un derretnin ge n om Togga nge ns Op hør ved e t 
særligt Und errelnin gssigna l (» Sids te Tog paa dett e 
Spor «) bcsl::iacnde a r 

Ved Dagen: I Mørke: 
To h vid e T av ler m ed P lel T o grønn e Lys 

bag paa del bages te Kø re tøj . Signalel ska l paa de 
do bbeltsporede Ba ner anb rin ges paa sid s te Tog i hve r 
a r de lo Kørselsretn inger. De l anvendes dog hverken 
paa E nkelt- e ll e r Dobbe ltspor, de rso m T oge t ska l fø re 
Signa ! Nr. 42 (»Særtog ko m mer næs le Morge n «). Sig-
uale l ha r i ngen Gy ld ighed ude nfo r de a nførte Bane-
1 in ier , se lv 0 111 de l a f pra kti ske Grn nd e und lage lsesvis 
føres a f Tog ud enfo r d isse. 

B. Paa Ba nes træ knin gr. rn e 
Kjøbenh avn s Pe rso nba negaard -·- Vigerslev og 
Kj øbenh av ns Godsba 11 egaa rd - Vigers lev 

T oggangens O ph ør ved T elefon til de paa-

. , 
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gældende ·Poster, saaledes al Vester Fælledvej Billet-
salgssted underrettes af Personbanegaarden , og Posten 
ved Trekronergade underrettes af Valby Gasværk 
Krydsningsstation. 

C. Paa Banestrækningen 
Frederiksberg-Ros k ildevej 

foretager H.oskildevej Krydsningsstation dagligt efter 
Dagens sidste Tog en Afringning, som uanset Kørsels-
retningen bestaar af en kort og en lang Ringning, der 
gives to Gange med kort Mellemrum. 

Paa Resten af det omhandlede Baneomraade gives 
der derimod ingen særlig Underretning om Toggangens 
Ophør, nemlig 

paa Strækningerne Frederiksberg- Vanløse, Hos-
kildevej - Valby Gasværk, Roskildevej-Viger-
slev og Valby- Vanløse, fordi der her ikke 
findes Poster paa fri Bane, og 

paa Strækningen Valby-Hoskildevej, fordi der her 
ingen regelmæssig Toggang llnder Sted. 
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LOKALE SlGNALEH 
PAA STATfONER M. V" HEHUN DEH 
TOGVE.J S- OG lJDKØHSELSSlGNALEH 
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LOKALE SIGNALEH PAA STATIONEH M. V" 
HEHUN DEH TOGVE.JS- OG UDKØHSELS-

SIGNALEH. 

Udover d e egentlige Indkørs e lssignaler, eve n-
tu e lt m ed Gennemkø r selsarm og fremskudt 
Signal , forefindes fø lg en d e Signaler af de i 
almindeligt Signalregl e m e nt , Afsnit E III , og 
i foranstaaende Afsnit I angiyne Typ e r *). 

Kystbanen. 
Kjøbenhavns Frihavn. 

Ved Krydsningen mellem Statsbanernes Spor fra 
Østerbro Station til Færgelejerne og KjøbenhaYns 
Frihavns Rangerspor er indrellet et cenlraliserel Spor-
skille- og Signalbetjeningsanlæg for at sikre Statsbane-
togene overfor Frihavnens Rangeringer. 

Til Anlæge t hører el Signalhus (i Nærheden af 
Toldbygningen) samt følgende ·Maslesignaler: 

Nord /'or Signalhuset 
2 Signalmaster ved Siden af hin a nd en, nemlig: 

Et 1-a rm et Signa! for Statsbanetog fr a Færgelejerne 
til Østerbro St. (østre Signal). 

*) Endvidere e r under d e forskellige Sl <i ti o ne r opført en 
Del afvi gende Signalformer, der først e fl erhaa ncle11 vil 
blive brag t i Ove1'ensslem melse med de i Typeforteg-
nelsen næ vnte Signa ler . 

·I" 
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Et 1-a rm et Signa l fo r nord fra ko mmende F rih avns-
Ha ngert og paa Spo r II. 
(Sporet pa a Ga dens øs tre Side, ves tre Signa l). 

\fest / i1r disse Signaler og l<t.:I op til Toldgilteret 
Et 1-a rm e t Si gna l for nord fra kommend e F r iha vns-

Ha nger tog paa Spor I. 
(Sporel paa Ga dens ves tre Side la ngs T oldgilleret). 

Ved S igna lhuset 
Et 1-a rni e t Signa l fo r S la ts ba netog fra Øs terb ro 

S ta ti on Lil Færge lejern e. 
E t Ha nge rs igna l m ecl I Ski Ye (Sig na l A Il (N r . 10:1 og 

I 04) i T ypeforlegnelsen) gæ ld end e for Ha ngerbe-
' vægeise r Lil elle r fra F rih a vn en . 

S yd for S ignalhuset ued Politiuaglens søndre Gavl 
Et 2-a rm e t S igna! fo r sycl fra komm ende F rih a vn s-

Ha ngerlog til Spo r I og II. 

De fo r F rihavns-Ha ngertoge ne gæld end e Signa ler 
vise saa led es : 

»Kø r « • S top « 
Arm en vandret Arm en s k raa t necl ad 

(gult Lys til begge Sid er) (rødt Lys til begge Sid er) 

Østerbro *). 
I søndre E nde 

Inclk ø rsel'Ss igna lern e med lilh ørend e fremskudt e 
Signa ler fo r T og fra Kj øbenh av ns Perso nban ega :nd 
er a nb rag t i T unn el og er d erfo r indrett ede so 111 Lys-
s igna ler . 

*) Ant æ ge l e r und er Udfø re lse. 
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l m idd c lb:irL Syd for Stokhusbroen er an -
hra g L: 
El 1-armeL Signa! for Indkørse l l"ra Kh. Personbane-

gaard ad vestre Indk ø rselsspor til Spor III (vesLre 
Signal). 

Et 2-armet Signal for Indkørse l fra Kh. Personbane-
gaarct a d øs tre Indkørselsspor Lil Spor I og G 
(østre Signal). 

V e d Signalpost I forefindes f ø lg e nde Sig-
nal e r anbragLe paa e n Signalbro: 
Et 1-armet Signa! for Indk ørsel fr a Kh. Personbane-

ga :ud ad vesLre Indkørselsspor Li.I Spor III (ves t-
ligs te IndkørselsmasL). 

Et 1-armet Signal for Indkørsel fra Kh. Personba_ne-
gaard ad østre Indkørselsspor til Spor I (mellemste 
Ind kørse ls mas t). 

Et Signa! m ed· 2 Arme til modsat Side for Tog fra 
Kh. Personbanegaard ad øs tre lndkørselsspor til 
Spor G (øs tre Arm) og til Kh . Personbanegaard 
ad øs tre Udk ø rselsspor fr a Spor G (Yestre Arm) 
(øslligste Mast) : 

E t 1-a rm et Signal for Ud kørsel Lil Kb. Personbane-
gaard ad østre Udkørselsspor fra Spor JI (m ellemsLc 
UdkørselsmasL). 

Et 1-a rmeL Signal for Udkørsel til Kh. Personbane-
gaa rcl ad vesLre Udkørselsspor fra Spor IV (vesL-
ligs Le Udkørselsmas L). 

Natsigna lern e for ovenn ævnte 6 Togvejssignaler 
repe teres ikk e ba gud. For i Mørke at tilkendegive 
Signalernes Stilling for d el r a ngerende Personale, er 
d er imidl ertid i Højde m ed Signa lbroens Underkant 
lodreL und er hvert Signal anbragt en Lampe, der gen-
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giver Signa le l h ag ucl ved • hrand gul t« Lys i Stopstil ling 
og ved »hl aa vio lel« Lys i Kø rs tilli ng. 

Sa a ve l o m Dagen so m i Mø rk e ge ngives T ogvej s-
sign a lern e fo r Jll(lk ørsel lil Spo rene 111 , I og G i 
Køi·sti ll in g \'ed " !J Jaavi o le tt e « Dohheltl ys under ct en 
no rdl ige S id e a f llo\'edli ygnin gen , m edens Udk ø rse ls-
signa lern e for Tog fra Spore ne 11 og IV sa rnm e Sted 
gengiv es ved "grø nt « Lys i Kø rs tillin g. 

I n ordre E nde 
Umid delba rt No rd for La nge lini evi aduklen er lil -

højre for S poren e opstill e t to 1-a rrn ede T ogvejss ignale r 
ved Siden af hin a nden for Indk ø rse l fra Hell e rup Li l 
Spor II (a d øs lre Indk ørse lss po r, øs tre Mas t) og Spo r IV 
(ad ves tre Indkø rsc lss po r, vestre Ma sl). 

Si gn a lern e repeteres i Mørk e kun bagud ved Lys-
si gnale r o venover Yedk omm end e S por og a n b rag l under 
La ngelini ev ia d u k le n saa lcdes, a t S to ps ti li in gen betegnes 
ved • b ra ndgull « Lys og Kø rs tillin gen ved »hl aav iolel « 
L ys. 

Saa Yel ved Dagen som i Mø rk e gengives Signa -
lern e i Kørs tillin g ved »hla av io let« Lys und er den 
nordlige Side a f Hovedbygnin ge n sa mt u ncle r cl en 
sydlige Side af Vi adukten fo r Øste rbrogad e. 

Øst for de n syd I ige He m ise Nord for L a nge li n ie-
via cl u kten er o pstille t e l 2-a rm el Togvej ssign a l fo r I nd -
kø rse l fra F rih avn en til S po rene Fog Il. Saavel ved 
Dage n so m i Mø rke repete res Kø rslillin gen ved »h laa-
vi o letl e « Lys und er d en no rdli ge Side ar Ho Yedbyg-
nin gen sa ml uncl er den syd lige Si de a f Viadukt en for 
Østerbrogade . 

Udk ørse lss igna lern e for Tog til Hell e rup og F ri -
h a vnen er anbra g te saa ledes : 
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Ved nordre Ende af P erron II (ves lligsle Perron ) et 
1-arm et Signal for Tog Lil Hell erup ad vestre Ud-
kørselss por fra Spor III. 

Ved nordre E nd e af Perron I (mell ems.le Perron) lo 
Signaler Side 0 111 Sid e nemlig: 

el 1-a rm el Signa! for Tog til Hellerup ad øslre Ud-
kørselsspor fra Spor I (veslre Signal) og 

el 1-armet Signa l for Tog Lil Frihavnen fra Spor l 
(østre Signa!). 

Ved nordre Ende af Lok alperron en (østligste Perron) 
el l -armet Signal for Tog til Frihavnen fra Spor F. 

Vest for den nordlige Remise Nord for Langelinie-
viaduklen gengives Udkørselssignalern e for Tog Lil Hel-
lerup ved 2 Side om Side opstillede 1-a rm ede Signaler, 
en vestre Mast for Spor III og en øslre for Spor I. 

Syd for Lange lini ev iadukten er omlrent ud for 
Vognvæglen anhragt et Rangersignal med 1 Skive 
(Signa! A b (Nr. lOil og 104) i Typeforl egnelsen), der 
viser "Ra ngering forbudt « for all e Toghevægelser til 
ell er fra Frihavnen. 

I den nordre Ende af Østerbro Station skæres 
Godsforbindelse>;banen umiddelba rt Nord for Aarhus-
gade af Ku lsporcl m ell em Frihavnen og Østre-Gas-
værk . Ved Krydsningen forefindes følgende lokale 
Signa ler: 
El 1-a rm et Signal for Udkørsel ad Godsforbind elses-

han en . 
To Overkørse lss ignal er (Signa ! B c (Nr. 109 og 110) 

Typefortegnelsen), der kun ha r (iy ldi ghed for Tog 
paa Kul spore!. 

Desncl en dæ kk es Krydsningen lndkørsels-
signalel fo r Tog fra Nør rebro Station . 
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Umidd elba rt Nord for Brovægten ud for Godsfor-
bindelsesbanens St. c 26, e r a nbragt e t Stopmærke for 
indk ø rende Tog paa næ vnte Bane (Si gnal E Nr. 1 l f> 

Typefortegnelsen). 

Følgend e L ys-Afgangss ign a le r (Signa ! C Nr. 111 
T y p efo rtegnelsen) forefindes: 

Paa Perro n I 3 Lyssignale r for Udk ørsel henhold svis 
fra Spor II til Kjøbenhavns Pe rso nba n egaard og 
fra Spor I til Hell e rup ad øs tre Dobbeltspor og 
til Frihavnen. 

Paa Perron li 2 Lyssignaler for Udk ø rse l h enholrl svi s 
fra Spor IV til Kjøbenhavns Personbanegaard og 
fra S por 111 til Hellerup ad vestre Dobbe lts por. 

I søndre E nde 
Hellerup. 

El 2-armet Togvejssignal for Indkørsel fra Nørrebro til 
Spor III og I. 

El 2 - » Øs terbro til 
Spor III og I. 

E L 2- » » » Ud kø rse l Lil Østerbro fra 

E L 2- » 

I nordre Ende 

SporlloglV. 
» Nørrebro fra 

Spor Il og IV . 

E L 1-armel Signal for Urlkørse l til Holte fra Spor Ill. 
E t 1- » » Klampenborg fra 

Spor I. 

Følgende Lys-Afgangssignaler (Signa] C N r. 111 
Typel'orlegnelsen) forelindes: 



Paa lsle Perron for Udkørsel til Klampenborg fra 
Spor I. 

Paa 2den Perron 2 Lys-Signaler for Udkørsel til 
Østerbro (østre Lampe, mæ rket Ø) og Nørrebro 
(vestre Lampe, mærket N) fra Spor II. 

Paa 2den Perron endvidere for Udkørsel til Holle fra 
Spor III. 

Paa 3die Perron for Udkørsel til Nørrebro fra Spor IV . 

Charlottenlund. 
I søndre Ende 

Et 2-armet Togvejssignal for Udkørsel til Hellerup fra 
Spor II og I. 

I nordre Ende 
El 2-armel Togvejssignal for U<lkørsel til Klampen -

borg fra Spor III og IV. 

Klampenborg. 
I søndre Ende 

El 4-armet Togvejssignal for Indkørsel fra Hell erup 
til Spor VI, V, Il og I 

El 4-armet Togvejssignal for Udkørsel Lil Hellerup 
f'ra Spor III, IV, V og VI. 

El 1-armet Hovedudkørselssignal for Tog til Hellerup . 
Umiddelbart Nord for Post I er der mellem 

Sporene V og IV anbragt el under Sikringsanlægel 
inddraget H.angersignal med 1 Skive (Signal A h (Nr. 
103 og 104) i Typefortegnelsen *). 

• ) Foreløbig dog hvidt Lys . 
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Signa le t, der betj enes fra Post I; gælder for a l 
Hangering fra Lokalstationen og saaledes, at der ved 
• Ra ngerin g forbudt • ve l m aa køres 'hen til , m en ikk e 
uci over Signalet . 

I nordre E nde 
Et 2-armel Togvejss igna l for Ud kø rsel hl: Run gs ted 

fra Spo r II og I. 

Følgende Lys-Afgangssignal er (Signa! C Nr. 111 
Typefortegnelsen) forefindes : 

Paa øs lli ge Perron for Ud kØrse l til Hungsted fr a 
Spor I. 

Paa mellem ste Perron 2 Lyssfgn a ler for Udkørsel til 
Hellernp henholJsvis fra Spor IV og Spor V. 

Paa vestlige Perron for Ud kørsel ti l Helle rup fra 
Spor VI. 

Skodsborg. 
1 søndre E nde 

E l 2-armet Togvejss ignal for Udkørse l til He ll erup 
fra Spor III og IV. 

I nordre Ende 
Et 2-ar rn et Togvej ssigna l fo'· Udkørsel ti l Rungsted 

fra Spor li og I. 

Vedbæk. 
1 søndre E nde 

EL 2-a nn el Togvejssigna I for ti l Hell erup 
fra Spor IJI og · IV. " :/ 

I nordre Ei1de 
E t 2-armet Togvejssigna I for Udkørsel ti l H.ungs led 

fra Spor II Q<f t> I. 
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Følgende Lys-Afgangssignaler (Signa l C Nr. 111 
Typefortegnelsen) forefindes : 

Paa østlige Perron for Udkørsel Lil Hungsterl . 
» vestlige " » • Hellerup. 

Rungsted. 
I søndre Ende 

El 2-armel Togvejssign a l for Ud kørsel Lil Hell eru p 
fra Spor III og IV. 

I 11nrdre Ende 
El 2-armcl Togvejssignal for Udkørsel til Helsingør 

fra Spor II og I. 

Kokkedal. 
I søndre Ende 

Et 2-armet Togvejssignal f'or Urlkørsel til Hellerup 
fra Spor II og I. 

I nordre Ende 
El 2-armet Togvejssignal for Urlkørsel Lil Helsingør 

fra Spor I og Il. 

Nivaa. 
I søndre Ende 

Et 2-armet Togvejssignal for Udkørsel til Hellerup 
fra Spor I og II. 

I nordre Ende 
Et 2-armet Togvejssignal for Udkørsel til Helsingør 

fra Spor II og I. 

5* 
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Humlebæk. 
I søndre Ende 

Et 2-armel Togvejssignal for Udkørsel ti l Hell erup 
fra Spor: I og Il . 

Snekkersten. 
I søndre Ende 

Et. 2-armet Togvejssignal for Udkørsel ·til H.ungsled 
fra Spor II og III (øs tre Mast) . 

Et 2-armet Togvejssigna l for Udkørsel Lil Hi ll erød 
fra Spor II og IIJ (vestre l\fasl). 

I nordre Ende 
EL 2-armel Togvejssigna l for Uclkørsel til Helsingør 

fra Spor III og I. 

Helsingør. 
I søndre Ende 

Et 1-armet Hovedudkørselssignal for Tog Lil Snekker-
sten. 

I Nll'rheden af' Post I (Poslen umiddelbart Nord 
for østligste Perron) 

Et 2-annet Togvejssignal for Indkørsel fra Snekker-
sten til Spor II og I. 

Et 2-armet Togvejssignal for Udkørsel til Sn ekkerslen 
fra Spor II og III. 

Følgende Lys-Afgangssignaler (Signal C Nr. 111 
1 Typefortegnelsen) forefindes: 
Paa mellemste Perron for Udkørsel Lil Snekkerslen 

fra Spor II. 
Paa nordligste (ves tligste) Perron for Udkørsel Lil 

Snekkersten fra Spor III. 
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Nordbanen. 
Kjøbenhavns Nord- og Klampenborgbanegaard. 

Følgend e Signal poster forefind es: 
Pos t V anbragt Nord for Vodroffsvej 

» IV 
• lll 

ved søndre Vi adukt. 
udfor Sta tion III. 

Foruden den egentlige Ind- og Udkørselsmast , 
som find es ved Pos t V, er følgend e Signalmaster a n-
hragl : 

a ) Ve d nordr e V iadukl *). 
1 Signa lmasl med 2 Sæl Arm e: 

Øvers te Sæl Arm e gæld er for Ind - og Udkørsel 
til og fra Station Il. 
Nederste Sæt Arm e gælder for Ind- og Udkørsel 
til og fra Sta tion III. 

h) V e d Si g n a lpo s t fil. 
2 Signalmaster, en ves tlig med 2 Sæ l Arme og en 

øs tlig med Sæt Arme: 

Den vestli ge Mast. 
Øverste Sæl Arm e gælder for Ind- og Udk ø rsel 
til og fra Sta tion Il 's Nordba neperron s vestre 
Spor. 
Nederste Sæ t Arm e gæld er for Ind- og Udkørsel 
til og fra Station Il 's Nordban eperrons østre 
Spor. · 

Den østlige Mast. 
Øverste Sæt Arme gælder for Ind- og Udkørsel 
til og fra Station II 's Holteperrons vestre Spor. 

*) Ved nordre Viadukt find es endvidere et fremskudt Over-
kørselssignal for Vodroffsvej (se Afsnit VI). 
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Meilemsle Sæl Arme gæld er for fnd- og Ud-
kørsel til og fra Station Il 's Hullepe rrons øst re 
Spor. 
Nederste Sæ l Arme gælder .for Ind- og Udkørse l 
Lil og fra Station Ill. 

h) Paa Stat.ion . II 's Perron: 
:2 Signa lm aster hver med 2 Axme og 1 1-Ij æ lpea rm ; 

Den vesllige Mast. ,; ,, 
Øverste Arm gælder for Indkørsel Lil 
perronens vestre Spor. 
Nederste Arm gælder for Indkørse l I.il No rd -
baneperronens østre Spor. 

Den østlige Mast. 
Øverste Arm gæld er for Indkørsel til Holle-
perronens vestre Spor. 
Nederste Arm gælder for Indkørsel Lil Hollc-
perronens østre Spor. 

d) Paa Station lll ' s Perron: 
Signalmast med 1 Arm og 1 Hjælpearm ; fm d enn e 
vises: 

Indkørsel for Tog til Station III. 

Fra Signalmaster, forsyned e med Hjælpea rme, 
gives for indkørend e Tog følgende Signaler: 

1. Stop (tillige Normalsti llingen). 
Ved Dagen: 

Den øverste Arm \tandrel 
og Hj ælpea rmen. h æ ngend e 

nedad Masten . 

I Mørke: 
El rødt Lys og d erunder 

el hvidt Lys. 



2. Kør fr e m: 
Ved Dagen: 

Den øverste Arm skraat 
nedad og Hj ælpearmen 
hæ ngen de nedad Masten. 

I Mørke: 
Et grønt Lys og derunder 

et hvidt Lys. 

3. Kør fr e m m e d særlig Forsigtighed: 
Ved Dagen: I 

Begge Arme skraat nedad. 
I Mørke: 

To grønne Lys. 

Anm. Paa Station II er Hjælpearmen fælles for 
de lo Arme. Signalhilledel for »Kør frem med særlig 
Forsigtighed « vises derfor : 
til Nordba neperron ens vestre Spor med den vestre 

Masts 2 øverste Arme skrflal nedad (to grønne Lys), 
den neders te Arm vandret (rødt Lys), og til samme 
Perrons østre Spor med de Lo nederste Arme skraal 
nedad (lo grønne Lys) , den øyersle Ann \'andre! 
(rødt 

1
Lys), og 

til Holteperron ens vestre Spor med den øs tre Masts 
lo øverste Arm e skraa t nedad (to grønne Lys), den 
nederste Ann vandret (rød t Lys), og til samme 
P errons øs tre Spor med de lo neders te Arme skraat 
n edad (to grønne Lys) , den øverste Arm vandret 
(rødt Lys). 

Alle Na tsign a ler fr a de lokale Sign a lmaster vises 
ens til begge SideL 

Fast Si g n a lm æ rk e. 
Et fast Signalmærk e, der ved Dagen viser en rød 

Skive og i Mørke rødt Lys, er anbrag t foran Dreje-
skiven Syd for Station III og angiver den Grænse, 
indkørende Lokomotiver paa Spor I ikke maa oYer-
skride uden særlig Tilladelse. 
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Ha n ge r s i g n a le r . 
To Ha ngersigna ler, h vert med en .firka nte t Ski ve, 

er a nbragt h enh oldsvis midtvejs Sporskifte 62 
og de n Syd for sa m me værende Va nd kra n og u middel-
ba rt Nord fo r Signalhus IV (Signa ! Ah (Nr. 10:'1 og 
104) i T ypefo rtegnelse n *). 

Ha ngersignalern e viser Signa le t Nr. 103 »Hangering 
fo rbudt«, henholdsvis naa r Spo rsk ifte 62 er stillet til 
Spor I, og naar Sporskifte 58 ved In d kørsel Lil Sta-
tion III er a flaaset ti l Forbindelsessporet til Spor I. 

L ini eb l o k . 
Linieblokken mod Hell erup udgaar fra Signa l-

pos t II I over Signa lpos t V, h vis Jndkørselss igna l fo r 
Tog fra Nørrebro hold es blokere t a f' Signa lpos t III. 

Følgende Lys-Afga ngssignaler (Signa! C Nr. 111 
Typefortegnelsen) fo refi ndes : 

Paa Ho lleper ronen Lo Lyssignaler for Ud kørsel til 
Helleru p henh oldsvis fra Pe rro nens øs tre og ves tre 
Spor . 

Paa Nordba neper ro nen to Lyss igna ler for Ud kørse l 
til He ll erup henh old sv is fra Per ro nens østre og 
yes Lre Spo r. 

Nørrebro. 
I søndre 

Et 2-a rm eL Togvejss ignal l'o r Indkørse l fra Frederik s-
be rg og fr a Kh . No rd - og Kla m penbo rgba negaa rd 
Lil Spor I (øve rste Arm) og Godsspo rene (neders te 
Arm). 

*) Fo r e løl.Jig d og li vid l Lys. 
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Et 2-:i rrn e t Tog,·ejssigna I for U cl kø rsel ti I f'rederi ks-
berg og til Kh. Nord- og Klampenhorgha negaard 
fra Godssporene (øverste Arm) og fra Spoir Il 
(n ed erste Ar111). 

El 1-a rm el Hovedudkørselssi g nal for Tog Lil Kh. No rd -
og Kla mpenborgban egaa rd fra Godssporene og 
Spor Il. 

Et 1-a rm c l Hovedudkørselssign a l for Tog til Frede-
rik sbe rg fra Godssporene og Spo r II. 

Et 1-a rme t Signal af T y pen • Mas tesign al p aa fri 
Ba ne « for Ni Yea usk æ ri nge n ved Ran tza usgade for 
Tog til Kh. No rd- og Klampenborgba negaa rd (be-
tj enes fra Ha11trnusgade) (se Af'snil VI). 

El 1-:irmel Sign a l ar T y pen » l\fastesignal paa !'ri 
13ane« for Niveauskæringen ved Hantza usgad e for 
Tog til Frederiksberg (be tj enes Hanlzausgade) 
(se Afsnit VI). 

I nordre li nde 
El 2-a rm e t Togvejssigna l for Indkø rse l fra Hell erup 

lit Godssporene og Spor Il. 
El 2-arrnet Togvejss ignal for Udk ø rse l til Hellerup 

fra Spor I og Godssporene. 
Et 1-a rm et Signa l for Udk ø rsel Lil Østerbro fra Gods-

sporene. 

U midct elbart Nord for N ø rrebrogad e er anbragt 
et 0 verk ø rse lss ignal m ed ge n nem brud l firkan le t Ski ve 
(se Afs ni l VI ) for off. Overkørsel Nr. 12 (Hei md a ls-
ga de) oYer No rdba nen og Godsfo rbind elseshan en. Sig-
na le t gæld er for begge Baner. 

SaayeJ nord - som sydfra komme nde Tog, der e r 
bes te mte til den Del ar Station ens Godsp lads, som 
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ligger øst for den østlige Persoritogsperron , skal 
køre ·saa langsomt ind paa Stationen, at de fra den 
paagæld end e Togvejssignalmast, ved hvilk en en Sta -
tionsbetj ent skal vise Faresignal (Signal Nr. 6) imod 
Toget, kan ran geres ind under Ledelse af Sta-
tionsbe tj enten ; denn e skal være til Stede ved Tog-
vejssignalet, forincl en Slationen giver Indkørselssignal 
f'or Toget. 

Umiddelbart Nord for Varehuset er der anbragt 
2 Rungersignaler med l Skive (Signal A b (Nr. og 
104) i Typefort egnelsen*). Det vestlige Signal gælder 
for Spor III og det østlige for Spor IV. 

Signalern e betj enes fr a en Trækbuk ved Kom-
mandoposten uden Afhængighed al' Stationens andre 
Signaler og har kun Betydning for det paa Stations-
pladsen rangerende Personale. 

Gjentofte. 
I søndre Ende 

Et 1-arnwt l'or Udkørsel til Hellerup f'ra Spor I. 

I nordre Ende 

Et 1-annet Signal for Udk ørsel til Holte fra Spor °II. 

Følgend e Lys-Afgangssignal.er (Signa l C Nr. 111 
Typefortegnelsen) forefindes: 

Paa østlige Perron for Udkørsel til Holte fra Spor II . 
ves tlige » » Hellerup » I. 

*) Foreløbig dog hvidt Lys. 
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Lyngby. 
I søndre Ende 

El 2-armel Togvejssignal for Udk ørse l til Hell erup 
fra Spor II og III. 

I nordre Ende 
El 2-armet -Togvejssignal for Udkørsel Lil Holte fra 

Spor III og I. 

Følgende Lys-Afgangssignaler (Signal C Nr. 111 
Typefortegnelsen) forelind es : 

Paa østlige Perron for Udkørsel til Holte fra Spor I. 
» vestlige 2 Lyssign a ler for Udkørsel til 

Hell erup fra Spor Il saml til Hell erup og Holt e 
fra Spor Ill . 

Holte. 
I søndre Ende 

El 2-armel Togvejssigna l for Indkørsel fra - Hellerup 
til Spor III og I. 

Et 2-armel Togvejssignal for Udkørsel Lil Hell erup 
fra Spor II og III. 

I nordre Ende 
EL 2-armel Togvejssignal for Udkørsel Lil Hillerød rra· 

Spor III og I. 

Følgende Lys-Afgangssignaler (Signal C N_r. 111 
T y pefortegnelsen) forefind es: 

Paa østlige Perron for Udkørsel til Hill erød fra Spor I. 
" mellemste » • Hellerup » • li. 
• vestlige " Hill erød og Hclle-

l'll p fra Spor II I. 

()* 
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Lillerød. 
Følgende Lys-Afgangssignaler (S ig rrnl C N r. 111 

Typefo rlegn elsen) forefindes: 
Paa øs lli ge Perron for Ud kø rse l rra Spor II. 

ves lli ge I. 

Hillerød. 
I søndre Ende 

El lirk a nlc l Skivesignal for Indkørsel f'ra Freclcriks-
værk. Natsignalerne vi ses m ed rødt og grønl L ys. 

El 1-arm el Signal for Ud kø rse l lil Hollc fra Spor 
Ill, II og I. 

I n ordre · Ende 

E t 1-armet Signal for Udkørse l ti l Helsingcr fra Spor 
I , II og II T. 

Følgende Lys-Af'gangssignaler (S igna! C N r. 111 
Typefo1tegnelsen) forefindes: 

Paa østlige Perron for Udk ørse l fra Spor III. 
m ellems te • » » II . 

» ves tli ge I. 

Frederikssundbanen. 
Vanløse*). 

I østre f.,'ndc 
Et 2-arm et Togvejss igna l for Udkø rsel Lil Frederiks-

berg frn Spor Il I og I I. 
2-armet Togvejssign< I for Udkø rse l Lil Valby fra 
Spor II og I. 

*) Anl ægc l und er Udf'ø rclsc. 



45 

I ueslre Ende 
E t 2-armet TogYejssignal for Udkørsel til Frederiks-

sund fra Spor I og I I. 

Ud ro r østre Ende af 2den Perron e r i Hække 
anhragl il Rangersignaler (Signal Ab (Nr. 103 og 104) i 
Typefortegnelsen ). Signalerne, der gækl er for Rangering 
i Togvejssporene J, II og II I , betjenes fra Central-
apparatet saaledes, at der vises »Hangering forbudt «, 

• na a r der er ind still et Togvej til paagældende Spor. 

Følgende Lys-Afgangssignal er (Signal C Nr. 111 
Typefortegnelsen) forefind es: 

Paa sø ndre Perron (Hovedperronen) for Udkørsel fra 
Spor I. 

Paa mell emste Perron for Ud kø rsel rra Spor Il . 
» nordre » » III. 

Frederikssund. 
I østre Ende 

E l 1-a rm el Signal for Ud kørsel til Vanløse fr a Spor I. 

Godsforbindelsesbanen. 
Frederiksberg. 

l østre E nde 

El Togvejssignal 111 cd 4 Arm e 2 og 2 til modsat Side, 
nemlig: 

Fra Nø rrebro til Spor li og IV (nordre Arm e) . 
Til » fra " III og I (søndre Arme). 
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I Peslre E nde 

El 3-a rm el Togvejss igna l for Indkørsel fra Va nløse Lil 
Spor III , II og I. 

)) 2-

)) 3-

}) 3- )) )) 

fra Roskildevej Lil 
Spor III og I. 

» Udk ørse l til Roskild evej fra 
Spor II , III og IV. 

)) )) til Va nl øse fr a 
Spor I, II og III. 

Mell em Spor IV og V i Nærhed en a f fø rs ln æv nle 
Spors ves tre End e er a nbrag t et fas t Signa lm ærk e, 
de r v iser en rnd Ski ve - i Mø rke rødt Lys - gæl-
d end e fo r T og, so m fra Nørrebro kører ind paa 
Spor IV . S ignalmærket a ngive r den Græ nse, Loko-
motive t i kke m aa overskride ud en særli g Tilladelse. 

Paa S tati o nen er a n bragt 2 O \·erk ørselssigna ler 
(se Afsnit VI) . med firk a ntet genn em brudt Skive, 
nemlig: 

Øsl for o ff. Q yerk ørsel Nr. 10 (Fasa n vejen) over God s-
fo rb ind elsesha nen . 
(Fasanvejen) over F re-
d erik ssundba nen . 

Fø lge nd e Lys-Afga ngss igna ler (S igna l C Nr. 111 
Typefort egnelsen) fo re lind es : 

Paa sønd re Per ro n (Pe r ronen ved Hoved byg ningen) 
for Ud kø rsel fr a Spor I. 

Pa a m ell emste Perron fo r Udk ørsel fr a Spo r II. 
" nord re » I 11 . 

Mell em Spo r III og IV » IV. 
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befares i begge Hetninger paa paagæ ldend e (nordre 
ell er søndre) Spor, i hvilk e t Tilfæld e Sidesporet skal 
bevogtes a f Baneafrlelingen e ll e r Sporskifte t spigres 
og boltes. 

Sidespo rc l er uclslyret med Sikringsanlrcg etter 
Veksellaassyslemet. Nøg len til Tilslulningssporskiflels 
La as fory::ires af' Kj øbenh av ns Godsbanegaarct. 

I Fo rbind else med Tilslulningssporskiflel er d er 
anbragl et Sporskillesign a l af Signalregle111cntcls 
Type G, men med den Forand rin g, a l der i Mørke 
vises følgende Signaler : 

Sporskiflel stillet til Hovedspor: grønt Lys, 
» • Sidespor: brandgult Lys, 

Sporskiflels Stilling usikke r : rødt Lys, 

og al Si gna lern e knn vises imod d en almindelige 
Køre re tnin g paa Sporet. 

Kjøbenhavns Godsbanegaard. 

Ved Pos/ A (Signalposten ved den søndre Viadukl 
ved Enghavcvejen) 

To 4-armede Togvejssignaler for Indk ørse l fra Valby-
Gasværk Lil Spor I, II , III og IV (nordre Signal ) 
saml til Spor V, VI, VII og VJII (søndre Signal). 

Et 1-ann c t Signal for Udkørsel Lil Valby-Gasværk. 

Ved Ko111manrlnpos/en paa Hangerhouede/. 

El 1-armel Signal (Hangersignal ) for Kørsel til Kvæg-
lor ve l. 

Et 1- ) )) fra Kvæg-
to rve t til Kommandoposten . 



F 1ø lJ,ge:1nle Signal e r vises: 
Ra n,ged 11 g fo r h 11 ct I 

Armen vandre l 
(h laaviolel Lys) 

Han ge rin g lill ad t 
Armen skraat opad 

(hvict t Lys) 

0st for Post n (Pos te n vesl fo r Vognvaskeanstalt en) 
E l 1-anne l Signal l'or KørsPI imod 

H:mgerhoved el. 

Følg ende Sig nal e r vises: 
forhud!. Hang e rin g till ad I 

·skraal n eda d Arm en skrnat o pad 
«:Muaviol et Lys) (hvidt L ys) 

Ved Post /-! ved ])yhhølshruen 
:EL 1-armel Signal (Ha ngersign a l) for Kø rse l fra Op-

sti llin gsspore t til Kommandoposten . 

Følge nd e Si g nal e r vises: 
H:ua.gH ing forbudt 

A rmen vandret 
'(hlaaviolel Lys) 

H a ng er in g lilladl 
Armen skraat opad 

'(hvidt Lys) 

I Nærheden af Posl L e r der a nbragt 4 og vest fo r 
Post I paa Personba negaa rd en 2 Stopmærker (Signal 
E Nr . ll fi i T ypefo rtegnelsen) pa a Grænserne m ellem 
Trafik- og lVIaskinafdelin gens Omraader, uctover hvilk e 
Mærker Maskinerne kun maa fø res efter særlig Ordre, 
der er angivet i en for saadan Kørsel gældende 
særlig Instruks. 

Mellem Ko111111andoposle11 paa Ra ngerbjærge l og 
Post Aer anbragt e l Lys-Afga ngss igna l (Signal C Nr. 111 
i Typefortegnelsen) for Udk ørsel Lil Valhy-Gasværk. 

7 
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Kjøbenhavns Personbanegaard- Roskilde. 
Kjøbenhavns Personbanegaard. 

Følgenct e Signalpos ler forefind es : 
Post Tii (Komrrnrndoposl) ved søndre Ende af' Posl-

perron en. 
Post Il Øst for Kulbroen, ud for Sta ld en. 
Pusl I umitldelba rl Ves l for Vejbroen ud for Dyhhøls-

ga cte, i det følgend e hen æ vnl: Dybbølsbroen . 

Følgend e Signaler forefind es: 
Sy d for Ho ve dh y gning e 11 . 

I N ffrh eden af' Stalden 
Et 2-a rm el Togvejssignal for Indkørsel fra Valby til 

Spor IV og III (øverste Arm) saml til Spor II og I 
(n ederste Arm). 

Umiddelbar! S yd for Pusl III 
Fire 1-a rmede Togvejssignal er i Rækk e for Indk ørsel 

fr a Valby Lil Perron sporene IV, III , II og I. 

Syd for 'f'ielg ens /Jroen fi1r E nden a{ Perron ern e 
F ire 1-arm ede Togvejssigna ler i Hække for Udkørsel 

til Va lby f'ra Perronsporene V, VI , VII og VIII. 

Umiddelbar! Øs/ for Dybbølsbroen 
E t 1-armel Signa! for Udkø rsel til Va lby . Signal el 

dele r for paagæld end e Kø rselsretnin g Blokslrn·k-
nin gen Pos t IIl (Kommandoposlen)-·Vesler Fælled-
vej i 2 lnlerva ll er . 

Sa mtli ge Togvejssigna lers » Kørslilling • gen gi ves 
ved elektri ske Lyssignaler anbragte paa nordre Side ar 



Tietgen shroen over h ve rt a f' de til sva rende Ind - ell er 
Udkø rselsspo r. Der a n ve nd es E nk eltl ys fo r Spor med 
uli ge Numre, Dobheltl ys (2 Lys i va n ci rel Lini e) fo r 
Spo r meci lige Numre. 

Ha 11 ge rsi g 11 a I e r . 

F o r Maskin er fra Hemi sen : 

E t do bbelt Ski ves ignal (to lirk a nt cd e Ski ve r ovenover 
hin a nd en) :rn b ragl umidd elba rt Ves l fo r Maskin -
s pors-Broen, øverst e gæld er for Kø rsel ad 
'.Mel (nordre) Mas kinspo r, neders te Ski ve for Kø rse l 
ad lsl e (søndre) Ma skins por (Si gna l A Il (N r . to :l 
og 104) i T ypefo rt egnelse n *). 

For Mas kin er til Hemi sen : 

· Et lirkante t Ski ves igna l fo r Kørse l ad l s te (søndre) 
Maskin spor, a nb rag t noget Øs t fo r Dybbølsbroen 
(Signa! A h (N r. 10:1 og 104) i T y pefortegnelse n *). 

E t lirk a ntel Skivesigna l fo r Kørse l ad 2de t (nord re) 
Maskin spor , a nbrag t o mt rent mi d tY ejs m ellem 
Dybbølsbroen og Ku lbroen (Signa l A h (N r . 10:1 
og 104) i Typefo rtegnelsen *) . 

Følgende L ys-Afgangss igna ler (S igna l C Nr. 111 
T y pefo rtegnelsen) fo re find es : 

J> a:1 Pe rro n ;1 lo Lyss igna le r fo r Udk ørsel fra S]}O r V 
og Spor VI. 

4 » fra Spo r VII 
og SporVllI. 

' ) Fo re lø big dog h\'id t Lys. 
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Valby. 
I østre Ende 

El 2-a rm el Togvejssignal for Ud kørsel til Kh . Person -
banegaard rra Spor I V og IH (ad Enkeltsporet). 

EL 2-armel Togvejssigna l for Udkørsel Lil Kh. Person -
banegaa rd fra Spor Jll og l (ad Dobhellspore l). 

I .ves / re Ende 
Tre 1-arm ede Togvejssignaler for Udk ø rsel Lil Vige rs lev 

fra Spor Il , Lil Va nl øse rra Spor IV og Lil Ros-
kild evej fra Spor IV. 

Fø lgende Lys-A fga ngssign a le r (S ignal C N r. 111 
T y peforl egnelsen) forefindes: 

Paa nordre Perro n 2 Lyssignaler for Udk ø rsel fra 
Spor IV og Spo r Ill. 

" søndre ror Udkørsel fra 
Spor II og Spor I. 

Militærstationen øst for Glostrup. 

(Delle Afsnit gælder kun , naar Mililærs la lion en 
er i Brug). 

El Signa l af Typen »Mastes ignal paa fri Bane « med 
1 Arm Lil hver Side. 

El rremskudl Signal for Tog fra Glos trup. 

No rd og Syd for Krydsningen m ed Sta tsba nern es 
Spor er der ved an bragt Overkørse ls -
signaler (Signa! B c (N r. 10\1 og 110) i Typerorleg-
nelsen ). 

Signalern e gæld er kun for Tog paa Militærsporet. 
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Glostrup *). 
l østre Rnde 

El 2-armel Togvejssignal ror Indkørse l fm VigersleY 
til Spor III og Spor I. 

El 2-a rmel Togvejssigmtl for Udkørsl'I til Vige rsl ev 
[ra Spor li og Spor I Il. 

I 11es/ re E11de 
Et 2-armel Togvejssigna I ror I ncl kø rsl'I fra Hos kild P 

Lil Spor 11 og Spor Il I. 
El 2-armel Togvejssign a I ror Udk ørse l Lil Roskild e 

f'ra Spor 111 og Spor I. 

Taastrup *). 
I østre E11de 

El 2-armel Togvejssigna l ror Indkørsel fra Vigcn;J e y 
til Spor I I I og I. 

Et 2-armet Togvej ssign a l for Udk ø rsel Lil Vigerslev 
fra Spor II og II I. 

I tJt's/ r e E11de 
El 2-armel Togvejssigna I for Indkø rse l fra Hoskild e 

til Spor li og li I. 
EL 2-armel Togvejssigna I for Udkørsel Li I H.oskild e 

fra Spor II I og I. 

Hedehusene *). 
I østre ende 

Et 2-a rmel Togvejssignal for Indk ørsel fra Vigerslev 
li! Spor III og I. 

'"' ..\nlægene paa tllostrup, Taas lrnp og Il ed ehusene er 
endnu ikke tagn() j Bru g. 
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Et 2-armeL Togvejssignal for Udkørsel Li I Vigerslev 
fra Spor II og III . 

I ves /re E nde 

Et 2-armel Togvejssigna l for Indkørsel fra Hoskild e 
til Spor II og li I. 

Et 2-arm et Togvejssignal for Udkørsel Lil Hos kilde 
frn Spor III og I. 

Roskilde. 
I østre J<;nde · 

EL 2-armeL Togvejssigna l for Indkørsel fra Vigerslev 
Lil Spor II og I. 

Et 3-armel Togvejssigna l for Udkørsel Lil Vigerslev 
fra Spor III, IV og V. 

I ues /re Ende 

EL 3-a rrn e l Togvejssigna l fælles for Indkørsel fra Hol-
bæ k, H.ingsled og Kjøge til Spor III (øverste Arm), 
Spor IV (mell emste Arm) og Spor V (nederste Arm). 

Tre 1-n nn ede Signaler for Ud kørsel til Kjøge, til 
Ringsted og ti l Holbæk fra Spor I. 

Følgende Lys-Afgangssignaler (Signa! C Nr. 111 
Typefortegnelsen) forefindes: 

Paa Hovedpe rron en (nordlige Perron) for Udkørse l 
fra Spor I. 

Paa mellemste Perron 2 Lyssignaler for Udkørsel 
fr a Sporene Il og III. 

Paa syd lige Perron 2 Lyssignaler for Udkørsel fra 
Sporene IV og V. 
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Nordvestbanen. 
Tølløse. 

I østre Ende 
Et 2-armet Togvej ssignal for Ud kørsel til Hoskildr. 

fra Spor II og I. 

I vestre E nde 
Et 2-a rmet Togvejssignal for Udkørsel til Holbæk l'ra 

Spo r I og 11. 

Holbæk. 
I østre E nde 

Et 3-arm eL Togvejss ignal for Indk ørsel fra Rosk ild e 
til Spor III , II og I. 

Et 3-arm et Togvejssignal for Ud kørse l til - Hoski lde 
fra Spo r l, II og III. 

I vestre Ende 
Et Signa! med 2 Arm e Lil mod sat Side h enholdsvis 

for Indkørsel fra og Udkørsel Lil Nykj øbing S. 
Et 3-annet Togvejssignal for Indk ørsel fra Kalund -

borg til Spor I, II og ill. 
Et 3-armeL Togvej ssignal for Udkø rsel ti l Kalundborg 

fra Spor III , Il og l. 

Knabstrup. 
I østre Ende 

Et 2-armet Togvejssigna l for Udk ørsel til l'r :1 
Spor I og II. 

I vestre E nde 
Et 2-armet Togvejssignal l'or Udkørsel Lil Kalundborg 

fra Spor II og I . 



Jyderup. 
Paa den over Sporskifte Nr. 2 i Slatione ns øs tlige 

Ende være nd e Sloppehom er a nbrag l e l Ski ves igna l 
med følgend e Signal er mod Perronen : 

Stoppebo mm en aaben Stoppebommen lukk e t 
Skivens Kant 

(h vid t Lys) 
Skivens Fl::ide 

(hlaaviolel Lys) 

Paa den u111idd ellwrl Øs t for Varehuset i Vart>-
liu ss porel y;:e re nd e Drej es kive er anbragt ('f LyglP-
s igna l, der viser hl aal Lys i Helning 1110<1 P e rron en , 
naa r S pore t p:t:t Drejeskiven slaar parallelt 111 ed 
Hovedsporet. 

• 
Værslev. 

I øs tre f <_,'11de 

El 2-a rm e l Togvejssignal for Udk ø rsel Lil Holbæ k 
fra Spor J og I I. 

E t 2-armet Togvejssig na l for Udk ørsel til Sla ge lse 
fra Spor I og li. 

I uesfrr E lllfr 

E l 2-a rmel Togvejssignal for Udkørsel Lil Ka lu11dl.Jo rg 
fra Spo r Il og 1. 

Kalundborg. 
I 0s /re E nde 

E l 2-a rm e t Togvejssign a I for Ud kø rse l li I V æ rsl Pv fra 
Spor Il og I. 

Ud /i1r øs/re Hnde a/ lsle Perron 
Et Togvejssignal for Indk ørse l fra Væ rsl ev 

til Spor I og TI. 
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Mellem lsle og 2d et Hovedspor er foran Dreje-
skiven i Sta tion ens vestre E nde anhragl en rød Skive, 
(i Mørke rødt Lys), der angiver den Grænse, som de 
paa næv nte Spor indkørende Togs J.,okomoliver ikk e 
ma a passe re uden sær] ig Tilladelse. 

Vestbanen. 
Viby. 

I østre Ende 
El 2-armel Togvejssignal for Indkørsel fm Hos kilde 

til Spor II og III . 
Et 2-armet Togvejssignal for Udkørsel ti I Hoskild e 

fra Spor III og I. 

I vestre 
Et 2-armet Togvejssignal for Indkørsel fra Hingsled 

til Spor III og I. 
Et 2-armet Togvejssignal for Udkørsel Li I Hingsted 

fra Spor Il og IIT . 

Borup. 
I østre Ende 

Et 2-armet Togvejssignal for Indk ørsel fra H.oskilde 
Lil Spor II og III. 

Et 2-armet Togvejssigna I for Udkørsel til Roskilde 
fra Spor III og I. 

I ueslre Ende 
Et 2-armet Togvejssign al for Indk ørsel fra Ringsted 

til Spor III og I. 
Et 2-armel Togvejssignal for Udkørsel til Hingsted 

fra Spor II og III. 

8* 
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Kværkeby. 
I østre Ende 

l<..t 1-armet Signa! for Udkørsel til Hoskilde fra Spor I. 

I vestre Ende 
El 1-a rmeL Signal for Udkørse l Lil Ringsted fra Spor II. 

Ringsted. 
I østre Ende 

EL 2-arrnel. Togvejssignal for Indk ø rsel fra Hoskilde 
Lil Spor IIT og I. 

EL 2-armeL Togvejssignal for Udkørsel Lil Hoskilde 
fra Spor li og III. 

I ueslre Ende 
EL 2-armet Togvejssignal for Indkørsel fra Sorø Lil 

Spor lf og II I. 
Et 2-armeL Togvejssignal for Ud kørsel Lil Sorø fra 

Spor JII og I. 

Pjenneslev. 
I østre Ende 

EL 1-armeL Udkørse lssigna l for Tog Lil Hingsled fra 
Spor I. 

I vestre Ende 
E L 1-armeL Udkørselssignal for Tog til Sorø fra Spor II. 

Sorø. 
I østre Ende 

Et 2-annel Togvejssignal for Indkørsel fra Hingsled 
til Spor III og I. 

• 
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Et 2-a rm et Togvejssignal for Udkørsel Lil Ringst ed 

fra Spor Il og Itl. 

I ueslre Ende 
El 2-armet Togvejssignal for lnrlk ø rsel fra Slagrise 

Lil Spor II og JII . 
El 2-armel Togvejssignal for Udkørsel til Slagelse 

fra Spor III og I. 

Frederikslund. 
I østre J..;nde 
1-arm et Udkørselssignal for Tog Lil Sorø fra Spor I. 

I Des/re Ende 
Et 1-a rmel Udkørselssignal for Tog Lil Slagelse fra 

Spor 1 l. 

Slagelse. 
1 østre J,_,'nde 

El 2-arm el Togvejssignal for Udkørsel til Sorø fra 
Godssporene og Spor II (Signa la rmen for Udkørsel 
fra Godssporene er ikke i Afhængighed ar Spor-
skifterne). 

I ueslre Ende 
Et 1-a nnet Udkørselssigna l for Tog til Næstved fra 

Spor I. 
Et 2-armet Togvejssigna l for Udkørsel til Korsør fra 

Spor III og Godssporene (Signa larmen for Udkørsel 
fra Godssporen e er ikke i Afhængighed af Spor-
skifterne). 

Et 1-armet Udkørselssignal for Tog til Værslev fra 
Spor IV . 
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Følgende Lys-Afga ngssigna le r (Signa l C Nr. 111 

T ypeforLegne lsen) fo refi ndes : 
Paa sønrlre Perron for Udk ørsel til ·N<.cstved fra 

Spo r I. 
Paa me!Ie m s Le Perro n 2 L yss ign a le r fo r Ud kø rse l til 

So rø fr a Spor 11 og Lil Korsø r fra Spor III. 
Paa no rdlige P erro n fo r Url kø rse l Lil Værs lev fra 

Spo r IV. 

Forlev. 
I øst re }<,'nrle 

E l 2-a rm el T ogvej ss igna l for lndk ø rsr l fm Slage lse 
til Sp or I II og I. 

EL 2-a rmet Togvejssigna l for Ud kørse l Lil S lage lse 
fra Spo r II og Ill. 

I ueslre 
Et 2-a rm el Togvej ssigna l fo r Ind k ørse l fra Ko rsø r 

Lil Spo r ll og li!. 
2-a nnet Togvej ssig na l fo r Ud kø rse l Lil Korsør fra 
Spor IIl og I. · 

Korsør. 
I østre li nde 

EL Hoved ud kørselss igna l fo r T og Lil S lagelse. 

Ved Broen ouer .Ternbaneterrænel 
Et 5-arm et Togvejssigna l for In d kørsel fra Slagelse 

til Godsspo ren e sa mt Spor I, Il , III og IV. 
E t 5-a rmet Togvej ssigna l for Udkørsel til S lagelse fr a 

Spo r IV, fII , Il og l samt Godssporen e. 

Ud k ørse lss igna lern e fo r Spor IV og III gengives 
•Kørs Lill ingen • saavel ved Dageu som i Mørke Ycd 
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grø nn e elektri ske L yssign a ler a nbrag te paa Bygnin -
gerne o ve r Tunneln edga ngene paa Perronern e IV 
og Il I. 

Til Afm æ rknin g a f det Sted , fora n hvilket d e paa 
2d e l Spo r indkørende T ogs Lokomotiver sk a l holde, 
er der paa 4de P ill e fra Ves t paa Perron 2 a nbragt 
en rund hvidm alet Skive m ed rød Ka nt. F ra Ski ven 
vis<>s inte l Na tsign a l. 

Mell em Spor III og TV s laa r et for paagældende 
Indk ørse lslogveje fæ lles S lopm æ rk e (S igna l Nr. E 1 l fi 
i T y pefortegnelsen). 

Ved In d kø rse lssporel til (iod s plad se n er d er ud 
ro r d en nordli ge End e a f l ste Perron lige led es a n-
bragt et Stopmæ rk e (E Nr. 11 5) for paa næ vnte Spor 
indkørende Tog. 

Syd banen. 
Kjøge. 

I nord re Ende 
Et 2-a rm el T ogvejssigna l fo r Indkørsel fra Hoskilde 

til Spor Il og I. 
EL 2-arm el T ogvejssigna l f"o r Udk ø rse l Lil Hoskild e 

fra Spor l og IT . 

I søndre E nde 
El 2-a rm e l T ogvcj ssigna I fo r l nd k ørsel f"ra H asie \' 

Lil Spor I og 11 . 
EL 2-a rmet T ogvej ssign a l ro r Udk ø rse l til Hasl ev fr a 

Spor II og 1. 
1-a rm el Signa l for Udk ørse l til Haa rl ev (Østsjæ l-
land s ke .J ernba ne) fra Spor III. 
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Næstved. 
I nordre h:11rle 

El 1-a nnet Signa! for Udkørsel Lil Slagelse fra Spor I. 
EL 2-arm et Togvejssignal for Udkørsel til Haslev fra 

Spor Il og III. 

I sønrlr1' Rn<le 

El 1-u rm el Signa I for Ud kørsel li I Præstø fra Spor I V. 
El :\-arme! Togvejssignal lor ll ctkørst I li! Vordin g borg 

fra Spor 111, li og I. 

Vecl søndre End e a f lsl e og :ldie Mellemperron 
er anbragt henholdsvis el Hangersignal med 2 Skiver 
Yed Sid en a r hinanden og l Hangcrsi gnal m ed 1 Skive 
(Signal A h (Nr. JOB og 104) i T y pefortegn elsen *). Paa 
l'ørsln æ vnl e Signal gæ ld e r \·eslre Skiw f'or Spor I og 
østre SkiYe l'or Spor li. Del and el Signals Ski ve 
gæ.lrler ba ade for Spor III og IV . 

Signalern e be tj enes fra en Træ kbuk ved Kom-
mandoposten ud·en Afluc ngigh ed ar Stationens andre 
Signaler og har kun Be tydning for tkl paa Slations-
pladsen rangerend e Pe rsonal e. 

Følgend e Lys-Afgangssignal e r (Signal C Nr" 111 
T y pefortegn e lsen) f'ore finct cs : 

Paa vestligste P erron (P erron en Yed I-lovt·dbygningen) 
for Udkørsel fra Spor I. 

J>na 1 sle Mell emperron for l ldkørsel fra Spor I I. 
» 2d en )) li I. 

'! Furelø liig dog med hvidt Lys. 



I n ordre 

c. h v .) 

Masnedsund. 

EL 2-a rm et Togyej ssignal l'or Udkø rsel til Vo rd in gbo rg 
fra Spo r I I og l. 

i søndre E nde 

E L 4 -a rrn et Togvejss ign a l fo r Udk ø rse l til Mas necl ø 
fra Spor I, II , III og IV. 

Masnedø. 
l nordre E nde 

EL 2-a rm et for Udkørsel Lil Mas ned su nd 
fra Spor I I og I. 

Ved S po r II s taar et for d e '.2 l11dk ørse ls logvej e, 
S por I og S por Il , fæ ll es SLopm;erke (Si gnal E N r. 11 5 
i T y pefo rtegnelsen). 

Falsterbanen. 
Orehoved. 

l søndre 

E t 2-a rmel T ogvejssigna l for Udk ø rse l til Nykj ø bin g F . 
fr a Spor I og I I. 

E l 2-a rm el T ogvej ss igna l fo r indk ø rse l fra Ny kj ø-
b in g F . Begge Ann e gæld er for S por I, m en 
øvers te Arm a flaa ser Togvejen til ves tr e F æ rge-
lej e og n ederste Ann lit øs L r e Færgelej e. 

Ved h ve r a l' s id s tn cc ,·nte T ogveje er ops till e t e l 
S topm æ rk e l'or indkøre nd e T og (Signa! E Nr. l l;) i 
Typefo rtegnelsen ). 

\l 
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Nørre-Alslev. 
I nordre J.:,'nde 

E t 2-armet Togvejssignal for Udkørsel til Orehovect 
fra Spor I og l I. 

Nykjøbing F. 
I nordre E nde 

EL :i-a rmet Togvejssigna l for I nct kørsel fra Orehovect 
Lil Spor IV, III og II. 

Et 3-armet TogYejssignal for Ud kørsel Lil Orehovect 
fra Spor II, III og IV. 

Et 1-a rm et Signa! for Ud kørsel til Stubbekjøbing fra 
Spor V. 

Anm. Kørstillin gen for Udkørselssignalet til Ore-
hoved fra Spor Ir gengives saavel ved Dagen so m i 
Mørke ved grønt Lys fra en paa den sydlige Gavl af 
<let nordre Signalhus a nbragt elektrisk Lampe. 

T søndre Ende 
E t 3-armeL Togvejssignal for Indk ørsel fra Gjedser 

til Spor II, IIJ og IV. 
E t 3-a rm et Togvejssignal for Ud kørse l til Gjedser fra 

Spor IV, III og II. 
Et 2-armet Togvejssignal for Indkørsel fra Nysted og 

Maribo henholdsvis til Spor VI og I. 
Et 2-armet Togvejssignal for Udkørsel til Maribo og 

Nysted henholdsvis fra Spor I og IV . 

Ved Tunn elnedgange n paa Perron lll er umidciel-
bart Lil højre for Spor V anbragt et Stopmærke for 
indkørende Tog fra Stuhbekj øbin g paa Spor V (S igna! 
E Nr. 11 5 i TypeforLegnelsen) 
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Føl ge nd e Lys-A fgangs s ignnl er (Sig nnl C N r. 111 
Typefortegnelse11) forefindes : 

Paa ves tligst e Perron (P erron e n ved 1-lovedhygningen) 
2 Lyssignaler l'or Udk ø rse l til Maribo og Nysted 
he nholcl s yis fra Spor I og IV . 

P:1a m ell e mste Perron 2 L yss ignal e r for Udkørsel 
fra Spor Il og 11 l. 

Gjedser. 
I n ordre 

El 2-armet T ogvej ss ignal f'or Indk ø rsel fra Ny kjøhing 
til Spor I og li. 

Ved Post li 

El 2-armel TogYejssignnl for Udkørsel til Nykjøhing 
fra Spo r II og I. 

Ved lndk Ørsclssporene I og li er d e r ud for 
Hemi sc n o pslillel r i Stopmæ rk e for indk ø rend e Tog 
(Si g mil E N r. t lrl i Typefortegnels en). 

Næstved Slagelse - Værslev Banen. 
Dalmose. 

I søndre Ende 

EL 1-arm e t Signal fo r Udk ø rse l til N:es tved fra Spor II 
t·lle r III. 

El 1- » Skje lsk ø r fra Spor I. 

!) * 
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Høng. 
I nordre Ende 

El 2-a rm e l Signa] for Udkørsel til Værslev fra Spor 
I I og ,l. 

I søndre 

El 2-armel Signnl for Udkørsel Lil Slagelse fra Spor 
I og Il. 

Gjørlev. 
I søndre nde 

El 2·annel Togvejssignal for Udk ø rsel lil Slagelse fra 
Spor II og I. 



IV. 

STATIONER M. V. SOM IKKE HAH 
CENTRALISERET SPOHSKIFTESIKRTNG 
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STATION EI\ lVI. V. SOi\I IKKI·: J-IAH CENTHA-
USEHET 

Stnckning: Sorø-- Vedd e: Sorø llyslalion, Pedersborg, 
Døjringe, Munk ebj ergby og 
Vedde. 

Slagelsc--- Næs lved: Sand ved og Hyllinge. 

Dalmose - Skjelskør : Sønder-Bjerre, Tj æ-
reby og Skjelskør. 



) 
I 

V. 

FOHTEGNELSE OVEH FHEMSKUDTE 
SIGNALEH 

10 



FOHTEGNELSE OVEH FHEMSK UDTE SlGNALEH 

Station 111 . v. Togretning 
fra I Antal I 

I I 
Kystbanen. 

Øste rhro .. : :1Kh. Pcrsonl>gd . 

. . . 1 

B! okposten ved } 
Svanemøllen ... 

Hellerup 

Charlottenlund. 

Klampenbo rg 

Blokpost i St. 137. 

Skodsborg 
Blokpost i S t. 24:i 
Vedbæk ...... ... . 

Blokpost i Sl. 362 
Kokkedal .. 
Espe rgj :c nle 
Snekkcrslen . 

Helsi ngø r. 

ll ellerup 

Nørre bn> 

Østerbro 

Hellerup 
Nørrebro 

Holt e 
li ell erup 

Klampenborg 
Hellerup 
Hun gsted 
Hell erup 
ll un gs lcd 

li ell e ru p 
Hungstcd 
Hellerup 

Helsingør 
nungstcd 
Hillerød 

ll elsingør 
Snckkcrsten 

*) A11 la •f(d 111Hil'r Cdførc ls c . 

An111æ rlrning 

For ,·cslrc lndlu 1rse lsspor. 

" 
Begge ov<'1111:1 ·v11tc Si g nal e r r r 

a ni>rag tc i Tunnel og c•r drr-
for kun indrcttccl c so111 Lys-
signa le r. 

For l\:yslha1u•11 s ust re lndkor-
sc lsspo r. Ta·ndcs il<ke. 

F or l\\·sth:111 c 11 s ,·cstn· l11dlHH"-
sc lss j1o r. T a·ncl C'S ikke . 

T :cnd'cs ikke . 

ll lin k ly s. 

llli11ldys. 

T :cnd cs ikk e. 

Bli11l<i)"S. 

T æ nd es ikk e. 

llli11kl ys . 

Blink ly s. 

to• 
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Stat.ion m . v. An111ærkning 

Nordbanen. 
Kjøb enh.s 
og Klampenbg.-
ba negaa rd ..... 

N0rrebro 

Nor:dbanens Over-{Kh. Nore! - og} 
kørsel for Ør- Klampen-
stedsvej .... . . . . . borgbgd . 

Nørrebro 
Nordba.nens Ovcr- j Kh . Nord-og} ' 
kø rsel for l3C1 - Klampen-
lowsvej . .... .... \ borgbgd . 

Nø rrebro 
Nørrebro Hell e rup 

Østerhro 
Holle Hille rød 
Allerød pr. S. flcll e ru p 

Hill erød 
Lillerød . . . Hel lemp 
I lil le rød . . . . Snekkerslen 
Fredensborg . . . . . Hillerød 

Snekkers ten 
Kvistgaa rd Hillerød 

Sn ekk er slen 

2 
I 

l·:r n11brnf.(I ,·ed H rs lcds vcj . 

S ig nalposl V. 

Blilowsvej e ns 
Overl<ørs('I. 

1-J rs lcdS\·ej . 

i Sl. ·1:1. '1':1•1ul cs ikk e. 

I T :"11d cs ikk" . 

Frederikssundbanen. 
Van løse........ Frederikssund I' 
Det militæ re 
spor ved 1-lusnm 1, " 

1 ll erløv ... .. .. ... ·I 
i\1aaløv . .. . . . .... . 

I Ta•ru les ildo-,. 

l
i Hen y ll c!-i kun nnar 
l 1·r i Brug. 

I 
Godsforbindelsesbanen. 

!'osten ".ed Holig-} 
hedsv e.1 . . . .... . Nørrebro 

Frederiksbrrg 
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Station m. v. Togretning 
fra 

Frederiksberg . Nørrebro 
Frederikssund 

Hoskildevej 
Hoskildevej med \ 
Hemisevejs- J Valby-Gasværk 
posten . ...... . . 

Valby-Gasværk... Hoskildevej 
Blokposten ved } Kh. Godshud. Trekron ersgade 

I Anh1l l Anm æ rkning 

Tændes ikk e . 

Kjøbenhavns Personbanegaard- Roskilde. 
Kjøbenhavns Per-} 
sonbanegaard .. 

Blokpos ten ved } 

Valby 

Kh. Person-
banegaa rd 

Valby 
Vigerslev. . . . . . . . . Roskildevej 

......... Valby-Gasværk 
Militæ rstationen } Roskilde 
øst for Glostrup 

Hed ehusene . .... . 

I Be n)·ltes kun nnar 
\ lioncn er i Brug-. 

Nordvestbanen. 
Lejre ... .. . .. ... . 

Hvalsø ......... . . 
Tølløse .... ..... . 
Vipperød ........ . 
Holbæ k ......... . 

Mørkøv ..... .. . . . 
Y;:crslev .... . .... . 

Roskilde 
Kalundborg 

Hoskilde 
Kalundborg 

Boskilde 
Kalundborg 

Ruskilde 
Slagelse 

T :t·ndcs ikke. 

rned Blinkl ys. 

T æ nd es ikk \; . 



Stntion m. v. 

Kværkeby ... 

Blokposten verl } 
VogtC'rhus 44. . 

fi4. 

Slagelse:: : : : : : : . : I 

Kjøge ......... .. . 
Thureby .. 
Gisselfeld! pr. S ... 

Na·slved 

Ny kjøbing .... 

Vegge rløse ..... 
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Togretning I· Anlnl I 
rra 

Vestbanen. 
Hoskilde 
Korsør 

Korsør 

Hoskil<le 
Næstved 
Værslev 

Sydbanen. 
1-1 aslev 

Næstved 
Kjøge 

Masnerlsund 

Anmærkning 

( 
Signal e t !<.u ngst fru Stationen 

tamd es ikke. 

ikke . 

Tamd es ikkr. 

lllinklys. 

T æ ndes ikke. 

Falsterbanen. 
Orehoved 

Gjedser 

Værslev- Slagelse- Næstved og Dalmose - Skjelskør. 
Flakkef)j e rg ..... · 1 

Dalmose ....... . . 
Slagelse 

Sorø - Vedde. 
Sorø Rysla tion .. · [ Sorø 



VI. 

(OVEHKØRSELS-
SIGNALEH M. M.) VED GADEH OG VEJE 
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DÆKNJNGSSICNAJ,EH (O\' EHK0HSELS-
SIGNALEH M.M.) VED CADEH VEJE 

Signaler for Kørsel paa Broerne over Frederiksholms 
Kanal og Børskanalen samt paa Langebro. 
Ved ovennævnte Broer er anhragl Hangersignaler 

(Signal Ab (N r. 103 og 104) i Typeforlegnelsen*), der 
angiver om Broen maa passeres af Tog eller ikke . 

For Langebro gælder yderligere, al selv 
om der vises • Kørsel tilladl « skal Toget 
standse foran Broen, hvis d e r fra dennes 
K o m m a n d o b y g 11 i n g e r b ej s L 2 e li er ;i Si g n a 1 -
balloner, hvorm e d d e r signaliseres til Ski-
bene, at Broen vil blive aahnel. 

Signaler for Overkørsler over Kjøbenhavns Havne-
bane og Banen fra Langebro til Renholdningsstationen 

paa Kløvermarksvej samt til Amagerbro Station. 
I Slolholmsgade, i Børsgade, paa Amagerboulevard 

og paa Amagerbrogad e er anbragt Signalmaster, hvor-
fra der vises Signaler med Lygter (Signal B a (Nr. 10;1 
og 106) i Typefortegnelsen) af Hensyn til de Vejfarende. 
Følgende Signaler gives• 

Færdsel forbudl Færdsel tilladt 
Lygten synlig 

(Lygten synlig og lænd l). 

*) Foreløbig dog hvidt Lys 

In let Signal 
(I ntel Signa 1) 

11 
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Signaler for Sporvognskørs len paa og ved Langebro. 
For a t s ikre Togga ngen over Havnesporene paa 

La ngebro, ge nn em Sporkrydsnin ge rn e med Sporvejen e 
i Ka lvebod Brygge og ved Broens E nder, er der i 
umi.dd elba r Nærhed a f Krydsnin gern e og ved Spor-
vejene a nbragt Stand ere - kende tegnede ved et rød-
ma let Bælte -- der bære elektriske Gl ødelamper, fra 
h vilk e der i Re tnin g ud mod Sp orvejene vi ses Stop-
signa l fo r de Sporyogne, der ikke maa passe re, saa-
Jænge Statsba nern es Tog passe re Broen ell er Kryds-
ningern e. 

Stopsigna lern e tændes og s lukkes a f F øreren for 
Sta tsha netogel. 

Der vi ses fø lgend e 
S p o r v o g n e n s kal 

s t a n d s e 

Signa ler: 

Ved Dagen og i Mørk e 
Rø dt Lys . 

S porv o gn e n h a r 
Kø rs e l 

fri 

Ved Dagen og i Mørke 
Intet Lys . 

Tænding og Slu kning a f La mperne sker ved 
henholdsvis at s lutte eller a fbryde Ko nta kter, der er 
a nb rag te paa Standere - ke nd etegnede ved et grøn -
malet Bælte - som staa ved S ta tsba nern es Spor paa 
begge Sider af Krydsn in ge rn e og lidt foran disse. 

Der lin des 3 Kontaklsta ndere, nemlig: 
paa Ka lvebod Brygge 2, umidd e lba rt Nord og Syd 

for La ngebro og 
pna Isla ncts Brygge 1, urni ddelha rl Syd for Broen . 

Konta ktern es Slu tnin g og Afbryd else sker vect 
Hjæ lp a f løse Ko nt a ktnøgler, der kunn e indsættes i 
H ul ler i Dø ren paa del Skab, hvo ri Ko ntakterne ere 
anbragte ; ved Ko nt akth ul le rn e er de r anb rag t Paa-
sk rif'l, de r betegne r den Kø rse lsretnin g, hvortil den 
tilhørende Ko n ta kt sva rer. 
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Konlakln øglrrne kunn e kun drejes Lilh øj re ; Tænding 

e ller S-luknin u sker ved '/.1 Omdrejning af Nøg len. 
Som Sild<e rh ed for, at Signalapparatet e1· i Orden, er 

d e r paa Konta klstanderne a nbragt Kontrollamper , der ved 
T æ ndingen ar Stops ignallamperne for Sporvognene vise 
grønt e ll er rødt Lys som nedenfor ang ive t. · 

Ved Sign a lgivningen for Havnetogs Passage fra Ka lvebod 
Brygge Lil Kristiansgade ell e r o m ve ndt vises d er g rønt Lys 
fra I<ontrnllampe rnc paa begge Sider a r Krydsningen. 

Ved Signalgi,·ningen l'or Havnelogs Passage over Lan ge-
bro vise r Konlro llampe n ved T æ ndingsstecl e t grønt Lys, hvor-
im od Kontroll a mpe n paa Konlak tsla nd e re n paa d e n modsalle 
Side a !'Broenvi serrødtLys. Sa a l æ ngedetl e vis e s, m aa 
H a vnet og f'r a d e n n l' Side ikk e køre ud p a a Bro e n , 
id e t denne ikk e maa p asse r es af t o 1-Javn e tog 
sa mtidig. 

Følgende ulmindeliye Reslem111elser slrnlle iagllayes 
JJNI S iy11alap11arnlerncs l?enullelse : 

Føre ren for Sla lshnnc!oget ska l sørge for, a l Toget 
s la n cl ses ud for de foran rncYnte Ko n la klstand ere. 

Føreren fo retager , eft er at Toget er sta ndset, 
Tænding af Slops ig11 a ll a111pern e for Sporvogn en e. Naar 
Fø reren har ove rbev ist sig om, a l de Lil Togretningen 
sva rende Kontro ll am per ere tæ ndte, gives Afgangssign a l 
til Togel. 

Føreren sørge r ;ll lcr for, at Toget standses, naar 
Broe n henholdsvis Sporkrydsningerne i Kalvebod 
l3rygge ere passerede, og slukk e r d e r e fter Lam-
p e rn e, hvorved i agt lages, a l den Lil Togretningen 
srnre nd e Kontrollampe sa111lidig slukk es. 

Har Føre re n ved e n Fejltage lse bru gt en and en 
Kon lak t e nd de n, der svarer til Togre lni 11 ge 11 , ret les 
F ejl e n ved al dreje Konlakt en endnll 1/,1 Omgang; 
h Pr\'cd s lukk es d e tæ ndl e Lalllper, og d en rigtige 
Kontakt beny ttes dc refl er. 

Vise r d er sig Forstyrrelse i Signalapparaterne 
navnli g d e rved , al Lampe rn e ikk e tændes ell er s lukk es, 
drager Føre ren Olllsorg for, al d er snares t gives Spor-
vejsselsk nhel ;\'ledd elelse. 

11 * 
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Under Forstyrrelse i Signalappnraterne gælde 
/ 'ølgende Bes/em melser: 

Naar der er Forstyrrelse i Signalapparaterne, saa 
at det oven for nævnte røde elektriske Signailys til 
Sporvognen ikke kan gives, erstattes dette af Haand-
signa l, hvor til der om Dagen anvendes rødt Flag og 
i Mørke rødt Lys fra en Haandsigna ll ygte. 

Togl"øreren sørger for at disse Signaler afgives a f 
Togets Pe rson ale, der tager Plads ved forannævnte 
ved rødmalel Bælle betegnede Standere. 

Føreren for S1u lsbanetogeL drager Omsorg for, at 
Toget ogsaa und er <lisse Omstændigheder standses 
foran Krydsningen henholdsvis Broen, og overbeviser 
sig 0111, al I-Iaandsigna lerne Yises, forinden han giver 
Toget Tilladelse Lil at for tsæ lte Kørslen over Spor-
krydsningen og Broen. 

Haandsigna let skal vises, indtil Toget har passeret 
Broen , henholdsvis Krydsningen i Kalvebod Brygge. 

Naar der nnd er Forstyrrelse i Signalapparaterne 
skal anvendes Personale til Haandsignalgivning, og 
ti lstrækkeligt Man dskab hertil ikk e kan undværes fra 
Bremserne, maa H.angerlederen rekvirere det fornødne 
Mandskab paa Kjøbenhavn H. (Godsbanegaarden). 

Overkørselssignaler med firkantet Skive. 
Saadanne Signaler hvorfra vises: 
Banen spærret 

(Overk ø rsl e n aaben) 
Fu ld Skive 
(rødt Lys) 

Banen fri 
(Overkørslen spærret) 

Skivens Kant 
(grønt Lys) 

er anbragt ved følgend e Overkø rsler i og ved Kjø-
l>en havn: 
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Øst for offentlig O\'erkørsel Nr. 2 (VodroffsYej) paa 
Kjøbenhavns Nord- og Klampenborgbanegaard. 

Syd for offentlig Overkørsel Nr. 12 (Hejmd alsgad e) 
over Nordbanen og Godsforbindelsesbanen; Sig-
nalet gælder for begge Baner. 

Øst for offentlig Overkørsel Nr. 10 (Fasanvej) over 
Vestbanen. 

Øst for offentlig Overkørsel Nr. 10 (Fasanvej) over 
Frederikssuudbanen. 

Ved nedennævnte Overkørsler i og ved Kjøbenhavn 
er anbragt Mastesignaler af Type E I i Almindeligt 

Signalreglement, undertiden dog kun med 1 Arm: 
Offentlig Overkørsel Nr. 4 (Ørstedsvej) over Nord-

banen. 
Offentlig Overkørsel Nr. 7 (Rantzausgade) over Nord-

og Klampenborgbanen samt Godsforbindelses-
banen. P<rn hver Side af Overkørslen er opstillet 
el 1-armet Signa! for hver Bane. 

Offentlig Overkørsel Nr. 14 (Tagensvej) over Nord-
banen og Godsforbindelseshanen ; Signalet gælder 
for begge Baner. 

Overkørslen i St. 87 ved Blokposten ved Lersøen. 
Signalet er anbragt ved Siden af Bloksignalet og 
gælder kun for Godsforbindelsesbanen. 

Offentlig Overkørsel Nr. 19 (Lyngbyvej) over Nord-
banen. 

Offentlig Overkørsel Nr. 19 (Lyngbyvej) over Gods-
forbindelsesbanen . 

Offenllig Overkørsel Nr. 7 a (Holighedsvej) over Gods-
forbindelsesbanen . Paa hver Side af Overkørslen 
er anbragt el 1-armel Signal med tilhørende frem -



VII. 

FOHTEGNELSE OVER STATSBANERNES 
LJNIEBLOKANLA.;:G 
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FOHTEG NELSE OV E H STATSB AN EH N ES 
J, INI EBT ,() KA NL1·:G 

A Dobbeltsporede Linieblokstrækninger. 
Dobhellsporel Lini ebl o k 

Stræ kninger : 
a. Østerbro- Hell erup . 

lin cl es pa a følgend e 

_b. Kjøbenhavns Nord - og Klarnpenborgban egaa rd 
- Hell erup . 

c. Hell erup - Rungsted . 
d . Hellerup - Holle. 
e. Snekkersten - Helsingø1:. 
f Kj øbenh avns Perso nban egaa rd -- Vigc rsl e \' . 

g. Kj øbenh a Yn s Codsbanegaard - Vi ge rs lev. 
h . Frederik sberg- Nørrebro. 
l. Frederiksberg - Vi ge rslev. 
k . Va lby Gasvæ rk · Roskildevej . 
l. Vi gerslev- Roskild e. 

m. Roskild e -- Korsø r. 

Dobbelt-
sporede 

Bl ok s lra! k-
ningcr. 

Paa disse Str<.c k11i11 ge r find es fø lgend e 
pos ler '''): 

a. Østerbro - Hellerup. 

Bl o k- Bl o i<pos ler 
paa rl oh-
h ells p o rt·I 

Bnn c. 

Øs terbro Sta tion . 
Pos ten ved Sva nemøll en, SI. 97. 

Hell erup Sta tion . 

*) :\ngaa ('nd c Bd j e 11i11 gc 11 ;i l' Blokpos le r henvi ses lil 
»Beskri veb l· a l' og Beslc mm c lse r o m De d ;i nskc St a ls-
h:rn c1·s Stati ons- og Slræ knin gss ikrin gsanl :cg,,, Sid e 
ll fi - 12:1. 
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b. Kjøbenhavns Nord- og Klampenborgbanegaard-
Hellerup. 

Kjøbenhavns Nord- og Klampenborgbanegaard. 
Posten ved Biilowsvej , St. 39. 

Nørrebro Station. 
Posten ved Lersøen, St. 87. 
Posten ved Vognmandsmarken, St. 115. 

Hellerup Sta tion. 

c. Hellerup- Rungsted. 
Hellerup Stati on. 

Posten ved Høgsm indevej, St. 22. 
Charlottenlun d Sta tion . 

Pos ten ved Hyldegaardsvej, St. 67 . 
Klampenborg Statio n. 

Posten ved Trepilelaagen, St. 79. 
Posten ved Strandmøllebroen , St. 137 . 

(Signalet for nordgaaende Tog er an-
bragt syd for Broen, Signalet for syd-
gaaende Tog er anbragt nord for Broen). 

Skodsborg Station . 
Posten ved Frydenlundsvej, St. 245. 

Vedbæk Sta tion . 
Posten ved Hørsholmsvej, St. 362. 

Rungsted "Sta tion . 

d; Hellerup- Holte. 
Hellerup Sta tion . 
Gjentof'te Station . 

Posten ved Ø rn egaa rdsvej en, St. 214. 
Lyngby Station. 

Posten ved Virumvejen , SL. 292 . 
Holte Station . 
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e. Snekkersten- Helsingør. 
Snek kerste n Sta ti on. 

Pos ten i Kys tba nens St. 99il. 
Hels in gø r Sta ti on . 

f. Kjøbenhavns Personbanegaard - Vigerslev. 
Kjøbenh avns Pe rso nba negaa rd Pos t lll (kun for 

Udk ørse l). 
Kjøbenh avns Pe rso n ba negaa rd Pos t I. 
Ves terfrd ledvej Bill etsa lgss ted . 
Va lby Station. 
Vigerslev Station . 

g. Kjøbenhavns Godsbanegaard - Vigerslev. 
Kjøbe nha vn s Godsba negaa rd . 

Pos ten ved Trekronersgade. 
Valby Gasværk Station . 
Vigers lev Sta tion . 

h. Frederiksberg- Nørrebro. 
F rederik sberg Sta ti on . 

Pos ten ved Roli gheds vej, St. 89. 
(Pos ten indgaa r kun i L inieb lo kken for 
Togretnin gen F rederik sberg - Nørrebro ; 
den modsa tte Togretning har in gen 
Mellem post . -- Signa let er e t Overk ør-
selssign al). 

Nø rrebro Station. 

i. Frederiksberg- Vigerslev. 
Frederik sberg Sta tion . 
Roski ldcvej Station . 
Vige rslev Station. 
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k. Valby 

Valby Gasværk Station. 
Roskildevej Station. 

1. Vigerslev- Roskilde. 

Vigerslev Station. 
Posten ved Brøndbyøstervejen, St. 143. 

(bruges kun, naar Militærstationen ikke 
er i Brug). 

Posten ved Militærstationen øst for Glostrup . 
(bruges kun, naar Militærstationen er 
i Brug). 

Glostrup Station. 
Posten ved Albertslund, St. 230. 

Taastrup Station . 
Posten ved Kraghave, St. 338. 

Hedehusene Station. 
Posten ved Marbjergvejen, St. 446. 

Roskilde Station. 

m. Roskilde- Korsør. 

Roskilde Station. 
Posten ved Gjøderup, Vogterhns 24 . 

Viby Station. 
Posten ved Vogterhus 29. 

Borup Station. 
Posten ved Vogterh us 34. 

Kværkeby Holdeplads . 
Posten ved Vogterhus :rn. 

Ringsted Statton. 
Posten ved Vogterhu s 44. 
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Fjenneslev Holdeplads. 
Posten ved Vogterh us 49. 

Sorø Station . 
Posten wd Vogterhus 54 . 

Frederikslunrl Holdeplads. 
Posten ved Vogterh us 59. 

Slagelse Sia tion. 
Posten ved Vogterh us fi4. 

Forlev Station. 
Posten ved Vogterhus 68 a. 

Korsør Station. 

B. Enkeltsporede Blokstrækninger. 
Enkeltsporet Liniel.Jlok findes paa f 1 d Enkclt-Ø gen e sporede 

Strækninger: 
a. Værslev- Kalundborg. 
l.J. Masnedsund - Masnedø. 
c. Orehoved- Nørre Als lev. 

Paa disse Strækninger afvikles Betjeningen i 
Hovedsagen som angivet under 124 i »Besk ri vel se 
af og Bestemmelser om de i.lanske Statsl.Janers 
Stations- og Strækni ngssikri ngsanlæg « 1915. 

lllokstræk-
ninge r. 

Paa Strækningerne lindes følgende Blokposter: Blokposter 
pua en-

keltsporl'l a. Værslev- Kalundborg. llnnc . 

Værslev Station. 
Posten ved Kjærhyvejen , St. 11 %. 

Kalundborg Station. 

b. Masnedsund- - Masnedø. 
Masnedsund Station. 
Masnedø Station. 
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c. Orehoved-- Nørre Alslev. 
Orehoved St.ation. 

Posten ved Gaabense - Nykjøbing Vejen, 
St. 58. 

Nørre Alslev Station. 

C. Uegentlige Linieblokstrækninger. 
Linieblokanlæg, som de under 131 i »Beskrivelse 

stræknin- af og Bestemmelser om de danske Statsbaners Sta-ger. 
tions- og Strækningssikringsanlæg• 1915 beskrevne. 
findes paa Strækningen: 

Helsingør Station-Helsingør Havn. 
(Forbindelsesbane for Hornbækbanen). 

Kjøbenhavn August 1916. 

Generaldirektoratet for Statsbanerne. 



• 

Ved en Fejl under Trykningen er der til Figurerne 
Nr. 11 2, 113 og 114 "set fra Land « benyttet forkerte Cli ch eer , 
idet T r æ ksta ngen i di ssr F igurer slrnld e lrn ve være t vist paa 
m odsa t Side af Masten. 

\ 
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