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Forord
I det efterfølgende er fastsat bestemmelser for afvikling af
toggangen p å den fj ernstyrede strækning VordingborgOrehoved . For såda nne forhold, for hvilke der ikke er givet
særlige forskrifter, gælder bestemmelserne i SR og SIR.
Fjernstyringscentralen p å Vordingborg station betegnes
som F C.
T og- og lokomotivpersonale, der forretter tjeneste p å den
fj ernstyrede strækni ng, skal m edføre næ rværend e sikkerhedsbestemmelser.

I. Beskrivelse af anlæg i forbindelse med
fjernstyringsordningen
Mellem Vordingborg og Orehoved er der på M asnedø Fj ernstyringsetableret en krydsnings- og overhalingsstation, benævnt 0rdningen
1\llasnedø station.
Stationen fj ernstyres normalt fra Vordingborg.
Under forho ld , hvor det ikke er m uligt ell er h ensigtsm æssigt a t fjernstyre M a nedø station, kan denne ,·ære be-t jen t af stedlig stationsbestyrer ( understationsdrift).
Fjernstyringen af M asnedø station, der virker som togfølgesta tion, er baseret på følgende anlæg :
a) Automal~5ke lini eblokanl æg m ellem Vordingborg og
O reh ovecl .
b ) Fj ernstyringscentra len i signalposten p å V orcl ingborg
station ( FC ) .
c ) Sikringsan lægget på Masneclø station.
cl ) Sikringsan lægget på M asneclsunclbroen.
e ) Sikkerhedstelefoner.
Ad a) D e automatiske linieblokanlæg om fatter stræknin- Automatiske
gen Vorclingborg- M asnedø- O rehm·ecl. D e udkørse lssigna- linieblokanlæg
ler, der på Vordingborg og O rehoved stationer giver adgang
til den fj ernstyrede sLrækning, er i en såda n afhængigh ed af
F C, at de kun kan vise en kørtillacl else efter at være frigivet
af F C.
De automatiske linieblokanlæg er baseret p å akseltæ llere,
d er er placeret i sporet således :
På Vordingborg station :
ca 30 m indenfor indkørselssignalet i syd .
På M asnedø sta tion:
ca 30 m indenfor begge indkørselssignaler.
P å Orehoved sta tion :
ca 30 m inden fo r indkørselssignalet i nord .
N år en a kseltæller passeres af tog, spærres de udkørselssignaler, der giver adgang til det p ågæ ldende ba nestykke,
i stopstill ing, indtil a lle de p å afgangsstationen registrerede
a ksler har passeret akseltæ lleren på ankomststationen og
bragt denn e i nu lstillingen ( strækningstableauet lyser ) .
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Fjernstyrings- Ad b ) Fjernstyringscentralen er placeret i signalposten
centralen
på Vordingborg station.

(FC)

Sikringsanlægget
på Masnedø
station

Fra fjernstyringscentralapparatet kan der ved hjælp af
elektriske impulser afgives "ordrer", der resulterer i
1) frigivning af udkørselssignalet på Vordingborg station,
2) omstilling af sporskifter (togveje) og signalgivning på
M asnedø station,
3) frigivning til stedbetjening af sporskifter på Masnedø
sta tion,
4) frigivning af udkørselssignalet på Orehoved station.
V ed hjælp af tableauer på centralapparatet kan det iagttages, om en ordre er blevet udført, ligesom det kan iagttages, hvorledes strækningen er besat af tog.
Stationsbestyreren på Vordingborg station - fjernstyringslederen - har ansvaret for fjernstyringscentralens betjening
og er tillige stationsbestyrer for M asnedø station, i den tid
stationen fj ernstyres.
Ad c) Sikringsanlægget på Masnedø station er udformet
som relæanlæg.
Stationens signaler er daglyssignaler.
Sporskifterne er centralbetjente og er forsynet med
sporskiftesignal.
Sporskifterne kan omstilles fra
1) FC i forbindelse med signalgivning,
2) Stedb etjeningskontakter:

a ) i nærheden af sporskifterne,
b ) i nærheden af perronudkørselssignalerne,
c) uden på hytten.
Stedbetjeningskontakterne skal være frigivet af FC, og
perronudkørselssignalet skal vise "signalet annulleret"
(signal nr 26 ), forinden stedbetjening kan finde sted,
3) Station en s centralapparat, der er opstillet i en hytte
i km 124,3 .
Når et sporskifte på grund af fejl ikke kan omstilles p å
Håndsving
for omstilling en af forannævnte m åder, kan omstillingen ske ved hjælp
af sporskifter af et h åndsving, der er anbragt i en holder i et skab uden
på hytten. Skabet åbnes med en kupenøgle.
H åndsvinget m å kun udtages, når FC's tilladelse h ertil
er indh entet.
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Så længe håndsvinget er udtaget af holderen, er sporskiftestrømmen afbrudt, og alle signaler er spærret i stopstillingen. Håndsvinget skal derfor straks efter benyttelsen
anbringes i holderen, og FC skal underrettes herom.
Til brug ved sikring af sporskifter, der ikke kan aflåses Låsebolte og
på normal m åde, er i skabet anbragt 2 transportable låse- hængelåse
bolte og hængelåse.
Til brug under en faresituation er der i fora nnævnte skab Stopknap
installeret en særlig stopknap. Ved tryk på stopknappen
bringes alle stationens signaler p å " stop".
Såfremt kupenøgle ikke medbringes, m å skabsruden trykkes ind.
Sta tionen er forsynet med fa ste lysaf gangssignaler. Lys- Lysafgangsafgangssignalet tændes automa tisk i forbindelse m ed signal- signaler
givning for udkørsel.
Ad d )

Sikringsanlægget på Masnedsundbroen

M asnedsundbroen er i normalstillingen aflåset, således at
broen kan passeres af tog, idet d ens bevægelige sportunger
er sikret i tilliggende stilling ved hjælp af nøglelåse i forbindelse m ed låsestænger, der griber om tungens fod.
Nøglerne er normalt indsat i og fastholdt i bropostens
blokapparat. Nøglerne kan kun udtages, n år de er frigivet
af FC.

Sikringsanlægget på
Masnedsundbroen

Ved hver af broens ender er anbragt et dværgsignal, som Signaler
viser " forbikørsel tilladt" ( signal nr 25 ), når broens sportunger er afl åset, og " forbikørsel forbudt" ( signal nr 23 ),
når broens sportunger ikke er afl åset.
Bevogtning og betjening af M asnedsundbroen og dens Broens betjesikringsanlæg samt betjening af land evejsbommene p å broen ning
p åhviler brovagten.
N år broen ønskes åbnet, underretter brovagten FC. Såfremt ban estykket imellem Vordingborg og Masnedø er frit,
og såfrem t udkørselssignalerne, der giver adgang til nævnte
ban estykke viser "stop", frigiver FC nøglerne p å Masnedsundbroen og binder samtidig hermed udkørselssignalerne
i stopstillingen.
Straks efter gennem sejlingen skal anlægget bringes i normalstilling.
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Signaltelefoner

N ødtelefoner

Ad e) Sikkerhed stelefoner
D er findes signaltelefon i følgend e omfang :
1) V ed Vordingbo rg og Orehoved stations indkørselssign aler.
2) V ed indkørselss ignalerne på Masnedø station.
3) Uden på hytten på M asnedø station.
4 ) I nærhed en af p erronudkø rselssignalerne på Masnedo
station.
5) V ed dvæ rgsignalern e foran Masnedsun dbroen.
Opkald fra de under 1) n ævnte telefoner indgår til den
pågæ ld ende station. Opkald fra de under 2)--4) nævnte
telefoner indgår til FC. Er Masnedø station overgået til
understatio nsdrift , d v s bem andet m ed stedlig stationsbes tyrer går opkald dog ind ti l Masnedø station.
Opkald fra de under 5) nævn te telefon er indgår til brovagten, hvorfra der bn omstilles ti l FC.

D er findes nødtelefon i følgende omfang:
1) V ed indkørselssignalerne p å M asnedø station.
2) Uden p å h ytten på M asnedø station.
En nødtelefon må kun benyttes, når der trods gen tagne
opkald fra signaltelefonen samme sted ikke kan opnås forbind else.
Opkald fra en nødte lefon indgår altid til F C.
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II. Afviklin g af toggang en under normale
forhold
Intet tog m å indlades på strækninge n mellem Vordingbo rg Ledelse af
toggangen
og Orehoved uden FC's mellemkom st. FC leder toggangen
over
føres
skal
togene
rækkefølge
n
og bestemm er, i hvilk
strækninge n.
Forinden tog indlades på banestykke t imellem Vordingborg og Masnedø skal Masnedsun dbroen være aflåset.
Af- og tilbagem elding benyttes ikke.

Af- og tilbagemelding

Sio·nalerne ska l benytte for og respekteres af a lle tog.

Benyttelse af
signalerne

Forinden tog fra Vordingbo rg indlades på strækningen, Afsendelse
skal udkørsel signalet p å Vordingbo rg station være frigivet af tog fra g
Vordingbor
fra FC.
N år tog fra Orehoved skal indlades på stræk ningen, un- Afsendelse
af tog fra
derretter Orehoved station FC ved fø lgende m elding : Orehoved
"Tog - - til afsendelse" . Er d er intet til hinder for togets
afsendelse, frigiver FC udkørselssignalet på Orehoved station. I m odsat fald underretter FC O rehoved station om, at
toget ikke m å afsendes samt om årsagen hertil.
Er et tog standset på Masnedø station, må frem - eller
tilbage rykning kun find e ted, når der er indhentet tilladelse fra FC.
Forinden tog afgår fra stationen, skal "afgang" (signal
nr -l6 b ) være \·ist eller te lefonisk afgangstill adelse fra FC
Yære givet til togføreren.
Når "afgang" ( signal nr ..J.6 b ) vises, skal toget afgå,
uanset at en forventet krydsning. overhaling eller togpasering ikke har fundet sted.
Indtræffer der under ophold p å Masnedø station forhold,
om gør det nødvendig t eller ønskeligt at komme i forbindelse med F C, kaldes denne gennem en af signaltelefo nerne.

Togs ekspedition på
Masnedø
station

Benyttelse af
krydsningssporet på
Masnedø
Det indskærpes derfor lokomotivpersonalet at udvise station

Såfremt et tog ekstraordin ært tages ind på krydsningssporet på Masnedø station, sker dette uden forudgåend e
underretni ng af toget.

særlig agtpågivenhed overfor hastighedsviserens stilling.
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III. Afvikling af toggangen under forstyrrelser
~lier fejl i anlæggene

Forlægning af
a) På strækningen mellem Vordingborg og Orehoved er
krydsninger, FC alene ansvarlig for afviklingen af krydsninger, overoverhalinger
og togpasse- halinger og togpasseringer og bestemmer, i hvilken rækkefølge togene i tilfælde af forsinkelser m v skal føres over
ringer

strækningen. D en i SR foreskrevne udveksling af telegrammer ved forlægning af krydsninger, overhalinger eller togp asseringer mellem stationerne Vordingborg, Masnedø eller
Orehoved indbyrdes finder ikke sted. I det omfang forandringer i togenes løb vedrører Orehoved station, træffer
FC aftale med eller underretter denne station.
b ) Forlægning af krydsninger, overhalinger og togpasseringer fra den fjernstyrede strækning og ud over overgangsstationerne Vordingborg og Orehoved foretages af disse
stationer.
Forlægning af krydsninger, overhalinger og togpasseringer
fra stationer uden for strækningen Vordingborg-O rehoved
i retning mod den fjernstyrede strækning sker til overgangsstationerne Vordingborg eller O rehoved.

Underretning
af togene om
forlægning af
krydsninger,
o verhalinger
og togpasseringer

Ved forlægning af krydsninger, overhalinger og togpasseringer fra en af stationerne p å den fjernstyrede strækning
til en anden station p å d enne strækning, jf ovenfor under a),
underrettes togene ikke om forlægningen.
I de ovenfor under b ) nævnte tilfælde underrettes togene
på sædvanlig m åde.
Orehoved station er alene ansvarlig for, at intet sydgående tog afsendes fra stationen, forinden alle de modgående tog, som det pågældende tog planmæssigt skal
krydse i Orehoved, Masnedø eller Vordingborg, eller møde
på dobbeltsporet nord for Vordingborg, er indgået til stationen, medmindre krydsningen er forlagt, eller toget er indstillet.

Tog_- og loko På stationerne Vordingborg, Masnedø og O rehoved skal
motivpersona.
.
lets kontrol
tog- og lokomotivpersonalet ikke kontrollere krydsende togs
med krydstilstedeværelse.
ninger
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A. Forstyrrelser eller fejl i fjernstyringsanlægget
Såfremt der indtræder forstyrrelser eller fejl, der medfører, at det ikke er muligt at fjernstyre Masnedø station
fra FC, etableres der understationsdrift på Masnedø station,
d v s at stationen overgår til betjening af stedlig stationsbestyrer.
Om afvikling af toggang m v under sådanne forhold,
se punkt F .
B. Forstyrrelser i sikringsanlægget på Masnedø station
Indtræder der sådanne forstyrrelser eller fejl i sikrings- Forstyrrelse
anlægget p å M asnedø station, at centralsikringen må af- i sikringslyses, skal vedkommende, der bliver bekendt m ed forstyr- anlægget
relsen, snarest underrette FC.
FC's tilladelse skal indhentes, forinden d er må p åbegyndes
arbejder, som berører stationens spor- eller sikringsanlæg.
Tilladelsen kan indhentes telefonisk.

Arbejder, der'
berører sporeller sikringsanlægget

Skal centralsikringen aflyses, påhviler det FC at foretage
det fornødne.
FC underretter signaltj enestens personale samt sørger for,
at M asnedø station overgår til understationsdrift d v s betj enes af stedlig stationsbestyrer. Endvidere skal Orehoved
station af FC underrettes om etablering af understationsdrift på Masnedø station.

Aflysning
af centralsikringen
(ikke bekendtgjort
gennem La)

Under en gennem La bekendtgjort aflysning af centralsikringen kan Masnedø station efter distriktschefens nærmere bestemmelse enten være fj ernstyret eller være betjent af
stedlig stationsbestyrer (understationsdrift ) .

Aflysning
af centralsikringen
(bekendtgjort
gennem La)

Om afvikling af toggang m v, n år der er etableret under- Toggangens
sta tionsdrift p å Masnedø, se punkt F.
afvikling

C. Signaluorden på Masnedø station
N år d er indtræffer sådan signaluorden på Masnedø sta- "Stop og ryk
tion, a t et eller flere signaler ikke kan vise " kør" eller " kør frem" kan
igennem ", skal signal "stop og ryk frem" såvidt muligt anvendes
a nvendes.
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K a n "stop og ryk frem" ikke anvendes, skal der forholdes
"Stop og ryk
frem" kan
således:
ikke
anvendes
1. Indkørselsignaler
Sporskiftestillingen
usikker

Sporskiftestillingen
sikker

N år der ikke haves sikkerh ed for, at et sporskiftes tungetilslutning til sporet er i orden, kalder FC togføreren til
telefonen og underretter ham om forholdet, hvorefter der
gives togføreren forho ldsordre, idet d er bl a kan blive tale
om, at togføreren skal
1) undersøge, om sporskiftets tun getilslutning til sporet er
til stede;
2) omstille sporskiftet ved hjælp af stedbetjeningskontak t
ell er h ånd sving;
3 ) aflåse sporskiftet med låsebolt og hængelås;
4 ) indrangere toget.
N å r d er haves sikkerhed for, a t sporskifternes tungetilslutning er i orden, giver FC lokomotivføreren telefonisk
tilladelse til at køre forsigtigt ind p å stationen, forberedt på
at standse foran enhver hindring.
2. Perronudkørselssignaler og udkørselssignaler

Sporskiftestillingen
usikker

Sporskifte.
stillingen
sikker

Forstyrrelse
i linieblok-anlæggene

N år d er ikke h aves sikkerhed for, at et sporskiftes tunget ilslutning til sporet er i orden, kalder FC togføreren til telefon en og und erretter h am om forh oldet, hvorefter der gives
togføreren forholdsordre, idet der bl a kan blive tale om, at
togføreren skal
1) undersøge, om sporskiftets tungetilslutn ing til sporet er
t il stede ;
2) omstille sporskiftet ved hjæ lp af stedbetjeningskontak t
eller h åndsving;
3) udrangere toget.
N å r de r ha~es sikkerhed for, at sporskiftets tungetilslutning er i orden, giver FC togføreren telefonisk udkørselstilladclse samt telefonisk afgang. Togføreren underretter
lokomotivføreren .

D. Forstyrrelse i linieblokanlæggene
I tilfæ lde af fejl i linieblokanlæggene skal den, der bem ærker fejl en, sna rest underrette F C.
Såfremt der indtræffer sådanne fejl, a t et udkørselssignal
ikke kan stilles på "kør", skal F C søge årsagen hertil oplyst.

Er en a k eltæller ikke i nulstillingen (strækningstableaue t Akseltælleren
i nulslukket) , skal FC, evt i samråd m ed stat ionsbestyreren p å ikke
stillingen
for
sikkerhed
sig
skaffe
station,
Orehoved
at det sidst passerede tog i h ele sin længde ha r forladt
pågældende ban estykke;
at der fra køretøjer, som har ind hentet tilladelse til kørsel
over banestykket, foreligger m eldinO' om, at kørslen r
end t;
at evt broaflåsning fra M asnedsundb roen er modtaget.
N år FC har ska ffet sig ovennævnte sildæ rhed, foran le- Akseltælleren
bringes i
cliger FC akseltælleren omstillet til nulstillingen, hvor fte r nulstillingen
sign algivning for udkørsel foretages.
FC foranlediger det første afgående tog underrettet om
fo rholdet samt om, at der skal udvises særlig aotpågi\·enhed .
. Stationsbestyreren på Orehoved station må kun foretage omstilling af aksel~--elleren, når der foreligger udtrykkelig ordre hertil fra FC.
Såfremt et udkør. elssignal - trods tilbagestilli ng af aksel - Linieblokanlæggct sættælleren - ikke kan bringes på " kør", skal F C
tes ud af b rug
1) aflyse linieblokanlægget;
2) und errette stationsbestyreren på Orehoved station herom:
3) tilkalde signaltjenestens fej lretningspersonale.
-å r linieblokanlægget er aflyst, kan Masnedø station alt
efter forholdene være fjernstyret eller være betjent af
stedlig stationsbestyrer (understationsdrift ) . I be()'ge tilfælde
skal togene af- og tilbagem eldes.
Er M asnedø station fjernstyret, m å der u:;;der umden i
linieblokanlægget eller i broaflåsningen kun væ re et toa
mellem Vordingborg og Orehoved. og af- og tilbagemelding
sker da mellem disse stationer.
E r Masnedø station betjent af stedlig stationsbestyrer
(understationsdrift ), afvikles toggangen som anført i punkt F.

Toggangens
afvikling når
linieblokanlægget er
aflyst

E. Fejl i broaflåsningen
Viser det sig, at broaflåsningen ikke er modtaget, kal Fejl i broaflåsningen
FC rykke brovagten på Masnedsundbroen for denne.
Kan broaflåsningen ikke gives, må intet tog, der skal
passere Masnedsundbroen, indlades på banestykket mel-
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lem Vordingborg og Masnedø, før FC forud for hvert
enkelt togs afsendelse har modtaget melding fra brovagten om, at sportungerne på broen er aflåset, nøglerne
på plads, samt at broen kan passeres af tog.

IV. Kørsel med dræsiner, troljer, vogne og
skinnecykler

FC giver h erefter toget skriftlig h enholdsvis telefonisk
udkørselstilladelse samt tilladelse til at passere dværgsignalet
ved M asnedsundbroen, selv om dette er slukket eller viser
" forbikørsel forbudt" ( signal nr 23), alt under forudsætning
af, at brovagten fra signalets p lads viser "ret" mod toget
( vandret udstrakt arm, hhv vandret bevægelse med hvidt
lys ) .
Er Masnedø station fjernstyret, m å der under fej l i broaflåsningen eller uorden i linieblokanlægget kun være et tog
mellem Vordingborg og Orehoved, og af- og tilbagemelding
sker da mellem disse stationer.

F. Afvikling af toggangen, når Masnedø station har
U nderstationsdrilt

understationsdrift
N år M asnedø station har understationsdrift, d v s er bet jent af stedlig stationsbestyrer, har d enne det fulde ansvar
for afviklingen af toggangen igennem stationen.
Med d e n edenfor a nførte undtagelser afvikles toggangen
efter bestemmelserne i SR og SIR.
Undtagelser
l. For benyttelse af krydsningssporet p å Masnedø station
gæld er forskrifterne i foranstående afsnit II, side 7.
2. T ogene underrettes ikke om forlægning af krydsninger,
overhalinger og togpasseringer, ligesom tog- og lokomotivpersonalet ikke skal kontrollere krydsende togs tilstedeværelse.
3. Fribaneordre benyttes ikke. Bestemmelserne h erfor kommer ikke til anvendelse.
4. Togene af- og tilbagemeldes.

,
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Intet tog fra Masnedø mod Vordingborg må udrangeres eller gives skriftlig eller telefonisk udkørselstilladelse,
før stationsbestyreren på Masnedø station i hvert enkelt
tilfælde ved melding fra brovagten har sikret sig, at
sportungerne på broen er aflåset, nøglerne på plads, samt
at broen kan passeres af tog.

For fremførelsen af dræsiner, troljer og vogne gælder Dræsiner,
troljer og
følgende:
vogne
Forinden dræsiner, trolj er og vogne bringes ind på den
fjernstyrede strækning, skal føreren indhente FC's tilladelse
til kørslen.' For køretøjer, der starter i Orehoved, indhentes
tilladelsen gennem stationsbestyreren på Orehoved station.
Føreren skal under opgivelse af navn og tjenestestilling
indhente tilladelsen således : ,,Må . . . . . . . . . (køretøjets art )
befare banestykket mellem ... ...... og ... .. .. .. fra kl. ........ .
til kl. ...... . .. ?" Er der intet til hinder for kørslen, svarer
FC: ,,K ørsel med . . . . . . . . . ( køre tø jets art) m ellem ... .. ... .
og ......... tilladt fra kl. ......... til kl. ....... . . " samt opgiver
navn og tjenestestilling. Såfremt kørslen skal finde sted m ellem M asnedø og Orehoved, skal FC, forinden tilladelse til
kørslen gives, underrette Orehoved station. For køretøj er,
der skal passere M asnedsundbroen, skal FC endvidere sikre
sig, at broaflåsningen er modtaget.
N år føreren har fået FC's tilladelse, ka n køretøjet frem føres uden yderligere formaliteter. Kan broaflåsningen ikke
gives, skal FC underrette føreren herom og give ham ordre
til at standse foran dværgsignalet ved Masnedsundbroen.
Viderekørsel herfra må først finde sted efter tilladelse fra
brovagten.
Efter ankomsten til henholdsvis Vordingborg, M asnedø
eller Orehoved station, eller efter fjernelse af køretøjet fra
sporet på fri bane, skal føreren under opgivelse af navn
og tjenestestilling afgive følgende m eld ing til FC: ,,K ørsel
med ......... (køretøjets art) endt."
For køretøjer, der ankommer til Orehoved, afgives meldingen gennem stationsbestyreren .
Efter fjernelse af køretøjet fra sporet, må d et ikke påny
bringes på spor, forinden der igen er indhentet tilladelse
fra FC, jf foran .
Når FC har m eddelt føreren for et køretøj tilladelse til
at befare et banestykke, må der ikke indlades tog på banestykket, før FC har modtaget melding om, at kørslen er
endt. FC er alene ansvarlig herfor.
Føreren må ikke forlade sit køretøj, før det er bragt ud af
sporet. Føreren skal drage omsorg for, a t kørslen afsluttes,
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og meldingen h erom afgives så betids, at et tog, der skal
ind p å banestykket, ikke forsinkes.
D e foran anførte best.emmelser tager sigte på kørsel under
de for strækningen gældende normale forhold, d v s når FC
leder toggangen mellem Vordingborg og Orehoved.
I de tilfælde, h vor kørsel m ed dræsin er, troljer og vogne
skal foregå, m edens Masn edø station er betjen t af stedlig
stationsbestyrer ( understationsdrift), sker kørslen udelukkend e efter bestemmelserne i SR § 57.

VI. Andre afvigelser fra S R

Skinnecykler må ikke passere de på Vordingborg, M asnedø
og Orehoved stationer anbragte akseltællere.

V. Udførelse af arbejder i nærheden af
akseltællere
For at undgå forstyrrelser i de p å Vordingborg, M asnedø
og Orehoved stationer a nbragte akseltællere, i hvilke tæ lleværket p åvirkes ad m agnetisk vej, må det under arbejder i
spon:t i nærheden af en akseltæller iagttages, at værktøj og
lignende ikke henlægges p å eller lige op ad akseltælleren
eller transporteres over denne.
Forinden, der m å påbegyndes et arbejde i sporet i umiddelbar næ rhed af en akseltæller, skal FC underrettes.
FC skal ligeledes underrettes, når arbejdet er tilendebragt.
Underretningen foretages af arbejdslederen.

( ikke omta lt i d et foranstående)
Sporskifteeftersynet p å M asnedø station udføres af bane- SR § 11
tjenestens liniepersonale.
Eftersynet skal finde sted daglig.
Under opgivelse af navn træffer sporskifteprøveren aftale
med FC om tidspunktet for sporskifteprøvens afholdelse.
FC frigiver sporskifterne til stedbetjening, således at d e kan
prøves i begge stillinger. N å r sporskifteprøven er tilendebragt, underrettes FC om prøvens forløb, hvorefter stedbetj eningen frakobles.
FC indfører bem ærkning om prøven i telegrafjourna len .
Fribaneordre benyttes ikke; bestemmelserne kommer ikke SR § 27
til anvendelse.
Der forefind es ikke sær togs kab p å M asnedø station.

SR § 34-

