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I. Anlæg i forbindelse med fjernstyrings-
ordningen 

Hovedprincippet i fjernstyringsor.dningen er, at Fjernstyrings-
toggangen afvikles fra fjernstyringscentralen i ordningen 
Odense, og at understationerne normalt ikke med-
virker ved den sikkerhedsmæssige afvikling af 
toggangen. 

Fjnnstyri11gsordni11ge 11 omfat.te r strækningen Ny-
borg I-I- Middelfa rt, og den er i det væsentlige baseret 
på nedennævnte anlæg, der er beskrevet i det efte r-
rølgende: 

a ) Automa tiske linieblokanla·g rnf'd dertil li ørc 11dc 
signaler m v. 

b) Fjernstyringscc-ntra len i signa lposten på Odense 
sta tion (FC). 

c) Sikringsanlæggene p i\ understationer. 

d ) Sikkerlwdstelcfoner . 

Om a fvikling af toggangen pi\ Assenshanen, se af-
snit Vil l. 

Nyborg H , Odrnse og Middelfart stat ionC' r er ikke 
fjernstyret, men disse stationers udkørselssignaler, 
der give1· adgang til cl e11 fjernstyrede strcrkning, er i 

af FC, så ledes at de kun ka n vise en 
kørtilladelsc efter at være frigin:t a f FC. 

I tilfælde a f a; nclring i togfølgen c l på Odense sta-
tion 111å fornøden a fta le forud t ra:ffes mellem Odense 
station og FC. 
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Automatiske 
linieblokanlæg 
med dertil 
hørende 
signaler m v 

a) Automatisk linie blokanlæg 
Strækningen Nyborg H- Middelfa rt er forsynet lll ecl 

a utomatiske linieblokanlæg. H ovedsigna lerne, der alle 
er daglyssignaler, er indrettet således, at de også giver 
oplysning om næs te hovedsignals stilling. 

Hovedsignalerne er benævnt ved firecifrede ken-
dingsnumre, der er anført på skilte ved de ti l signa-
lerne hørende signa J telefoner og blokhytter. 

Understationernes signaler kan en ten automatisk 
eller manuelt stilles på "kør" eller " kør igennem", jf 
side 5- 6. I modsætning til hovedsignalerne på fri bane 
og på holdestederne, jf nedenfor, er sta tionernes sig-
naler a ltid tændt. 

Udkør-selssignalerne er ikke i af hængighed af spor-
skifterne i sta tionens udkørselsende, idet sporskifte-
afhængigheden er lagt på p;°tgældende perronudkør-
selssignal. 

Så fremt der er frit i det nærmeste efter en under-
station følgend e blokafsnit, vil såvel sta ndsende so rn 
gennemkørende tog normalt få signal " kør igennem" 
fra indkørselssignalet. Indkørselssignalerne give r a ltså 
ikke oplysning om planmæssige standsn inge r, men 
da nne standsninger må alene udledes af tjenes t("køre-
planen, henholdsvis særtogsanmeldelsen. 

M ellembloksignalerne er indrettet således, a t signal-
begreberne "kør" og "kør igenneni" normalt er slukket, 
men tændes automatisk, når et tog nærmer sig signalet. 
Derimod vises signal " stop" altid, så længe det efter-
følgende blokafsnit er besat. 

Mellembloksignalerne nr J 153 og 2133 foran Lange-
skov, nr 2487 fora n Bred og nr 25 76 fo ran Gelsted 
samt nr 1700 og 2676 foran Nørre-Åby er tillige dæk-
ningss igna l på fr i ba ne. jf a fsni t VII. 

b) Fjernstyringscentralen (FC) 
Fjernstyringscentralen er placeret i signn lposten på Fjernstyrings-

Odense station. centralen 
Fra fjernstyringsapparatet kan der ved elektriske 

impulser a fgives "ordrer", der resulterer i en manøv-
rering med den pågældende understa tions sporskifter, 
togveje og signaler. V ed hjælp a f tableauer på appa-
ratet kan det kont rolleres, om en ordre er blevet ud-
ført, ligesom det kan iagttages, hvo rledes stra:kningen 
og sta tjonerne er hesa t af tog m v. 

Den, der ha r ansvaret for cent ra lens betjening - Fjernstyrings-
fj ernstyringslederen - er sta tionsbestyrer for de un- lederen 
dersta tioner, der på det pågældende tidspunkt fjern-
styres fra FC. 

T oggangen på 1mdersta tionerne afvikles alt efter Driftsformer 
forholdene efter FC's bestemmelse ved en a f følgende 
dri ftsformer : 

Automatisk drift (kun Nyborg- Odense): 

Fjernstyringsanlægget er af FC indstillet således, a t 
understationens signaler stilles automa tisk af tog, der 
na:rrner sig sta tionen, såfremt betingelserne for at pas-
sere signalerne er til stede. Denne d riftsform kan kun 
anvendes for tog ad gennemkørselssporene, og den 
kan etableres for hvert gennemkørselsspor for sig. 

Automatisk stationsdrift (kun Odense- Middel-
fart): 

Fjernstyringsanlægget er af FC indstillet således, at 
understationens signaler og togveje stilles automatisk 
nf tog, der nærmer sig stationen, såfremt betingelserne 
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for at passe re signalerne er til stede. Ved denne drifts-
form stilles der automa tisk signal ti l de forud hestemte 
togvej e.: p å understationerne, hcrunder også ind- og 
udkørse l til og fra vigesporene. 

Automatisk gennemkørselsdrift (kun Odense- -
Middelfart): 

Denne driftsform, der benyttes i tilfælde.:, hvor auto-
ma tisk stationsdrift ikke kan eller ikke må bc.:nyttcs, 
bevirker, at understationens signaler stilles automa-
tisk af tog, de r næ rmer sig stationen, såfremt betingd-
scrne for a t passere signalerne er t il stede. D en ka n 
kun anvendes for tog ad gennemkørselssporene og kan 
kun etableres for begge gennemkørselsspor på en gang. 

Manuel centraldrift: 

Togvejsindsti lling og signa lg ivning på understa tio-
11 cn fo reta ges 111 anuclt af FC for hvert enkelt tog, og 
FC kan i fornødent omfang frigive understationens 
sporskifter til betjening fra s;nlige hetj eningsanordnin-
g-c r p;t understa t.ionen. 

Understationsdrift: 

Undnstationen n a f FC koblet ud a f fj ernstyringen , 
og de til stationen hørende sporskifter og signa ler be-
t jencs fm understa tionens ce ntra la ppara t uncl1'.J' en 
stedlig .1tatiunsbestyrers ansvar. I tilfælde af un:gcl-
n 1; 1.:ssighedcr i toggallgen ska l sta tionsbestyreren dog 
holde fornøden ·kontakt rn t:d FC. 

K an understationsdrift ikke etablen:s fra FC ad elek-
tr isk vej, kan denne drift sform etableres ved a t ind-
s: l'tte og orndrcje en yak110gle i understationens cen-
tralappara t. Nøglen opbeva res normalt plombert:L p;°1 
understationens centralapparat og må kun bruges d t.cr 
llrdn· fra FC. 

En undcrsta tion m ;°1 kun være indstillet til under-
sta tionsclrift., nftr stationen er betjent a f stationsbesty-
rnudda nn(' t. personale. 

c) Sikringsanlæggene på understationer 
. Sikringsa nlæggene på understationnn e er udformet Sikringsanlæg-

snm rc l;ea nlæg. genes udform-
ning 

Sporskift erne i forbi ndelser m ellem hovedsjJo r er Sporforbindel-
centrnlb<etjentc, og samtlige sporskifter i hovedspor er ser mellem 
forsyn et med sporskiftesignal. hovedspor 

Sporskifterne kan omstilles 

1) fra FC i forbindelse m ed sigm1 lgivning, s;'l frcmt 
de indgår i pågældende togvej, 

2) fra understa.tioncns centralappa ra t. 

:1) fra en betj eningskasse uden på sta tionsbygningen , 
4) fra stedbetjeningskontakter ved pågældende 

sporskifter. 
Sporskifterne ka n - enten fra FC elle1- fra under-

sta tionens centralapparat - frigives ti l betj ening fra 
ovennævnte betjeningskasse eller til betjening fra sted-
betjeningskontakter. 

I betjeningskassen er der en sportavle, på hvilken 
trykknapper for sporskifternes betjening er anbragt. 
På tavlen findes endvidere tablea uer, der ved lysende 
streger- angiver sporskifternes stilling. Når et sporskifte 
ska l omsti lles, indtrykkes den knap, der er placeret i 
sporsignaturen svarende til den ønskede nye sti lling. 
Tableauet for den hidtidige sti lling vil da slukke, og 
ta bleauet for den nye vil blinke. Knappen kan der-
efter slippes, og når sporskifterne er i den nye stilling, 
sk ifter d et blinkende tableau til fast lys. 

Om sikring mod utidig omstilling af sporskifter, se 
a fsnit V. 
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Sporskifter 
i læssespor-
forbindelser 

Stopknap 

H åndsving for 
omstilling af 
sporskifter. 
Låsebolte 

Sporskifterne i læssesj)()rf orbindelser er nøgleaflåse-
de, og hovednøglen er fas tholdt i en elektromagnetisk 
nøglelås ved sporskiftet. 

Nøglen kan fri gives fra FC eller fra understa tionens 
centralapparat. Samtidig med frigivningen tændes en 
tableaulampe i den elektromagnetiske nøglelås, hvor-
efter hovednøglen kan orndrejes og udtages, nå r en 
på nøglelåsen anbragt knap indtrykkes. 

Efter brugen skal hovednøglen påny indsa:ttes og 
omdrejes i nøglelåsen. 

Uden på sta tionsbygningen på understa tionerne er 
der i et skab med glasrude anbragt en stopknap, hvor-
med sta tionens signaler f eks under en fa resitua tion 
kan bringes på "stop" en ten efter å bning a f ska bet 
med kupenøgle eller efter lrnusni11g a f glasruden i 
ska bets låge. 

Til brug i tilfælde, hvor et sporskifte på grund af 
fejl ikke kan omstilles ad elektrisk vej, findes der i 
en holder i forannævnte skab et håndsving fo1· om-
stilling af sporskifter. H åndsvinget må kun fj ernes fra 
skabet efter tilladelse fra FC, henholdsvis fra den sted -
lige sta tionsbestyrer. 

Der findes 2 forskellige typer sporskiftedrev, og 
håndsvinget er indrettet til brug ved begge typer, idet 
håndsvinget i den ene ende passer til den ene type 
og i den modsatte ende til den anden. 

Sålænge håndsvinget er fjernet fra holderen, er a lle 
understationens signaler spærret i stopstilling, og elek-
trisk omstilling af sporskifter kan ikke finde sted . 
Håndsvinget skal derfor straks efter benyttelsen sættes 
tilbage i holderen, og underretning skal gives til FC, 
når dette er sket . 

T il brug ved aflåsning af sporskifter, der på grund 
a f fejl skal a f!rtscs med låsebolt og hængelås, er der 

i skabet endvidere anbragt to transpor table låsebolte. 
Til aflåsning dels af de ved visse sporskifter anbragte 
faste låsebolte dels a f de nævnte transportable låsebolte 
findes der i skabet hængelåse med tilhørende nøgle. 

Endelig findes i skabet en vejledning for brug a f 
håndsving og låsebolte. 

Såfremt det, jf afsnit VI, bliver pålagt en togfører a t 
sikre et sporskifte med låsebolt og hængelås, vil FC 
samtidig meddele, hvorl edes der skal fo rholdes med 
nøglerne til hængelåsene. 

På understationerne er anbragt fas te lysafgangssigna-
ler, der for tog ad gennemkørselssporene normalt tæn-
des a utoma tisk af det indkørende tog . Om a fgangss ig-
na l fra Langeskov, når denne sta tion er understation, se 
a fsnit VII , punkt B. 

Ved brng af en tiy kkna p på sportav len kan sta-
tionens personale dog hindre den automa tiske tænding 
eller slukke lysafgangssigna let, såfremt sta tionen a f 
ekspeditionsmæssige grunde ( [ eks stor godsudveks-
ling) ønsker a t tilbageholde toget. 

Ved perronovergangene på understa tionerne og 
holdestederne er opstillet anlæg, der ved lysende skilte 
i forbind else med advise ring fra højtta lere adva rer de 
rejsende mod a t gå over sporet, når sådan overgang er 
forbundet med fa re på grund af toggang. 

Anlæggene virker normalt automa tisk, men højt-
talerne er frakoblet, nå r sta tionen ha r understa tions-
drift. 

Uanset nævnte varslingsa nlæg skal signal "giv agt" 
(signal nr 55 ) afgives efter bestemmelserne i SIR. 

H øjtta lerne ka n endvidere anvendes fra FC f eks 
til meddelelser til publikum . 

Faste lys-
afgangs-
signaler 

V arslingsanlæg 
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Signal-
telefoner 

d) Sikkerhedstelefoner 
V ed a lle hovedsigna ler og i nærheden af perron-

udkørselssigna lerne i uclkørselsenden samt uden på 
stationsbygningerne er a nbragt signaltelefon . 

Opkald fra telefonen ved indkørselssigna let foran 
Nyborg H , Odense og Middelfa rt gå r til vedkom-
mende sta tion. 

Opka ld fra telefonerne ved neclenmevnte mellem-
bloksignaler går til de a nførte sta tioner : 

M ellembloksigna lerne for højre spor 

Hjulby- Nyhorg H 
M a rslcv- Odense 
H olmstn 1 p- Odense 
K avslunde- Middelfa rt 

Nyborg H. 

Odense. 

Middelfart. 

Opkald fra øvrige signaltelefoner gå r til FC eller -
ved understationsd rift - til den p :°i opslag på telefon-
skabet a nfør te sta tion. 

Ved opkald ka n FC, henholdsvis understa tionen, 
stra ks se, fra hvilken signaltelefon opkaldet sker. 

Opkald fra en signa ltelefon sker ved a t løfte mikro-
te lefonen af gafl en . Efter endt samta le skal mikro-
telefon en anbringes på gaflen og telefonskabets låge 
lukkes . 

Nød telefoner V ed understa tionernes indkørselssigna ler, ved dæk-
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ningssig nalerne foran L a ngeskov, Bred, Gels ted og 
Nørre-Åby samt uden på slationsbygningerne find es 
endvidere nødtelefon, som kun har forbindelse til FC, 
og som kun m å benyttes, såfremt forbind else m ed FC 
ikke ka n opnås trods gentagne opkald fra signa ltelefo-
nen samme sted . FC e r ikke i stand til a t se, fra hvilken 
af strækn ingens nødtelef uner der foretages opka ld, 
hvorfor brugen a f disse telefon er skal foregå m ed sær-
lig agtp ågivenhed , bl a m ed hensyn til steda ngivelser, 
tognumre og lignende. 

N ødtelefonernes klokke er ikke indkoblet, nå r lågen 
til skabet er lukket. 

II. Bestemmelser i tilslutning til SR 

Ad SR § 1 
U nclnstal ionern e Hjulby, U llerslev, M <t rslev, H olm-

sLruµ, T ommcrup, Arup , Ejby og K avsluncle v irker 
ua nset driftsform en a ltid som togfølgestat ioner. 

Ska lhjcrg, Bred, Gelsted og N 01Te-,i\hy er holdeste-
dcr. 

l ,; rn geskov er holdested , m< 'll vil dog ekst r;wrdina: rt 
kiinnc etableres som togfølg<'s tat ion rn cd 11nderstatio11s-
clrift, jf afsnit VII. 

U<t nset a t La ngeskov, Bred, Gelsted og Nørre-Åby 
!'r holdesteder, vil der dog kunne foregå toggang på 
slra·kn ingsspon·nc, nlt'dcns et tog er ;inb rag"t på læssc-
spnrct.. 

Ad SR § 3 

Togfølge-
stationer og 
holdesteder 

T ogfore r<' Il og loko11Jotivf øren·11 ska I ;iltid J1 H'd- Personalets for-
bringe nærværende bestemmelse r under tjeneste på syning med 
dn1 fjnn styrede st:r;1:kning . reglementer m v 

Ad SR § 5 
P:°t den Jjcrnstyrccle stræ kning sikres togFulge 11 af Togfølge 

de ;i u torna ti sk<· linich lokanlæg, og der kan norn1a lt 
va;re et tng i hvert blokafs nit. 

1 r olgcndc l ilfa:ldc mi'l der dog på d!'t p;01ga.:ld<·11de 
spor ku11 \·;crc· tog ad gangcn mdl!'111 to na botog-
i"rilg<"sL1 ti onn : 

N<01.r e t tog p ft g rund ar spæ rring ;1 [ det C ll C 

st r;1 :kni11gss por bcfa rcr \TllStrc · spor. 
N:01r cln p i\ g r11n d :1 [ ga nske s;crligc forh olcl , 
r eks st:o rrc e ller ved va rende forsty rrelse r j de 
a uto111alis ke li ni eh loka n læg l llld lagclsesvis køres 
p f1 af- og tilbagt·rnclcl ing 111elle1 n nabosta t io nn , 
der er betjent a f stati onshes tyrernddannct pnso-
11 a le . 

11 



Bemærkning i 
telegrafjourna-
len om under-
stationsdrift 

Tavle om 
uregelmæssig-
heder 

Telegrafvagt 

Eftersyn af 
sporskifter 

Når det forankørende tog er et a rbejdstog, et sær-
ligt a rbejdstog eller et sneplovtog, m å der ikke afsendes 
t·og ad det påga:ldende spor, forind en der er mod tage t 
melding om, at sporet er frit. 

Ad SR § 6 
Når der etableres understa tionsdrift på en station, 

skal bemærkning herom m ed a ngivelse af klokkeslet 
indføres i telegrafjournalen såvel på den pågældende 
understa tion som på FC. Ti lsvarende bemærkning skal 
gøres , niir understa tionsdrif ten ophører. 

Bestemmelserne i SR § 6, pkt. 3, 2. stk. om anbrin-
gelse af opslag om uregelmæssigheder kommer ti l an-
vendelse såvel på FC som på de und erstationer, uregcl-
1rnessighcclerne vedrører. 

Ad SR § 7 
Bortset fra tidsrum, i hvilke der er etableret under-

stationsdrift, holder understationerne ikke telegra fvagt 
af hensyn til toggangen. 

Ad SR § 11 
Den, der skal foretage sporskifteeftersyn, tra:: ffe r a f-

t;1le med FC om tidspunktet, hvorefter FC i fornødent 
omfang frigiver sporskifterne til stedbetj ening. N i'ir 
eftersynet ha r fundet sted, underre ttes FC, der foreta-
gn nota t herom i telegrafjou rnalen . 

Vise r der sig ved eftersynet sådanne fejl eller for-
styrrelser, a t centralsikringen skal aflyses, påhviler det 
FC at fore tage det i denne anledning forn ødne, her-
under ;-i t tilka lde signaltjenestens pcrsonak. 

Ad SR § 12 
Aftale omarbej- Om arbejder af den i SR § 12, pkt. 1, nævnte art, 
dets udførelse der berører spor-, signal- eller sikringsan læg p;1 under-
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sta tioner, må der i hvert enkelt tilfælde af a rbejdsle-
deren forud træffes af tale med FC, der herefter sørger 
for fornøden 11ndern.: tning af understationen samt for, 
a t der etableres understa tionsdrift på den pågældende 

. station i det omfang, det er nødvendigt. 
Såfremt understa tionsdrift etableres, forholdes som 

;inført i SR § 12, og den stedlige sta tionsbestyrer orien-
tf'.rer FC om arbejdets forløb . 

Arbejdslederen underretter FC - henholdsvis den 
stedlige stationsbestyrer - umiddelbart før a rbejdet på-
begyndes, samt ni'tr dN f'r afsluttet. 

Enhver forstyrrelse e ller fejl i stations- eller stræk-
ningssikringsanlæg m v skal straks anmeldes for FC, 
ckr foretage r det videre fornødne. 

Ad SR §§ 13 og 15 

Forstyrrelse 
i sikrings-
anlæggene 

I den t·id, en undrTsta tion er betjent, sbl stationens Eftersyn af 
personale - uanset driftsformen - i fornødent om- stationsområdet 
fa ng foretage eftersyn af stationsområde t samt iagt-
tage, a t bestemmelserne i SR § 15 om sikring af vogne 
overholdes. Eftersynet skal bl a foretages , forinden 
personalet forlader sta tionen ved tj enestetidens ophør, 
og det skal da omfatte kontrol af, at de på stationsbyg-
ningen a nb ragte telefon- og betj eningsskabe er afl åset. 

Ved tjenes tens fratræden anføn ·s i tr k grafj ournalen, 
at eftersynet er foretaget . 

Ad SR § 23 
Der må ikke medgives skydelokomotiv ud over nrn- Anvendelse af 

gergrænsemærket. 

Ad SR § 25 
Opstår der på den fj ernstyrede strækning forhold, 

der gør det nødvendigt a t foretage en has tighedsncd-
s;r ttelse uden varsel, underrettes FC straks. 

skydelokomotiv 

Midlertidige 
hastigheds-
nedsættelser 
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Af- og tilbage-
melding af tog 

Førelse af 
togjournal 

Fri baneordre 

Togvejs-
eftersyn 

FC und <..: rn:t te r trafikinsp <..: ktø ren op; sø rger for, at 

hvert rnkelt: togs loko 111o tivfø rc r og cvenlue lt togfø re r 
unde rre ttes 0 111 forh oldet, indtil d e r af tra fikin sp ek t<:J-
1rn er tniHct en a nde n ordning . 

Ad SR § 26 
Af- og tilbagemelding find e r 11< nnalt ikke st<'d . Så-

fremt linie bloka nl;.cgget eller fj e rns tyringsanlægge t 
kommer i u o rd en p å en så d a n m å d e, a t FC ikke kan 
følge ell e r ikke ka n styre togenes kørsel på d en fj c rn-
styred <..: stra·kning, ska l d er efter FC's bes temmelse sna-
rest imlfø r <..:s understa tionsdrift og fo re tag<..:s a f- og til-
bagemelding ove r d e n stræ kning uo rd <..:n <..: n vedrø rer. 

p;t und<..:rsta tio ne rne føres kun tog journa l, nå r sta -
t ionen har understa tionsdrift. 

I FC reg islr<..:rcr en togtidsskrivn a11lrn11atisk toggan-
g<·n n vc-r den fj e rnstyrede stra·kning . 

Ad SR § 27 
Bc·ste rn11wlsl'rn c om friba neordre koinrnc r ikke til a n-

vc·ncklsc: p;t cl cn fj e rn styred e st ra·kning . 

Ad SR § 28 
llcs tl·11111H:lsl'l'11l' o m tog vejsefte rsyn korn111 <..: r p [1 u11-

<krstation cr kun til anvendelse, n å r sta tionen h a r un-
d<'rst;-i tionscl rift. 

Ad SR § 30 
Ind- og udran- 0111 t"gcnes kø rsel ind p f1 og ud fr:1 undc rs ta ti o 11 e r 
gering. Telefo- uncln fmli old , h vor norma l sig nalg iv 11i11g ikke er rnu-
nisk ind- og ud- li g, li1 ·11 vises 1il a fsnit VI. 
kørselstilladelse 

Samtidig 
ankomst eller 
afgang af tog. 
Sikring af 
de rejsendes 
færdsel 
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Ad SR § 32 
F o r ;r I 1111diggøre sa mti d ig e ksp editi o n af tog er d e r 

1·1:iblnc t: varslingsa nb:g til sikring af d e re jsencl es fæ rd-
sd 01Tr spore n <..: p :°t unde rsta ti one l'll e og ho lclcs tf'd c rn e , 
jf side 9. 

' I 'ng perso na le t fo r p e rso nbefo rdrend e sta ncb ·ndc tog 
:;k::I dog, h vor logei- ikke k0 rcr sporl' t n :r rnwst lw -

1Tclhyg11ing l'11 , va·1T o p111a: rkson1 p :•1_. om tog 1·a rsll's. og 
i g ivl' t 1·:ilcl ;1cl v: 1rl' cl c rejse nd e i d et o mf:rng, dr t e r 
1 llll lig t. 

Ad SR § 33 
N: '1r et ikkc-pe rsonf0rc11dc· tog intcl arbejde ha r p å 

1·11 1111clnsta tion di e r c·t hnldcs tecl , ka n FC g i\/(' tilh-
del se til , at sta ndsningen bo rtfa lde r. FC unde rre tte r 
togfø rc tTn og loko m o ti v føre ren. 

0 111 kllrsd 11 wd ikk e- pnsonfc11Tnd e log indtil '.10 mi n . 
fø r kø repla nsmæssig tid i tid e n fra kl 18 .00 til kl 6.00 
t r:1-Jfl'r sta tion <i f1·aJc med FC, ckr so rgc-r 
ror fornøcl<..:n unde rretning af sta tion e r. 

S?1frcrnt der ikke c'J' stedlig stationsbes tyrer på st;-i-
1 ionen, tra:ffes ;-i fta le o rn m evn te kørsel m ellem tog fø-
n ·rc11 og FC. 

I ov rigt fi11d <..: r 11ncll'rrl't11ing af tog- og lokorno li vfo -
rc n ·n ikke sted. 

Togenes 
standsning på 
fjernstyrede 
stationer 

Særlige regler 
for togenes 
afgangstider 

J\ 1u11clddsn rnn arbejckr p ;°1 cil:11 fj e rnstyrede Anmeldelse om 
st r:c k11i11g i tid en fra kl lfl .00 til kl 6.00 skal ske til FC, arbejdermellem 
der sorgn for fornod e n uncl e rrl'tning :1f sta tio11 e r 111 v. kl. 18,00 og 

kl. 6,00 

Ad SR § 34 
Sa: rtog ska l kun anmeldes for understa tionerne og Særtog 

liold es tcckrne i d e t omfang, d e t ha r be tydning for disse 
;1f he nsyn til togets ekspeditio n mm . 

Understa tione rn e unde rre ttes i a lle tilfæ lde a f FC 
on1 særtog. dl'r skal lobc ind en fo r tidsrum, i h1·ilke 
drn p å gæ ldende sta tion h:1r understa tionsdrifl. 

J\nclrc tog underre ttes ikke om de ved sæ rtogsa n- Underretning 
rnclcl e lscn fa s tsatte ovf'rhalinger og t·ogp<i sseringer. af andre tog 
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Underretning Bane- og signa ltj enestens Iiniepersonale skal ved hen-
af bane- og sig- vendclse til FC selv skaffe sig fornøden oplysning om 
naltjenestens tillyste særtog. 
liniepersonale Bestemmelserne i SR § :.M·, pkt. G, om underretn ing 

af det pågældende persona le kommer ikke ti l anven-
delse. 

Ad SR §§ 35 og 36 
Arbejdstog og Om a nmeldelse, underretning af andre tog og un-
særlige arbejds- derretn ing af b:rne- og signaltjenes tens liniepersona le 
tog. A nmel- gælder ti lsvarende bestemmelser som anført foran for 
delse og under- særtog. 
retning m v 

Togfølge Se " Ad SR § 5",side 1 l. 

Liniebloksigna- Se "Ad SR § 39", side 17. 
lernes betydning 

Melding om 
at stræknings-
sporet er frit 

Sneplovtog 

Så snart et arbejdstog er a nkommet til en togfølge-
station - henholdsvis til et holdested, hvor det ska l 
passeres. af et aJ1det tog - ska l togføreren give melding 
om, hvorvidt det stræ kningsspor, toget ha r befaret, er 
fri t. M eldingen gives til FC, henholdsvis til den sted-
lige stationsbestyrer, der underretter FC. 

Ad SR § 37 
Om a nmeldelse, underretning af bane- og signa l-

tj enestens liniepersonale og underretning af a ndre tog 
gælder tilsva rende bestemmelser som foran anført fo r 
særtog, a lt fo r så vidt der ikke af di strik tschefen, tra-
fikinspektøren, snetræknings lederen ell er FC gives sær-
lige direktiver. 

Togfølge Se " Ad SR § 5, side 11. 

Liniebloksigna- Se " Ad SR § 39", side 17. 
lernes betydning 
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Ad SR § 38 
Anmodning om hjælp ti l et nedbrudt tog vil nor- Hjælpetog 

malt indgå til FC, der sørger for tilkaldelse af hjælpe-
tog, jf " Ad SR § 52", side 20. Såfremt a nmodningen 
indgå r til en station, underrette r denne omgående FC. 

Ad SR § 39 
Som hovedregel gælder, at liniebloksignalerne 

skal benyttes for og respekteres af alle tog. 
Fra denne regel gælder følgende undtagelser : 

Særlige arbejdstog og .meplovtog, der, efter a t 
ha ve passeret et mellembloksigna l i en kørst il-
ling, har behov for a t beva·ge sig flere gange for-
b i dette, kan efter tilladelse fra FC under sttda n 
frem- og ti lbagekørsel uden videre passere det 
jHlgældende signal, selv om dette viser "stop". 

HjæljJetog j1å det ba1ustykke, hvor hjælj)(:rt 
skal )Ides, kan efter tilladelxe fra FC µassere even-
tuelle mellembloksigna ler, der viser "s top". 

For tog, der -- efter tilladelse hertil er indhentet 
hos FC - fo rC's ti lbage, ha r rne ll embloksignalerne in-
gen betydning. 

Ad SR § 40 

Linie bloksigna-
lers betydning 
for visse 
togarter 

Meldinger ti l understa tionerne og betjente holdeste- Meldinger om 
der om forsinkelser skal kun g ives for pla nmæssigt forsinkelser 
standsende tog. 

Ad SR §§ 42 og 43 
FC tnr. ffcr afgørelse om eventuelle a:ndringer i tog- Ændring i tog-

på de n del a f strækningen , der på det pågæl- følgen og under-
elende tidspunkt: e r fj ernstyret. I øv rig t· tra·ffn sta tin- retning herom 
nerne Nyborg H , Odense og Middelfa rt samt sta tio-
ner med understa tionsdrift a fta le med FC om even-
tuelle ændringer i togfølgen mellem Nyborg H og Mid-
delfart, rnen underretter ikke andre sta tioner herom . 
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Underretning 
om aflysning 
af tog 

Aflysning af 
den regelmæs-
sige drift 
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U ndnrctni ng orn æ ndringer i togfo lgc11 g ives i h ver t 
enkelt tilfa:lcle a f FC til de sta tioner pil stra: kningcn 
Nybo rg H - -Middelfa rt, fo r hvilke underretningen ha r 
lic tyd ning . For Odense stations veclko m111 encl e g ive r 
FC underretningen til lederen a f kornrnanclopos ten, der 
derefter foretager det videre fo rnødne. 

T ogene unclnrettes ikk(' om æ ndringer i togfølgen. 
V ed <c ndringe r i togfølgen, der ogs[L be rører stræk-

ningen Middelfart- -Frederi cia , forh oldes s<°1 lcdes : 

a) T og i retning Fredericia- Nyborg H 
F rederi cia station u nderret ter Middelfart station på 

s;cd vanlig m:tde, hvorefter Middelfa rt a fta ler nærmere 
med FC om togfølgen p?t den fjerns tyrede str;:ckni ng, 
jf foran. 

b) Tog i retningen Nyborg I-I - Fredericia 
Når Middelfart modtager underre tning fra FC orn 

:rnd ringe1· i togfølgen på den fj ernstyrede strækning, 
fo ranledige r stationen togfølgen Middelfa rt- - Frede-
ri cia a:ndret efter bes tem melserne i S R 42 og 4·3. 

Ad SR § 44 
M eddelelse 0 111 a flysning a f tog g ives til understa-

tionerne og holdes,tederne kun i det omfang, det har 
IJe tydning for disse a t væ re underrettet o rn aflysningen. 

Underretning orn aflysning g iws ikke til tog, der 
skull e have væ ret overha let a f det a fl ys te tog, ligesom 
bane- og signa ltjenestens liniepersona lc hell er ikke un-
derrettes. 

Ad SR § 45 
Nå r den regelrna:ssige drift aflyses, sørger FC for, at 

understationerne og holdestederne underrettes herom. 
Tilsva rende gælder, nå r regelmæss ig drift genoptages. 

Ha ne- og signa ltj enestens linieper,;ona le må selv hos 
FC skaffe sig oplysning om eventuelt tillys te tog. 

A d SR § 47 
N ;°1r sp ;n nng a f det ene spo r p<°i den Jj ernstyred!: Underretning 

st ræ kning ska l etable res, bekendtgø res spæ rringen gen- m v om 
11 c 11l La elle r ved tra fikinspektørens foransta ltning. spærring af 

1 L"L spæ rri nge n fora nlediges uden varsel , pttl \\·il cr det ene spor 
det den, der mod tage r meddelelse orn , a t de t ene spor 
er ufarba rt, omgåend e at underrette FC. 

FC: sø rger herdter for den videre fo rn ødne under-
retning af a lle vedkommende i henhold til SR (i 47. 
ind til næ nnerc fo religge r fra tra fi ki nspektøren. 

FC sørger end videre fo r, at signaler, der giver ad-
ga ng Lil det spa:rrede spor, holdes p i'1 "stop" . 

Arbejder på det spæ rreck spor mi't fø rst påbegyndes, Arbejder på det 
efter a t arbejdslederen ha r underrette t FC samt sikret spærrede spor 
sig, a t spæ rringen er lw kC' nd tgjort ef ter fonrnst<°ir nde 
regler. 

U ndt-r sp;cr ring a f det ene spo r a fvikles toggangen i Afvikling af 
begge kørere tninger :id det fa rba re spor. 

D e understationer, m ellem hvilke venstrespo rkørsel 
ska l forcgt1, ska l s;°t vidt rn1t!igt væ re betjen t a f stedlig 
stationsbesty rer, og kørslen ska l foregå efter bestem-
melse rn <' i SR 4- 7, idet udstC'clelse a [ friba ncordre dog 
ikke find er sted . O m tilladelse til a t pa sse re signa ler for 
\'enstre spor, se a fsni t IV. 

S(' lv oin sta ti onsbesty rer ikke kan ska ffes til tj eneste 
p ;°1 ell elJ er fl e re ;\ f de understationer, der berøres af 
venstresporkørsk n, kan kø rslen dog fo regå efter be-
stemmelse rne i SR 4-7, der ska l iag ttages i den ud-
stræ kning, de kan finde a nve ndelse . Foreskrevne tele-
grammer, der i henhold til SR skulle udveksles med en 
station, g ives til , henho ldsvis fra , FC, nå r ptiga:ldende 
sta tion ikke er betjent a f stedlig sta tionsbes tyrer. 

T og, for hvilke det fa rba re spor er ve nstre spo r, ud-
rangeres til , henholdsvis indra ngeres fra , vcnstn· spor 
- eventuelt af togføreren. 

toggangen 
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V cd holclcsteclcr med sidespor rangeres forbi fare-
punkterne, cl v s modgående sporskifter i hovedsporet . 

Forinden tog ud-, ind- eller forbirangeres, skal til-
ladelse hertil være modtaget fra stedlig stationsbesty-
rer på pågælclcnclc station eller fra FC. 

Kørsel fo rbi et signal, der viser "stop" eller "forbi-
kørsel forbudt", eller er slukket, må kun finde sted, 
såfremt udtrykkelig tilladelse hertil er modtaget fra en 
sted lig stat ionsbestyrer eller fra FC. Tilladelsen må 
even tuelt søges opnået gennem nærmeslc telefon. 

Såfremt der ikke er stedlig stationsbestyrer på den 
station, hvorfra venstresporkørslen påbegyndes, påhvi-
ler det FC at underrette tog- og lokomotivføreren for 
tog ad venstre spor om eventuelle hastighedsnedsættel-
ser, der er opstået efter La's trykn ing. 

Ad SR § 48 
Linieblokanlreg- Når de automatiske linieblokanlæg er ude af brug 
get ude af brug elle r i uorden afvikles toggangen efter bestemmelserne 
eller i uorden i afsnit VI. 

Ad SR § 51 
Dækning af tog, Når et tog ekstraordinært sta ndser på fri bane og 
der ekstraordi- ikke vil kunne videreførC's inden for et tidsrum af 10 
nært standser minutter, skal togføreren søge forbindelse med FC eller 
på fri bane med en station med stedlig stationsbestyrer, der her-

Forlangende 
om hjælp 
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efter skal sørge for dækning af toget. 
Såfremt det ikke straks kan fas tslås, a t nabosporet 

er frit, skal togets personale omgående dække dette 
spor efter reglerne i SR. 

Tog må ikke føres tilbage uden tilladelse hertil fra 
FC eller fra en station med stedlig stationsbestyrer. 

Ad SR § 52 
Uanset om et nedbrud sker på den fri bane eller på 

en understation , skal togføreren for det nedb rud te 

tog i a lle tilfælde sætte sig i forbindelse med FC -
eventuelt gennem stationsbestyreruddannet personale 
på en understation -- og fo rlange hjælp hos denne. 

FC sørger he refter for den fornødne' hjælp, leder Hjælpens frem-
hjælpetogets kørsel til det nedbrudte tog og tager sig i skaffelse, under-
øvrigt af de forhold , som i henhold ti l SR normalt skal retninger m v 
iagttages af stationsbestyreren på en togfølgesta tion , 
hvortil fo rlangende om hjælp indgår. 

Såfremt der er understationsdrift på den station, 
hvo rfra hjælpetoget ska l ind på det ba nestykke, på 
hvilket det nedbrudte tog befinder sig, ska l stations-
bestyreren underrette hjælpetoget herom samt i øvrigt 
iagttage bestemmelserne i SR § .52, pkt. .'i . 

Forinden det ned brudte tog vidercf0res eller føres Videreførelse 
tilbage af hjælpemaskinen, træffer togføreren nærmere af .det ned-
aftale om kørslen med FC - eventuelt gennem sta- brudte tog 
tionsbcstyrcruddannet persona le på en understa tion. 

Tilsva rende gælder, såfremt toget ved egen hjælp 
bliver i stand til at genoptage kørslen. 

Ad SR § 53 l Beskadigede og 
Om disse fq,rhold efterladte vogne 

Ad SR § 55 skal der hurtigst 
Sprængning 
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muligt gives FC for-
af tog noden underretning. 

Ad SR § 56 Løse vogne 

Ad SR § 57 
Forinden dræsiner, troljer og vogne bringes ind på Almindelige 

banen, skal føreren indhente tilladelse hertil fra FC - bestemmelser 
eventuelt gennem sta tionsbestyreruddannet personale for kørsel med 
på den pågældende station. dræsiner, trol-

Fjernes køretøjet fra sporet på fri bane eller på en jer og vogne 
station, skal fø reren snarest give melding herom til FC, 



og koretøjet 111;\ da ikke bringes p<°1 spor igen , fø r FC:'s 
t ill ;1clclse h ertil er indhentet. 

Forinden kørslen påbegyndes, ska l der være trnffet 
;1 rtil e lllccl FC::, der i fornødent omfang unde rrette r 
Nyhurg H. O<lensc og Middelfa rt samt eventuelle sta -
tioner med understa t.ionsdrift. Når FC h;u give t føn·-
rcn tilladelse til at bcfa rc et banestykke, må der ikkc 
i11dladc.-; tog p<°t det påga:lclende spor p ft banestykket, 
for FC: fra førerc11 har modtage t mdcling om, ;1t køre-
tøjet er ankommet til en station eller cr fj ernet fra spo-
rC't p<°t fri bane. N å r køretøjet er ankommet til en st<I -
t ion, skal førnen derfor snarest a fgive melding herom 
til FC, medmindre a nde11 aftalc udtrykkelig er truffet 
11H·cl FC, f eks om kørsel ovcr mere end {·t banestykke 
11den .111elcling fra hver station om a nkomst. 

Føreren ska l drage omsorg for, at kø rslcn a fsl11 ttes, 
og at 1nclding derom afgives så betids, at tog, der ska l 
Jwf;1 re det p<°1ga·ldende spor, ikke forsink<'s. 

Sporbenyttelse Køretøje rne kan føres enten ad højre eller ad vcn-
st 1T spor dtn FC's afgørelse . 

Forhold til V ed kørsel ad højre sjJor sk:il kø rctøjerne rcspcktere 
signalerne alle Kørne! forbi et signal rn i't kun find e sted , 

si'tf remt. signalet viser " h,r" el ler "kør igennem", ell (' r 
FC har givet føreren sa:rlig t.illadelsc t il at pas-

scrc signalet. 

Forhold til tog lkstcrnmelserne i SR. 57, afsnit A, punkt 5, korn-
1nn ikke til :invendelse, og d raisiner rn v mft ikk<' følge 
dtn tog i 111indrc a fsta nd end blokaJstancl. 
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III. Bestemmelser i tilslutning til RR 

R angcr ing ud ove r rangergncnscma:rket må kun finde sted efter til-
ladelse fra FC. På sta ti oner med sted lig sta tionsbestyrer underretter denne 
skriftligt rangcrl ederen og Jokonioti vf øreren, n:1r tilladelsen foreligge r. På 
stationer uden stedlig sta tionsbestyrer underretter togføreren skriftligt lo-
komotivføreren, n å r F C telefonisk har givet tilladelse til sådan rangering. 
FC skal snarest underrettes, nå r rangeringe n ud ove r rangergrænsema:rket 
er tilendebragt. 

IV. Kørsel for signal ad venstre spor 

D er v il p å et sc11 cre tidspunkt blive etableret mulighed fo r kørsel for 
signal ad venstre spor i tilfælde, hvor det ene stræ kningsspor er spærret, 
og udsendt instruktion herom. De signaler, der ska l sikre cn sådan vcn-
stresporkørsel , <'r daglyss ig11 ale r med samtnc baggrund som p erronuclkor-
sclss igna ler og dva:rgs ignalcr, og de er elln vil snarest blive opstillet. For 
at personalet ka n v;i:: 1111 c sig til sign:i lern cs place ring, vil signalern e væ re 
tændt, men dc vil foreløbig kun kunne vise " forbikørsel forbudt" . 

Tog, der ska l bdarc venstrl' spor, skal derfor - - indtil ordn ingen rned 
vc11stresporkørsd for signal n sat i kraft --· have sk riftlig eller telefonisk 
tillacklsc ti l a t p;1.sscrc de næv nte signa lcr. Den skrif tlige tilladelse g ives på 
fo rn1ular 11r S 101 , h vo ri dl'r forl't:agcs fornødl'11 a·ndring af Lckst<'n. Den 
skriftlige fo rbikørsclst.illadelsc skal ga·lde samtlige venst rl'spo rsignaler ind-
til na·st.c togføl gcsla t·ion , og de t ska l p[t tilladelsen udtrykkelig anføres, a t 
toget ska l sl:i ndsc ro r;in venst resporsignalet foran næste togfølgestation og 
cl<'rf ra ra nge res i ncl p ;°i stat innen. S;°1 f re rnt cl en togfølgestation, h vo rfra 
\Tnstrcsporkørskn i11 dlNll'I. ikke er betjent vecl stedlig stationsbestyrer, 
ska I toget sta ndsc fora Tl V('l l S tresporsigna lcrnc, og he rfra ska l Jokornotiv-
rrnTren \/('cl opringn ing Lil FC: indhente telr ronisk forbikørs('lstilladclsc. 



Rangering 
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V . Rangerin g på und erstationer 

(O m rangering på holdestederne, se afsnit VII. ) 

Forinden rangeringen på en und ersta tion påbegyn-
des, skal tog/ ører en, såfremt perronuclkørselssignalerne 
ikke viser "signalet annulleret", indhente tilladelse til 
rangeringen fra FC, der frigiver sporskif terne, hvor-
ved perronudkørselssignalcrne samtidig ændres til "sig-
nalet annulleret". R angerlederen sørger herefter for 
sporskifternes indstilling. 

T ogfører en ha r a nsvare t for, a t de færdigrangerede 
vogne er hensat på læssespor inden for fri spormærkerne 
og er afbremse t eller afstoppet, og for, a t sporskif terne 
til læssesporforbindelse r efter end t ra ngering er rets til-
let i normalstillingen (til frit hovedspor ), samt a t ho-
vednøglerne er indsat og ornd rejet i de elektromagne-
tiske nøglelåse. 

Der m å ikke , ·ogne i bags porenc for ender-
ne af vigesporet . 

Når ra ngeringen er til endebragt. giver t:og f ørercn 
inclcling herom ti l FC. 

FaTd igmelclingen rr samtidig en garnnti for, a t tog-
føreren har iagttage t: ovennævnte fo rskrifter ved røren-
de range ringens afs lutning m v. 

Såfremt den pågældende sta t:ion har understations-
drift, skal den stedlige stationsbestyrer snarest efter to-
ge ts ankomst underrette tog føreren herom, og der for-
holdes herefter i overensstemmelse med det i RR an-
førte om rangering på sta tioner, hvor ledelsen af ran-
geringen påhviler togføreren. 

De centralbetj ente sporskifter er også under sted-
betj ening samt ved betj ening fra betj eningskassen uden 
på sta tionsbygningen sikret mod utidig omstilling. Spor-
skifterne kan derfor ikke skiftes, såfremt sporisola tiouer 
i ell er ved pågældende sporskifter er besat. 

Sikring mod 
utidig omstilling 
af central-
betjente spor-
skifter 

Kan et sporskifte ikke omstilles som følge af uorden Overstrop-
i sjJOrisola tionerne, kan omstilling med FC's tilladelse ningsknap 
ske under a nvendelse af den på sportavlen i betj e-
ningskassen ud for pågældende sporskifte a nbragte blå 
overs tropningsknap, der da indtrykkes samtidig med 
kna ppen fo r sporskifteomstilling. 

Forinden overstropningsknappen må benyttes, skal 
der være sikkerhed fo r, at sporisolationen ikke er besa t, 
samt for, a t rangcrbeva::gclser i retni ng mod sporskiftet 
ikke vil fi nde sted, sålænge dette er under omstilling, 
idet brugen af overstropningsknappen ophæver sikrin-
gen mod utidig omstilling af sporskifte t. 
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VI. Særlige regler for toggangens afvikling under 
forstyrrelser i anlæggene m v 

I efterfølgende afsnit er givet forskrifter og retningslinier for, hvorledes 
der ska l forhoklcs i tilfa:lde af forsty rrel se r i stations- og strækningssik-
ringsanlæg m v, men i øvrigt må FC i hvert enkelt ti lfælde - under hen-
syntagen til foreliggende instruktion og i overensstemmelse med even-
tuelle direktiver fra togled elsen - sørge for, a t trafikken afvikl es sikker-
hedsmæssigt fo rsvarligt og så hens ig tmæssigt sorn muligt. 

I tilfælde af forstyrrelser og lignende ska l tog- og lokomotivpersonalet 
derfor altid sna rest søge forbindel se med FC og hos denne få anvisning 
på, hvorledes der skal fo rholdes. Kan tog- og lokomotivpersonalet und-
tagelsesvis ikke få forbindelse med FC - eller taler forholdene i øvrigt 
herfor -- søges forbindelse med det stedl ige stationspersonale, der i størst 
mu ligt om fa ng skal være tog- og lokomotivpersona let behjælpeligt. 

Indkobling af 
signal "stop 
og ryk frem" 

26 

Kørsel forbi et signal, der ikke kan 
vise »kør« eller »kør igennem« 

A. Signal »Stop og ryk frem« kan anvendes 
Nftr et signal ikke kan vise " kør" eller " km· igen-

ll<'m" , ska l signal " stop og ryk frc111 " s:°t vid t mu ligt 
a nvendes. 

Nå r der g ivC's telefonisk eller skriftlig ti lladelse til 
kørsel forbi et udkørsels.1ignal eller et m ellembloksignal, 

signa l "stop og ryk frem" samtidig indkobles for 
1i ;°1gældencl c spor og banestykke. 

Årsagen ti l brug af "stop og ryk fren1 " salllt det tid s-
rnrn, i hvilket nævnte signa lgivning a 11 ve ndcs., skal 11 0-

tnes i kjljournal en på FC til hvc rn melding ci<' rfor i 

givet fald må gives af en understat ion, der indkohil'r 
" stop og ryk frem". 

S;\ hrngc signal " stop og ryk frem" er indkoblet for Forespørgsel 
l't udkørselssignal eller et mellembloksignal, skal de11, om signalernes 
der har foretaget indkoblingen, ved forespørgsel til lo- stilling 
komotivføreren for standsende tog skaffe sig oplyst, 
hvorvidt togene har fået signal "kør" eller " kør igen-
nem" såvd fra udkørselssignalet mod påga:ldcnde ba-
ll('Slykke som fra samtlige mellembloksignaler. Så snart 
de tte har væ ret tilfæ ldet for ft tog. udkobles signal 
,.stop og 1-yk frem". 

For togenes fremførelse for signal "stop og ryk frem" Togenes frem-
gælder reglerne i SIR med følgende tilføjelse: førelse for 

"stop og ryk " Stop og ryk frem" fra et indkørselssignal ti lkende-
frem" giver endvidere, 

at togvejen ikke kan p ;°1regnes at være fri og ubesat, 
at det på side 9 nævnte varslingsanlæg ikke kan på-

regnes at virke, og 
at lokomotivføreren under togets indkørsel i øvrigt 

skal være for·beredt på at sta ndse foran enhver hin-
dring. 

B. Signal »stop og ryk frem« 
kan ikke anvendes 

1) Indkørselssignaler på understationer 
Straks efter a t toget er bragt til standsning foran en 

understation, hvis indkørselssigna l viser "stop" eller 
er slukket, skal lokomotivføreren fo retage opkald fra 
telefonen ved signa let, jf side 10. 

Når forbindelse opnås med FC, henholdsvis med på-
gældende sta tion, afgiver lokomotivføreren følgende 
melding: 
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"Lokomotivfører . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . (navn) her. 
Tog . . . . . . . . . ho lder for "stop" ved .... . .. . .. . 

(signa let) på . . ..... . . . .. . .. . . .... station." 
Har stationen understationsdrift, forholder den sig 

som angivet i SR og SIR. 
Er sta tionen fjernstyret, og er å rsagen til det mang-

lende kørsignal ikke umiddelbart givet, afprøver FC 
stationsområdets sikkerhedstilstand ved hjælp af fjern-
styringsanlægget, hvorefter der forholdes således: 

a) Kontrol med sjJorskif ternes stilling er til stede : 
FC giver lokomotivføreren telefonisk ti lladelse 

til a t køre forsigtigt ind på stationen forberedt 
på a t standse foran enhver hindring, idet der 
f eks ikke haves sikkerhed for, at sporet er ube-
sat. 

b) K ontrol med sjJonkifternes stilling er i k k e til 
stede: 

FC kalder togføreren til telefonen og under-
retter ham om, at der ikke kan stilles signal, 
samt eventuelt om årsagen hertil. Togføreren vil 
herefter af FC få meddelelse om, hvorledes der 
skal forholdes, idet togføreren ka n komme til a t 
medvirke ved følgende: 

undersøge sporskifter, 
omstille sporskifter ved hjælp af stcdbetje-
ningskon takter, 
afl åse modgående sporskifter med låsebolt og 
hængelås, 
sti lle sporskifter i endestilling ved hjælp af det 
på side 8 omtalte håndsving, der er anb ragt 
i skabet på stationsbygningen, 
ind range re toget under særlig agtpågivenhed 
ved passage af sporskifter. 

2) Perronudkørselssignaler på understationer 

Hvis pcrronudkørse lssignalet ikke viser "kør", "kør 
igennem" eller "stop og 1yk frem", vil lysafgangssigna-
le t forblive slukket. 

Nå r et tog ikke få r ,signal "afgang" til den ventede 
tid, ska l togføreren, såfrem t stationen er fjernstyret, 
sætte sig i forbindelse med FC, og såfremt det mang-
lende afgangss ignal skyldes, a t perronudkørselssignalet 
ikke kan vise en kørti lladelse (herunder "stop og ryk 
frem") underretter FC togføreren om dette samt even-
tuelt om å rsagen hertil. 

FC afprøver herefter stationsområdet ved hjælp a f 
fjernstyringsanlægget, hvorefter der fo rholdes således: 

a) Kont rol m ed sjJorskifternes stilling er til stede: 
FC giver togfø reren telefonisk udkørselstilla-

delse samt telefonisk a fgangsordre. Såfremt ud-
kørselssigna let viser "stop", skal till adelsen også 
gælde kørsel fo rbi dette signal. 

Togføreren underretter lokomotivfø reren, der 
under kørslen ud af stationen og - såfremt ud-
kørselssignalet ikke viser "kør" eller "kør igen-
nem" - tillige under den videre kørsel indtil 
næste hovedsignal skal være forbe redt på at 
standse fora n enhver hindring, idet der f eks 
ikke haves sikkerhed for, at sporet er ubesat. FC 
skal udtrykkeligt underrette togføreren herom 
med ordre til a t g ive meddelelsen vide1-e til loko-
motivføreren. 

b) Kontrol med sporskifternes stilling er ikke til 
stede: 

Togføreren vil af FC få meddelelse om, hvor-
ledes der skal forholdes, idet togføreren ka n 
komme til a t medvirke ved følgende: 
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undersøge sporskifter, 
omstille sporskifter ved hjælp ;if stedbetje-
ningskonta kter, 
aflåse modgående sporskifter med låsebolt og 
h ængelås, 
stille sporskifter i endestilling ved hjælp af det 
på side 8 omtalte h å ndsving, der er anbragt 
i skabet p å sta tionsbygningen, 
ra ngere toget forsigtigt over na:rrnere a f FC 
angivne sporskifter. I forbindelse med tilla -
delse til en såda n rangering skal FC under-
rette togføreren om, hvo rledes der skal for-
holdes, efter at toget har passe re t sporskifte-
om rådet. Togføre ren underretter lokomotiv-
føreren nm den modtagne forholdsordre. 

3) Udkørselssignaler på understationer 
Har der fra perronudkørselssigna let væ ret vist sig-

nal " kør" eller "stop og ryk frem" , skal der ved ud-
kørselssignalet. forholdes som a ngivet i efterfølgende 
afsnit 4·) " M ellembloksignaler, som ikke tillige er dæ k-
ningssigna l på fri bane" . 

Er der givet toget telefonisk udkørsclstilladelsc forbi 
et perronudkørselssignal, gælder denne tilladelse tillige 
til kø rsel forbi et udkørselssignal på " stop", jf foran-
stående afsnit 2 ) . 

4) Mellembloksignaler, som ikke tillige er 
dækningssignal på fri bane 

N år et tog har holdt ca. Y2 minut foran et mellem-
bloksigna l, der viser "stop" eller er slukket, skal loko-
motivføreren foretage opkald fra telefon en ved signalet, 
j f side 10. 

Når forbinde lse opnås med FC, henholdsvis med 
en station , a fgiver lokomotivførrren følgend e melding : 

"Lokomotivføre r . . . . . . . . . . . . . . . . ( navn ) her. 
Tog . .............. ho lder for "stop" ved 111elle111hlok-

signa l nr "" """" mellem """" og 
station. Forholdsordre udbedes." 

Så fi·emt signa le t skonncs at \':t'n' i 11orcle11 oivn FC. . "' 
li r.11 holdsv is den station, ll\·orr11 ccl telefonisk forbi11clelsc 
<T opnå.c l, lo komot ivf0 re re11 til ladelse til at køre forbi 
signalet og køre forsigtig t videre til næste hmTClsig na l 
forberedt p!i at standse fora n cnh\'lT hindri1w 

'"" 

5) Mellembloksignaler, som tillige er 
dækningssignal på fri bane 

N;°1r c·t tog ha r holdt ca Y2 minut foran et aJ de kom-
liine rccl e m ellemblok- og dækningssignale r, fordi signa -
let viser " stop" eller er slu kket. skal lokomotivførerc11 
forelage opkald fra telefonen ved signa let, jf side to. 

N ;°1r forbinde lse op n:'\s 111 cd FC, a fginT lokornot iv-
f<1reren følgende rncldi11g: 

"Loko111oti vf0rcr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( na v11 ) hl'r. 
Tog holder for ,.s top ' ' v <'d ci<.ck11ingssig11a l 11r 

for,ui ................ ( hold<'stC'dcts 11av11 ) . Fc>r-
l1 okblrclre udhcclc,; ." 

Er !'1 rsagen t il dt't 111a11gk 11 clc · korsig n;i l ik k<' u111icl -
dc·lha rt givl't, afpnw<'I' FC gcnne 111 fjn11 slyringsanb·g-
g\'t, <Hil Jn h<t\·c·s kontrol 111ccl st illingen :tf de sp:Jr-
skift<'I' , sig·11 ,ilc·t g:l'idcr fo r, Ii,·,JI'C·ftc'l' dn forholclC' s s:"t-
lc·dc·s: 

:1 ) /(1111/rnl 111/'d s/1nrski/il'IJll '.r .ridling f'r Id .r /1'tfr: 

F( : g i,·cr lok o111ot ivfMrc n·n tilladelse til at k"r<' 
rorlJi sig11aJct og køn • fo rsigtig t vicil'l't' til 11<!'.S lt ' 

liovedsig11al forllt'r<'dt p<°t at standse foran enl1 v<'I' 
lii 1n l1i11g. 
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b) Kontrol m ed sporskift ernes stilling er i k k e til 
sted e: 
FC kalder togføreren til telefonen og underret-
ter ham om, a t der ikke ka n stilles signal, samt 
eventuelt om å rsagen hertil. Togføreren vil her-
efter af FC få meddelelse om, hvorledes der skal 
forholdes, idet togføreren kan komme til a t med-
virke ved følgende : 

undersøge sporskifter, 
omstille sporskifter ved hjælp af stedbetj e-
ningskontakter, 
a flåse modgående sporskifter med låsebolt og 
hængelås, 
stille sporskifter i endestilling ved hjælp af 
det på side 8 omtalte håndsving, der er an-
bragt i skabet på sta tionsbygningen, 
rangere toget forbi sidesporet under særlig 
agtpågivenhed ved passage af sporskifter. I 
forbindelse med tilladelse til en såda n forbi-
rangering skal FC underrette togføreren om, 
hvorledes der ska l forhold es, efter a t toget ha r 
passeret sporskifteområdet . Togføreren under-
retter lokomotivfø reren om den modtagne 
forhold sordre. 

Er Langeskov ekstraordinært etableret som togfølge-
station , vil opkaldet fra signaltelefonen indgå til sta-
tionen, hvorfra lokomotivføreren efter a t have a fgivet 
foranstående melding vil få meddelelse om, hvo rledes 
der skal forholdes. 

VII. Særlige regler for holdesteder med sidespor 

A. Fællesbestemmelser 

De foran holdes tederne anbragte mellembloksignaler 
- med undtagelse af mellembloksignalerne fo ran Bred 
og Gelsted for højre spor i køreretningen Middelfart-
Tommerup - er tillige dækningssignaler på fri bane. 

Læssesporene på holdestederne kan benyttes som 
overhalingsspor i den udstrækning, toggangens afvik-
1 ing gø r det ønskeligt, jf "Ad SR § l ", side 11. Der 
kan dog ikke foretages sign algivning til/fra læssesporet. 

Sporskifterne i la:ssesporforbindelserne er magnet- Sporskifter i 
a flåsede og kan oplåses fra FC (nå r Langeskov er læssespor-
etableret som togfølgesta tion kan oplåsningen af denne forbindelser 
sta tions sporskifter dog ske fra stationens centralappa-
rat ) . 

Nå r et af sporskifterne i læssesporforbindelserne skal 
omstill es, foretages en let bevægelse med sporskiftestan-
gen ; såfremt sporskiftet er frigivet til omlægning (op-
låset ) vil en tableaulampe i afl åsningskassens låg her-
efter lyse, og først da må sporskiftet omstilles ved nor-
ma lt træk i sporskiftesta ngen. 

U anset om et tog ska l standse ved e t holdested eller 
ej, vil det få signa l " kør igennem" fra mellembloksigna-
let fora n holdestedet. 

Ekspedition af 
tog, der skal 
rangere 

Stra ks efter ankomsten skal togføreren foretage op-
kald til FC fra en af sta tionens telefoner og træffe 
nærmere aftale med FC om rangeringen. Er der 
intet til hinder for rangeringen, frigiver, henholdsvis 
oplåser, FC de nødvendige sporskifter, der herefter 
betj enes af toge ts personale. 
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Sikring mod 
utidig omstil-
ling af central-
betjente 
sporskifter 

Togfører en ha r ansva ret for, a t de færdigrangerede 

vogne er hensat på læssesporet inden for frispormæ r-

kerne og er a fbremse t eller afstoppet, samt for, a t 

sporsk i f tcnw i læssesporforbi ndclserne er rets ti Ilet i 

normalstillingen ( til frit hovedspor ), forinden togd 
korn fra stationen. 

N;°tr rangeringen er til endebragt, skal togføreren g ive 

111l'lcling lll'rotn til FC, der ska l si kre sig en melding 

frn togføreren 0111 , a t sporsk ifterne i læssesporforbin-

clclsc r er retstillet. 
F ;ndigmeldingen n sa mtidig en garanti for . a l tog-

har iagtt.;1gc t forskriftn n·clrørcn-

dC' ra ngtTingens afslutn ing rn v . 

Toget 111;01 k n s t afg;°1, nå r FC:'s tilladelse foreligger. 

De centra lbetjente sporskifter er også under sted-

hetjc11i11g samt ved betjening fra betjeningskassen 

l!dt:n pii sta tionsbygni11gen sikret mod utidig omstil-

ling . Sporskifterne kan derfor ikke skiftes, såfremt 

sporisolationer i eller ved påga·ldende sporforbindelse 

er besa t. 
Om brug a r overstropningsknap, sMremt en spor-

isolation er i uorden, se afsnit V. 

B. Særlige bestemmelser for Langeskov 
Togfølgestation L angeskov kan etableres som togfølgestatio11, jf "Ad 

SIZ l ", side tl , men dette ,·il kun find e skel 

g;1 nske ekstraordinæ re forhold. 
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1 tidsrum, hvor stationen er togfølgestation, skal 

slat·ionsbcstyrcn:n underret te a ll e sta ndsende tog he r-

om -·- sI'L vidt muligt på en tidligere holdestation --

og standsende tog ska l da have signal "afgang" (signa l 

nr 46 a) , inden toget rnå afgå fra stationen. 
Når La ngeskov er togfølgestation, beljenes fol gendt' 

111cllcmbloksignaler r ra sla tionens centralapparat s;°1-

lt-dcs : 

111cllembloksigna lc rnc nr J 151 og 2 l31 for a nkom-
111 c11dc tog og 

rndlcmbloksigna lernc nr I 13 '.1 og 2151 for afg;'lc11de 
tog . 

Statione ns spo rskif te r ka n, ni\ r stationen er tog-

folgcstat ion , fri gives, henliolds,·is opl;°1scs, fra sl:ationc11s 
tTntrabpparaL. 

Slrn l rangering f inde stecl p :°t sl ;ttionen, 11 [1r denn e 

C'r togfølgestatio11Jorliolclcs clcr i ove rcnsste rnmdsc 

med det i H.R anførte om rangering på stationer, li vo r 
ledelsen a r range ringe n p ;°thviler togføreren. 

N?1r er eta bleret so111 togfolg<'stal ion , ind - Telefoner 
går opkald fra signa ltcldo1wn wd nwllcmhloksignaln-

nc nr 11 5'.) og 211'.) såvel som fra det foran nr J 151 

opstill ede me ll em hloksignal ( nr I I 72 ) og fra de p <°1 

stationsbygninge n og ved sporsk ift erne a nb rag te signa l-
telefoner til stat ionen i stedet for til FC. 
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VIII. Særlige regler for afvikling af toggangen 
på Assensbanen 

Da Tommerup sta tion normalt er fjernstyret, er den telefon, der a n-
vendes til afgivelse af af- og tilbagemeldinger på Assensbanen, ført ind 
til FC, som, uanset driftsformen på Tornmernp sta tion foretager af- og 
ti lbagemelding efter SR § 26 for tog til henholdsvis fra Assensbanen . 

Togføreren for tog, der skal afgå fra Tomrnerup mod Assens, hen-
holdsvis Odense (kun for "Assensbanetog"), giver melding til FC. når 
toget er klar til afgang. For tog, der er ankommet til Tommerup station 
fra Assensbanen, giver togføreren straks melding til FC herom, ni\r toget 
er a nkommet med slutsigna l. 

Togføreren giver ovennævnte meldinge r til FC gennem. signa ltele-
fonen på stationsbygningen. 
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