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Bilag J
Retningslinier for opstUling af signaler

Efterf0lgende regler er retningsgivende for sig-
nalkommissionsforretninger, eg eventuelle afvi-
gelser skal motiveres.
Pa elektrificerede strsekninger med HKT-anlseg

opstilles signaler dels af hensyn til korsel med
tog, hvis HKT-anlaeg er i uorden, dels for at daek-
ke „farepunkter" (sporskifter o 1). Endvidere op
stilles signaler i det omfang, som korsel med tog
uden HKT-anlaeg kraever.

1. Alment.

1.1 Om synligheden af signaler under alminde-
ligt forekommende vejrforhold gaelder fol-
gende:
Signalers farvede lys kan ikke paregnes
synlige i storre afstand end 400 m, hen-
holdsvis mindre afstand end 30 m. Hastig-
hedsvisere kan ikke p&regnes aflaest i storre
afstand end 250 m.

1.2 Nar signaler danner signalbillede, skal disse
signaler kunne ses samtidig i den kraevede
synlighedsafstand for hvert signal - jf
nedenfor.

1.3 Foran alle hovedsignaler og foran de per-
ronudkorselssignaler og signaler gaeldende
for overkorsler, hvor det m^ skonnes pa-
kraevet (feks yderste perronudkorselssig-
nal i et hovedspor), skal der i ca 30 m's
afstand anbringes standsningsmaerke, sig
nal nr 114 a°). Maerket kan bortfalde, hvor
der er anbragt telefon foran signalet.

°) Indtil SIR aendres: signal nr 114.

Gyldig fra 1512 1971

Pa elektrificerede straekninger med HKT-
anlaeg opstilles endvidere standsningsmaer
ke, signal nr 114 b, foran de HKT-afsnit,
hvor standsningsmaerke, signal nr 114 a,
ikke skal opstilles.

1.4 For indkorselstogveje, der ikke har forlob
gennem en station helt ud til rangergraense-
maerket i stationens udkorselsende, findes i
bilag VI, punkt 1.3, regler for mindsteaf-
standen fra indkorselssignalet hhv sta-
tionsbloksignalet for indkorsel til togvejens
endepunkt.
Afstanden fra et hovedsignal til et „fare-

punkt" skal vaere sa stor, at et tog, der fSr
signal „k0r" henholdsvis „k0r" med be-
graenset hastighed fra pagaeldende hoved
signal, med sikkerhed kan bringes til
standsning foran „farepunktet", og afstan
den har saledes relation til straekningsha-
stigheden, jf tjenestekoreplanens indleden-
de bemaerkninger (TIB).
Ved begrebet „farepunkt" forstas i denne

forbindelse et efterfolgende signal, der kan
vise „stop".
Hvor indkorselstogveje har forlob helt ud

til rangergraensemaerket i stationens udkor-
selsende, er „farepunktet" p&gaeldende ran-
gergraensemaerke.

I omstaende tahel er anfort mindste-

afstandene mellem et hovedsignal og tilsva-
rende „farepunkt" ved forskellige straek-
ningshastigheder:
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Straekningshastighed
maks km/t,
jfTIB.

140 120 100 90 75 60

Mindste afstand
mellem hoved
signal og fare-
punkt i m

elektrificerede strsekninger
med HKT-anlseg 3) - - 600 500 500 500

elektrificerede strsekninger
med HKT-anlseg 3) og 4) -

300 300 300 300

ovrige strsekninger 14001) 1100 950 8002) 6502) 5002)

ovrige strsekninger 4) 400 400 400 400 400 400

1) Sk Isenge hastigheden 140 km/t kun gselder lyntog litra MA, kan 1100 m dog tillades best&ende anlseg,
men ved etablering af nye anlseg eg ved st0rre sendringer af best^ende anlseg, skal der regnes med en
mindsteafstand 1400 m.

2) Hvor disse afstande forekommer, skal der fastssettes et faldtal, som svarer til den bremseprocent, der
er n0dvendig for, at toget kan bringes til standsning inden for den anf0rte afstand.

3) For tog uden HKT-anlseg skal der i tjenestek0replanerne m v og p^ grundlag af de virkeligt forekom-
mende afstande fastssettes en maksimalhastighed, s^ledes at et tog, der f^r »k0r« eller »k0r« med be-
graenset hastighed fra et hovedsignal, med sikkerhed kan bringes til standsning foran »farepunktet«.

4) kun anvendes ved indk0rselstogveje, hvortil der kan vises »k0r« med begraenset hastighed.

1.5 strsekninger uden HKT-anlaeg ma af-
standen mellem et hovedsignal, der giver
oplysning cm efterfolgende signals stilling,
og dette signal ikke overstige 3000 m, jf
SIR, dog mk afstanden mellem et AM-signal
og efterfolgende indkorselssignal ikke over
stige 2000 m.

1.6 PA strsekninger med automatiske linieblok-
anlseg gselder de i punkt 18 anforte place-
ringsregler for mellembloksignaler samt
ind- og udkorselssignaler.

1.7 Ved hojden af et daglyssignal forstas over-
alt i det folgende: afstanden fra skinne-
overkant til midten af nederste lanterne.

Hvor der er angivet to hojder (feks 6,1-
6,3 m), gselder det laveste tal signaler, som
kan vise „betinget stop", medens det hojeste
tal gselder ovrige signaler.

2. Indkorselssignaler.
2.1 Indkorselssignaler udstyres normalt med

gennemkorselsangivelse, men denne kan
dog undlades,
hvor gennemkorende tog normalt ikke
forekommer,
hvor stationen har udkorselssignal, og
den tilladte hastighed ad gennemkorsels-
sporet er 60 km/t eller derunder.

2.2

2.3

2.4

Indkorselssignaler udstyres med brandgult
lys,
hvor strsekningshastigheden er over 75
km/t,
hvor stationen skal kunne sendre sporbe-
nyttelse uden forudgaende underretning
af togene,
hvor der skal kunne vises signal „afkor-
tet togvej" fra signalet.

PA strsekninger med HKT-anlseg indrettes
indkorselssignaler i fornodent omfang til
at vise signal „betinget stop".
Indkorselssignaler udstyres med hastigheds-
viser, hvor der skal kunne vises signal „af-
kortet togvej" og/eller „frit til stationsblok-
signalet for indkorsel".

PA strsekninger uden HKT-anlseg udsty
res indkorselssignaler endvidere med ha-
stighedsviser,
hvor signalet opstilles foran by- og knu-
destationer,
hvor der skal kunne vises signal „stop og
ryk frem" fra signalet,
hvor der skal kunne stilles samtidig ind
korsel uden spormsessig dsekning.

Indkorselssignaler uden hastighedsviser,
der kan vise signal „kor" med begrsenset
hastighed, forsynes med signal nr 117.
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2.5 Et indkorselssignal, hvis stilling ikke sig-
naliseres gennem et foregaende hoved- eller
fremskudt signal, skal have mindst 250 m's
uafbrudt synlighed, og det skal endvidere
kunne ses i mindst 400 m's afstand.
Et indk0rselssignal, hvis stilling signalise-
res gennem et foregaende hoved- eller frem
skudt signal, skal have mindst 250 m's
uafbrudt synlighed.

2.6 Hvor der normalt finder rangering sted ud
i straekningssporene, hvad enten det er i
ankomst- eller afgangssporet, skal indkor-
selssignalet i almindelighed opstilles 250 a
300 m foran yderste modgaende sporskifte
eller et hertil svarende punkt (frispormaer-
ke ellign). Hvor sMan rangering ikke fin
der sted, kan forannaevnte afstand nedsaet-
tes til 120 m, idet der tages hensyn til det i
indledningens pkt 1.4 anforte.

2.7 Hojde uden hastighedsviser og uden „maer-
ke for korsel med begraenset hastighed"
(signal nr 117) 3,7-3,9 m. Hvor signalet
skal kunne ses over synshindringer dog
6,1-6,3 m.
Hojde med hastighedsviser eller med

„maerke for korsel med begraenset hastig
hed" (signal nr 117) 4,3-4,5 m. Hvor signa
let skal opstilles taet ved fritrumsprofilet
eller skal kunne ses over synshindringer
dog 6,1-6,3 m.

3. Venstrespor-indkorselssignaler.
3.1 Et venstrespor-indkorselssignal skal opstil

les pa linie med det tilsvarende indkorsels-
signal for hojre spor.

3.2 Signalets farvede lys skal have mindst 250
m's uafbrudt synlighed.

3.3 Hojde 0,2 m. Hvor sporene er adskilte, sa-
ledes at indkorselssignalet for hojre spor
ikke kan ses ved korsel hen imod venstre-
spor-indkorselssignalet, gives dette dog hoj
de 3,8 m.

*»

4. Stationsbloksignaler for indkorsel.
4.1 Stationsbloksignaler for indkorsel udstyres

med gennemkorselsangivelse, brandgult lys,
lanterner for „betinget stop", hastigheds
viser og signal nr 117 efter samme regler
som indkorselssignaler, jf punkt 2.

Gyldig fra 1512 1971

4.2 Til daekning mod rangerbevaegelser fra sta-
tionssiden skal der opstilles et dvaergsignal
100 m - ved straekningshastighed 140 km/t
dog 120 m - indenfor stationsbloksignalet.

4.3 Signalet skal have mindst 250 m's uafbrudt
synlighed.

4.4 Hojde som anfort for indkorselssignaler.

5. Stationsbloksignaler for udkorseL
5.1 P& straekninger med HKT-anlaeg anvendes

stationsbloksignaler for udkorsel ikke.
ovrige straekninger anvendes stationsblok
signaler for udkorsel kun, hvor stykket
mellem signalet og det efterfolgende hoved-
signal udgor et blokafsnit.

5.2 Et stationsbloksignal for udkorsel, foran
hvilket der ikke er opstillet PU- eller TU-
signaler, skal kunne ses fra det normale
standsningssted (afgangsstedet). Gaelder
signalet for et gennemkorselsspor, skal det
have mindst 250 m's uafbrudt synlighed.

5.3 Hojde 3,9 m; hvis signalet bar bogstavviser
dog 4,5 m.

6. Udkorselssignaler,
6.1 Hvor straekningshastigheden er over 75

km/t opstilles altid udkorselssignaler.
Hvor straekningshastigheden er 75 km/t
eller derunder, opstilles udkorselssignal i
folgende tilfaelde:
Mod enkeltsporet p& overgangsstationer
mellem dobbeltspor og enkeltspor.
Hvor der fra et togvejsspor kan kores ud
til mere end en banestraekning.
Hvor der i udkorselstogvejen findes mod
gaende sporskifter i storre afstand end
ca 100 m fra det sted, hvorfra der nor
malt gives afgang; hvor sporforholdene
er enkle, kan udkorselssignalet dog er-
stattes af et lysafgangssignal.
Pa straekninger med linieblok eller med
saerlig stor togintensitet.

6.2 Pa straekninger med HKT-anlaeg indrettes
udkorselssignaler til at vise signal „betin-
get stop".
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6.3

6.4

6.5

Et udkorselssignal, som gselder for et gen-
nemkorselsspor, herunder spor ad hvilke
„gradvis gennemkorsel" er tilladt, skal ha
ve mindst 250 m's uafbrudt synlighed. 0v-
rige udkorselssignaler skal sk vidt muligt
have 250 m's uafbrudt synlighed.
Udkorselssignaler, foran hvilke der ikke er
opstillet PU-, SU- eller TU-signaler, skal
kunne ses fra del normale standsningssted
(afgangsstedet).
Udkorselssignaler uden sporskifteafhaengig-
hed skal opstilles mindst 50 m uden for
stationens yderste sporskifte.
Hojde 3,7-3,9 m; hvis signalet bar bogstav-
viser dog 4,3-4,5 m.

7. Venstrespor-udkorselssignaler,
7.1 Et venstrespor-udkorselssignal opstilles p&

linie med det tilsvarende udkorselssignal
for hojre spor.

7.2 Signalets farvede lys skal have mindst 250
m's uafbrudt synlighed.

7.3 Hojde 0,2 m. Hvor sporene er adskilte, s&-
ledes at udkorselssignalet for hojre spor
ikke kan ses ved korsel hen imod venstre-

spor-udkorselssignalet, gives dette dog hoj
de 3,8 m.

8. Mellembloksignaler,
8.1 P& strsekninger med HKT-anlaeg indrettes

mellembloksignaler til at vise signal „betin-
get stop".

8.2 Mellembloksignaler skal have mindst 250
m's uafbrudt synlighed.

I 8.3 Hojde 3,7-3,9 m.

9. Venstrespor-mellembloksignaler,
9.1 Et venstrespor-mellembloksignal opstilles

pa linie med det tilsvarende mellemblok-
signal for hojre spor.

9.2 Det lave signal skal have mindst 100 m's
uafbrudt synlighed, det hoje signal mindst
250 m's uafbrudt synlighed.

9.3 Hojde 3,8 m for det hoje signal, 0,2 m for
det lave signal.

SODB
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10. Dsekningssignaler pa fri bane,
10.1 Dsekningssignaler for bevsegelige broer,

sporskaeringer el lign opstilles normalt ca
250 m foran farepunktet. Dsekningssignaler
for sidespor pk fri bane opstilles mindst
50 m foran sporskiftet hhv frispormserket.

10.2 Dsekningssignaler skal have mindst 250 m's
uafbrudt synlighed. Hvis der ikke gives op-
lysning om signalets stilling gennem et for-
udg^ende signal, skal det endvidere kunne
ses i mindst 400 m's afstand.

10.3 Hojde 3,7-3,9 m. |

11. Fremskudte signaler,
11.1 Ved strsekningshastighed over 75 km/t op

stilles der fremskudt signal foran indkor-
selssignaler, mellembloksignaler og dsek
ningssignaler pa fri bane. Det fremskudte
signal opstilles 800 m foran hovedsignalet
og indrettes med gennemkorselsangivelse,
safremt hovedsignalet kan vise „kor igen-
nem".

Fremskudt signal bortfalder, dersom pa-
gseldende hovedsignals stilling signaliseres
gennem et foregaende hovedsignal.

11.2 Ved strsekningshastighed 75 km/t eller der-
under kan der opstilles fremskudt signal
(uden gennemkorselsangivelse) 400 m for
an et indkorselssignal, mellembloksignal
eller dsekningssignal, hvis synligheden af
dette er mindre end det foreskrevne.

11.3 Fremskudte signaler foran indkorselssigna-
ler med forgreningsangivelse indrettes med
forgreningsangivelse, s&fremt gennemkor-
sel ad afvigende spor kan ske med hastig-
hed 75 km/t eller derover.

11.4 Afstanden fra et hovedsignal til et efter-
folgende fremskudt signal skal vsere mindst
400 m. Kan denne minimumsafstand ikke
overholdes, undlades nsevnte fremskudte
signal, og hovedsignalet indrettes til at give
oplysning om efterfolgende hovedsignals
stilling.

11.5 Et fremskudt signal, der er opstillet 800 m
foran hovedsignalet, skal vsere synligt i
mindst 300 m's afstand. Et fremskudt sig
nal, der er opstillet i 400 m's afstand foran
hovedsignalet, skal vsere synligt i mindst
400 m's afstand.

11.6 Hojde 2,5 m.
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12. Perronudkorselssignaler.
12.1 Perronudk0rselssignaler indrettes til at vise

„k0r", hvor den tilst0dende strsekning er
dobbeltsporet og bar automatisk linieblok-
anlaeg med signaler, der giver opiysning om
efterf0lgende hovedsignals stilling. Signal
„k0r" ma dog kun kunne vises, hvis afstan-
den til det nseste signal, hvorfra „stop" kan
ventes, er mindst 250 m.

12.2 Perronudk0rselssignaler kan indrettes til at
vise „stop og ryk frem", hvor den tilsto-
dende strsekning er dobbeltsporet og bar
automatisk linieblokanlseg.

12.3 Et perronudkorselssignal skal kunne vise
„stop" i folgende tilfaelde:
Hvor signalet bar samme funktion som
et stationsbloksignal for udkorsel.
Hvor signalet markerer endepunktet af
en „afkortet togvej",
Hvor det er krsevet i benbold til bestem-

melserne i bilag VI.
12.4 Et perronudkorselssignal, der ikke m^ pas-

seres af indkorende tog, skal vise „forbi-
korsel forbudt" i alle andre tilfaelde end de

under 12.3 naevnte.

12.5 Et perronudkorselssignal skal kunne ses
fra det normale standsningssted (afgangs-
stedet). Hvis det efterfolges af et U- eller
SU-signal, skal det bave mindst 250 m's
synligbed. Hvor et signal alene ikke kan op-
fylde disse betingelser, skal det dubleres, s&
signalerne tilsammen opnar den forlangte
synligbedsafstand.

12.6 Hojde 3,8 m; bvis signalet bar bogstavviser
dog 4,6 m.

12.7 Pa side 7 og 8 er vist eksempler pa opstil-
ling af perronudkorselssignaler pa forskel-
lige stationstyper.

13. Dvaargsignaler,
Dvaergsignaler opstilles i almindeligbed ca
2 m foran nsermeste isolerede skinnestod,
med midten af nederste lanterne 0,2 m over
skinneoverkant.

Gyldig fra 1512 1971

14. Lgsafgangssignaler.
Et lysafgangssignal ma p^ stationer med
udkorselssignal kun kunne tsendes, nar der
er foretaget signalgivning for udkorsel
(berunder signal „stop og ryk frem" og
„betinget stop") for et tog, der skal afga.
Pa stationer uden udkorselssignal ma lys-
afgangssignalet kun kunne tsendes, nar
modgaende sporskifter er afl^set og fast-
boldt i rigtig stilling.

15. Sporskiftesignaler,
15.1 Centralbetjente sporskifter og sporspserrer

forsynes med elektrisk belyste sporskifte-
signaler. Pa stationer med vigespor, bvor
indkorselssignalet ikke bar brandgult lys,
udstyres indgangssporskifterne med stor
sporskiftelygte.

15.2 Centralaflaste sporskifter og sporspserrer
i bovedspor samt centralaflaste aflobsspor-
skifter og sporspserrer i sidespor forsynes
med sporskiftesignaler med reflekterende
belsegning.

15.3 Pa stationer, bvor al rangering foregar for
signal, kan sporskiftesignaler undlades.

16. Overkorsels- og kontrolsignaler.
16.1 Regler for disse signalers placering er angi-

vet i SIR, bvor det ligeledes er anfort, bvor-
dan det til signalerne borende faste mserke,
signal nr 115, skal anbringes.

16.2 Signalerne skal vsere synlige fra det punkt,
bvor signal nr 115 er placeret.

16.3 Hojde 2,6 m.

17. Uordenssignaler,
17.1 Regler for disse signalers placering er angi-

vet i SIR.

17.2 Uordenssignaler skal bave mindst 150 m's
synligbed og ma sa vidt muligt ikke kunne
ses fra en evt foranliggende overkorsel.

17.3 Hojde 2,8 m.
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18. Placering of signaler pd strsekninger med automatiske linieblokanlseg.

I 18.1. Dobbe11 sp0r merf kort daekningsisolation.

18.1.1. Ind- og udkerselssignaler.

mm.
- 15 -

-TT-C ^ )

—20-50 —^

- CO.60-

-CO. SO

-100-150-

-20-50-

2

O—1

mm

2

CK

mm.

- /5 H

18.1.2. Mellembloksignaler med venstresporsignaler.

-15- ^ ca60 ^

V

-20-80-

18.1.3. Mellembloksignal.

^/5M)

-20-60 -

-ca.SO-

-100-200-

-ca.60-

-20 r- 60 -

(AEy—

mm.

-15-

a
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18.2. Dobbeltspor uden kort daekningsisolation.

18.2.1. Ind- og udkorselssignaler.

LOCO

'50-80-

-SO-80-

-T- I

min\
2 k

(vu

-m/h 15-

18.2.2. Mellembloksignaler med venstresporsignaler.

-mfn, 15- -50-80-

V a

-50-80- -min. 15-

18.2.3. Mellembloksignal.

-50-80-

Gyldig fra 1512 1971
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I 18.3. Enkeltspor med kort daekningsisolation.

18.3.1. Ind- og udk0rselssignaler.

~I~K J ")

-20-50-^

18.3.2. Mellembloksignaler.

/RM)

-20-50-

~ca 60-

-100-150-

-ca.eo-

mm]
2 u
-20-50-

(55)—I

-20-50 •

18.4. Enkeltspor uden kort daekningsisolation.

18.4.1. Ind- og udkorselssignaler.

HJCZD

-SO'SO-

-W0'/50-

18.4.2. Mellembloksignaler.

-<MD

-50-50-

mm.

2

-mm. 16-

-50-80-

SODB
Bilag I



SODB

Bilag I

19. Normale typer landstationer pa hovedbaner.

Effektive sporlsengder samt placering af signaler og isolerede stad.

19.1. Aim en t.

L=lseiigde af krydsnings- eller overhalingsspor mellem frispormserker eller tungespidser.
T=effektiv Isengde af sporet (maksimal toglsengde).
M^standsningsmargin.
A=Isengde af gennemg&ende hovedspor mellem udknrselssignalerne 1 stationens ene ende og
frispormserket i den modsatte ende.

Standsningsmagin skal mindst vsere:

Maximal togtengde i m: T > 680 680 > T > 500 500

Standsningsmargin: 50 m 30 m 15 m

19.2. Dobbeltspor.

19.2.1. Overhalingsstation med midtliggende overhalingsspor.

"\ fPU

max.

15 50

-L=T+M+65-

19.2.2. Overhalingsstation med sideliggende overhalingsspor.

max.

/5\s\ 30

T+M+65-

min.

~M —/5

\PU^
\min.

•M —15

V

/run.

15-I

7-1



19.3. Enkeltspor.

19.3.1. Krydsningsstation med samtidig indkersel.

|-^ca?00—

"\
mm\
/ 5 min.

ISO— *-30*

-L = T+M-f-l65-

L77//7
M —H/5
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19.3.2. Krydsningsstation uden samtidig indkorsel. Krydsning mellem to tog af maksimal Isengde
skal vaire mulig.

"X
min\ I
/sistso

-L-T+M+65-

n
-M —H 15

19.3.3. Krydsningsstation uden samtidig indkorsel. Krydsning mellem to tog af maksimal lajngde
skal ikke vaere mulig, men standsende tog af maksimal Isengde skal kunne ekspederes for sig
nal.

SO-

min.
—M-*

L=T+M-i-50
n

[-/5-la5

'.C:
t

^

A
-M-

-/?= T-l-M-h45

min.
*I5*\

19.3.4. Krydsningsstation uden samtidig indkorsel. Krydsning mellem to standsende tog er kun mu
lig, n&r begge tog maksimalt bar den pfi skitsen viste Isengde.

Gyldig fra 1516 1967

mm.
-15-

min. I

-L= T-t-M-i-50-

-L= T-f-M+35-

J"
max.mm.

•15^ T

4-
\m/n.

U-A7-J-/5-W
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Bilag II
Ssrlige regler for anbringelse af faste mserker.

1. Rangergraensemsrker, enkeltsporede baner.
Pa stationer pa enkeltsporede baner skal der anbringes rangergra?.n-

semaerker ind mod stationen 1 mindst folgende afstand fra indkorsels-
signaler:

Tilladt strsekningshastighed Afstand
indtil 75 km/t 50 m
80-140 km/t 120 m

Bemaerkninger:

Hvor strsekningshastigheden er 75 km/t, skulle afstanden mellem
indkorselssignal og rangergrsensemaerke egentlig vaere 65 m, idet af
standen er fastsat ud fra en »uopmaerksomhedstid« pa 3 sekunder, og
der i dette tidsrum tilbagelaegges 65 m ved naevnte hastighed. Da tog-
taetheden p& straekninger med maksimalhastighed 75 km/t i alminde-
lighed er ringe, sMedes at kombinationen »tog pa vej,/rangering p&
stationen« sjaeldent forekommer, og da der ikke bar vaeret uheld som
folge af den hidtil gaeldende afstand pa 50 m, bibeholdes denne afstand.
Pa baner med straekningshastighed 80-120 km/t skulle afstanden

egentlig kun vaere 100 m, men da det ikke er onskeligt at have to af-
stande med en forskel p& kun 20 m er afstanden fastsat til 120 m for
alle hastigheder fra 80 km/t til 140 km/t.

2. Hastighedsnedsaettelse i udkorselsenden.
Signal »hastighedsnedsaettelse i udk0rselsenden« (signal nr 119) an-

vendes, jfr. SIR, kun pa stationer med hastighedsviser og anbringes
foran indkorselssignalet eller foran et stationsbloksignal for indkorsel.
Maerket anbringes normalt til hojre for sporet og i en sadan afstand
foran pagaeldende hovedsignal, at iagttagelse af maerket ikke generes
af lyset fra hastighedsviseren og signallanterne; en afstand pa ca. 50 m
vil normalt vaere passende.

Bemaerkninger:

Som det fremgar af bestemmelserne i SIR, er maerkets betydning
naert knyttet til hastighedsviserens udvisende. Maerket burde derfor
egentlig anbringes i umiddelbar naerhed af hastighedsviseren, men i s&
fald ville lyset fra denne og fra signallanterne gore det vanskeligt for
lokomotivforerne at iagttage maerket.
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S ODB
Bilag III

Bilag HI
Rangering ud imod et stationsbloksignal

for indkorsel, fjernbaner

P& stationer med et stationsbloksignal for indkorsel skal der 100 m
after stationsbloksignalet — pa stationer med storst tilladte indkorsels-
hastighed 140 km/t dog 120 m — anbringes et dvsergsignal, som vender
ind mod stationen.

Dvxrgsignalet skal vsere fastholdt i stillingen »forbik0rsel forbudt«
(signal nr 23),

nar indkorselssignalet viser »k0r« eller »k0r igennem« eller
ndr sporstykket mellem indkorselssignalet og stationsbloksignalet

for indkorsel befares i retning mod stationen.
Indk0rselssignalet ma kim kunne vise »k0r« eller »k0r igennem«
ndr dvsergsignalet er fastholdt i stillingen »forbik0rsel forbudt«,

og sporstykket mellem stationsbloksignalet og dvsergsignalet
er frit.

Bemserkninger:

Ved foranstSende foranstaltninger tilvejebringes en sikkerhedsaf-
stand after stationsbloksignalet for indkorsel.
Grsensen, forbi hvilken der ikke m& rangeres ud imod indk0rselssig-

nalet, skal markeres pa normal made ved et rangergrsensemajrke.
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SODB
Bilag IV

Bilag IV
Sikkerhedsafstand foran sporstoppere i

togvejsspor, fjernbaner

1. Et indkorende tog skal standse senest 2 m foran en sporstopper.
2. Det seneste standsningssted foran en sporstopper skal markeres ved

»AIniindeIigt stopm0erke« (signal nr 108).
3. Sporstopperen skal tydeliggores ved hjselp af lysreflekterende be-

Isegning.
4. Ud for det sted, hvor pagseldende togvejsspor entydigt begynder, an-

bringes et fast mserke (signal nr 106) med angivelse af afstanden
fra mserket til togvejens endepunkt. Mserket skal ikke anvendes,
nlir samtlige togveje pa en station ender foran sporstoppere, eller
nar togvejen signaliseres som »afkortet togvej«.

Bemserkninger:
En sporstopper markeredes tidligere kun ved et sporspaerringssignal

(signal nr 32) anbragt pa eller bag ved sporstopperen. Signalet til-
kendegav, at sporstopperen ikke mitte passeres, hvilket i og for sig
var ret indlysende.
Herudover fandtes ingen regler for togs korsel hen imod sporstop

pere, alts& ikke om tog mMte kore belt frem til en stopper. Det anses
for p&krsevet at indfore regler herfor, og folgende hovedregler er fast-
slaet:

a) Hverken faste eller bevaegelige sporstoppere ma pakores af tog.
b) Sikkerhedsafstanden mellem seneste standsningssted og en spor

stopper skal VcCre ens for faste og bevsegelige sporstoppere.
Det er endvidere fastslaet, at bevEegelige stoppere kun m& etableres

undtagelsesvis og kun efter banechefens afgorelse i hvert enkelt til-
fselde.

Anbringelse af det i punkt 2 nsevnte sserlige faste mserke vil over-
flodiggore det hidtil benyttede sporspserringssignal.
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SODB
Bilag V

Bilag V
Etablering af »afkortede togveje«

For etablering af »afkortecie togveje« gselder — ud over de i SIR
angivne bestemmelser — folgende:
Hvis den »afkortede togvej« udgor en del af en normal indkorsels-

togvej, skal den afkortede togvejs endepunkt vsere markeret ved et
perronudkorselissignal, der skal vise »stop« i den tid, der svarer til
kore- og bremsetiden for et tog, der bar passeret indkorselssignalet
henholdsvis stationsbloksignalet for indkorsel med den tilladte bastig-
bed, og togvejen skal vsere »afkortet« set i relation til de ovrige ind-
korselstogvejes endepunkter, bvilket normalt vil sige, at den »afkor
tede togvej« bojst ma ga til perron- benboldsvis stationsmidte.

I tilfselde, bvor det pa grundlag af foranstaende ikke er muligt at
fastssette, bvorvidt en togvej skal betragtes som »afkortet«, afgores
sporgsmalet af generaldirektoratet.

Bemaerkninger:
Det i SIR anforte om signal »afkortet togvej« (signal nr 17 d) be-

graenser ikke anvendelsen af signalet til kun at vedrore togvej e, der
ender i en stations indkorselsende. Som folge beraf signaliseredes ogsa
togveje med forlob i iidkorselsenden som »afkortede«, n^r de var vse-
sentlig kortere end ovrige indkorselstogveje fra samme banelinie.
Under bensyn til, at mange nye sikringsanlseg vil blive udstyret med

»afkortede togveje«, bar man anset det for pakrsevet at fastssette en
anlsegsbestemmelse, der sui^plerer bestemmelserne i SIR.
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^mi^^Bilag VI

Bilag VI
Sikkerhedsafstande for indkorselstogveje, der ikke bar forlob

gennem en station belt ud til rangergraensemaerket i stationens udkorselsende,
og signalisering i forbindelse bermed

Regler for togveje, som ender foran en spor-
stopper, findes i bilag IV, og regler for „afkortede
togveje" findes i bilag V.

1. Almene betingelser
1.1. Togvejens endepunkt skal vsere markeret

ved et signal, der angiver, at viderekorsel
ikke er tilladt.

1.2. Togvejens forlob efter endepunktet skal
vsere aflast efter samme regler som tog-
vej en.

1.3. Afstanden fra indkorselssignalet hen-
holdsvis stationsbloksignalet for indkor-
sel til togvejens endepunkt skal vsere
mindst:

1.3.1. Elektrificerede straekninger med HKT-
anlaeg.^)

450 m, nar storste till indkorselsh er 100 km/t
350 m, „ „ „ „ „ 90 km/t
300 m, „ „ „ „ „ 75 km/t
250 m, „ „ „ „ „ 60 km/t
1.3.2. Ovrige strsekninger,

1200 m, nar storste till indkorselsh er 140 km/t
1000 m, „ „ „ „ „ 120 km/t
800 m, „ „ „ „ „ 100 km/t
600 m, „ „ „ „ „ 75 km/t
1.4. Lsengden af togvejens forlob efter ende

punktet - i det folgende kaldet sikker-
hedsafstanden og hvorved forstas afstan
den fra togvejens endepunkt (markeret
ved et signal) til et „farepunkt" - samt
arten af signalet ved togvejens endepunkt
er afhaengig, dels af om alle tog skal

For tog uden HKT-anlseg skal der i tjenestek0re-
planerne og pa grundlag af de virkeligt forekom-
mende afstande mellem indkprselssignalet, hen-
holdsvis stationsbloksignalet for indkprsel og tog
vejens endepunnkt fastsaettes en maksimal indkpr-
selshastighed, s^ledes at et tog, der flir »k0r« eller
»k0r« med begrsenset hastighed fra et af nsevnte
signaler, med sikkerhed kan bringes til standsning
ved togvejens endepunkt.
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standse pa pagseldende station, dels af
karakteren af det spor, indkorselstog-
vejen er stillet til, jf reglerne i efterfol-
gende punkter 2 og 3. For knudestatio-
ners vedkommende betragtes hver bane-
linie for sig ved afgorelsen af, om reg
lerne i punkt 2 eller i punkt 3 skal an-
vendes.

2. Sserlige betingelser for stationer,
hvor alle tog skal standse
Ved „stationer, hvor alle tog skal standse"
forstas i denne forbindelse stationer, der spor-
msessigt tillader videreforsel af et tog, men
hvor indkorselssignalet ikke er forsynet
med gennemkorselsangivelse,
hvor der er etableret spserring mellem ind-
korselssignaler og udkorselssignaler, sMe-
des at „gradvis gennemkorsel" ikke kan
anvendes, og
hvor der ikke ma gives tog tilladelse til
viderekorsel, for standsning bar fundet
sted.

2.1. Togvejens endepunkt skal vsere markeret
ved et signal, der skal vise „stop" i den
tid, der svarer til kore- og bremsetiden
for et tog, som bar passeret indkorsels
signalet henholdsvis stationsbloksignalet
for indkorsel med den tilladte hastighed.

2.2. Sikkerhedsafstanden skal vsere mindst

50 m.

Sserlige betingelser for andre stationer
3.1. Gennemkorselssporet.

3.1.1. Togvejens endepunkt skal vsere
markeret ved et signal, der skal vise
„stop" i et tidsrum, der fastssettes
af generaldirektoratet i hvert en-
kelt tilfselde.
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2-III

Endvidere vises „stop", s& Isenge
noget sporskifte after endepunktet
ikke bar samme stilling, som krae-
ves for en indk0rselstogvej til gen-
nemkorselssporet med forl0b belt
ud til rangergrsensemserket i statio-
nens udk0rselsende.

3.1.2. Spserring af signalgivning skal vsere
etableret som f0lger:
3.1.2.1. Er der indstillet en togvej

af den under punkt 3.1.1.
nsevnte art, skal signalgiv
ning for andre togvej e i
samme kereretning vaere
spserret, bvis sidstnsevnte
togvej e eller disses forlob
benytter, krydser eller en-
der i dele af det pagseldende
gennemkorselsspor.

3.1.2.2. Er der indstillet en togvej,
der som nsevnt under punkt
3.1.2.1. berorer dele af et
gennemkorselsspor, kan sig
nalgivning af den under
punkt 3.1.1. nsevnte art til
dette gennemkorselsspor
dog finde sted, men signal
„stop" ved denne togvejs
endepunkt skal overv&ges,
og signalet skal forblive p&
„stop", sa laenge den bero-
rende togvej er stillet.

3.1.3. Sikkerbedsafstanden skal vaere
mindst 120 m.

3.1.4. P& straekninger uden HKT-anlaeg
gaelder endvidere folgende:
Hvis sikkerbedsafstanden er indtil
200 m, mk indkorselsbastigbeden
maksimalt vaere 30 km/t.
Hvis sikkerbedsafstanden er over
200 m og indtil 400 m, mk indkor-
selsbastigbeden maksimalt vaere
60 km/t.

Hvis sikkerbedsafstanden er over
400 m, bestemmes indkorselsbastig-
beden udelukkende af sporforbol-
dene.

N&r der er spormaessig daekning, sk-
ledes at beroring med fjendtlige be-

SODB
Bilag VI

vaegelser er udelukket, kommer be-
stemmelserne i naervaerende punkt
dog ikke til anvendelse.

3.2. Ovrige spor.
3.2.1. Togvejens endepunkt skal, sMremt

„stor signalgivning" uden anvendel
se af b&ndsignal „stop" skal tilla-
des, vaere markeret ved et signal,
der skal vise „stop" i den tid, der
svarer til kore- og bremsetiden for
et tog, der bar passeret indkorsels-
signalet benboldsvis stationsblok-
signalet for indkorsel med den til-
ladte bastigbed. I ovrige tilfaelde
skal togvejens endepunkt vaere
markeret ved et signal, der viser
„forbik0rsel forbudt" (signal nr
23), eller ved et „almindeligt stop-
maerke" (signal nr 108).

3.2.2. Sikkerbedsafstanden skal vaere
mindst 50 m.

3.2.3. straekninger uden HKT-anlaeg
gaelder endvidere foigende:
Hvis sikkerbedsafstanden er indtil
120 m, mk indkorselsbastigbeden
maksimalt vaere 30 km/t.

Hvis sikkerbedsafstanden er over

120 m, mk indkorselsbastigbeden
maksimalt vaere 60 km/t.

Nar der er spormaessig daekning, sk-
ledes at beroring med fjendtlige be-
vaegelser er udelukket, kommer be-
stemmelserne i naervaerende punkt
dog ikke til anvendelse.

3.2.4. Hvis sikkerbedsafstanden er 50-
120 m, skal der ud for det sted, bvor
p^gaeldende togvej sspor entydigt
begynder, anbringes et fast maerke
(signal nr 106) med angivelse af
afstanden fra maerket til togvejens
endepunkt.
Maerket skal anvendes, n^r der af
et antal togvej e i pSgaeldende tog
vej sspor findes blot en, som bar en
sikkerbedsafstand p^ 50-120 m.



SODB
f'^Bilag VI

Bemaerkninger:
Ved etablering af nye sikringsanlseg bestrseber

man sig pa at udnytte spor og sporforbindelser
bedst muligt for derved at opna stor trafikal smi-
dighed. Herved er der fremkommet behov for ret-
ningslinier med hensyn til sikkerhedsafstande.
Ved fastssettelse af de anforte sikkerhedsaf

stande onsker man at hindre, at „utilsigtet" kor-
sel forbi det punkt, foran hvilket en togbevsegelse
skal standse, umiddelbart medforer pakorsel af
anden bevsegelse, afsporing eller andet uheld.
Ved „utilsigtet" forbikorsel forstas i denne for-

bindelse alene sadan korsel, der skyldes en loko-
motivforers kortvarige optagethed af andre kor-
selsfunktioner end signaliagttagelser („uopmserk-
somhedsperioden"). Derimod tilsigter en sikker-
hedsafstand ikke at afhjaeipe egentlig uopmserk-
somhed over for signaler, forkert adfaerd eller
anden forsommelighed fra lokomotivforerens si
de, og heller ikke fejl ved bremsesystemet.
Med „stationer hvor alle tog skal standse" er

der forst og fremmest tsenkt pa Kobenhavn H,
men en rsekke andre stationer kan komme i be-

tragtning og dermed nyde trafikale fordele af
bestemmelserne. Sikkerhedsafstanden for sadan-

ne stationer er fastsat uden hensyn til de der
gseldende indkorselshastigheder, idet man bar
benyttet sig af det erfaringsmateriale, som mange
ars praksis pa Kobenhavn H har givet. PS denne
station har der i en arraekke vseret anvendt sik

kerhedsafstande helt ned til ca 50 m mellem

togenes seneste standsningssted og tilsvarende
farepunkt. Man nserer derfor ikke betsenkelig-
hed ved pa denne og lignende stationer at fast-
saette naevnte sikkerhedsafstand til 50 m.

Ved fastsaettelse af de ovrige sikkerhedsafstan
de er man gaet ud fra en „uopm8erksomhedspe-
riode" pa tre sekunder og den dertil svarende
vejlsengde.
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I punkt 1.3. er der givet regler for, hvilken af-
stand der skal vaere fra indkorselssignalet hen-
holdsvis stationsbloksignalet for indkorsel til
togvejens endepunkt i forhold til en given hastig-
hed. Modsat giver punktet ogsa oplysning om
den maksimale hastighed, hvis man har en given
stationslaengde. Hovedreglen bor dog vsere, at en
station anlaegges med den afstand fra signalet til
togvejens endepunkt, som svarer til strseknings-
hastigheden, medens det kun undtagelsesvis bor
forekomme, at en stations manglende laengde
kompenseres gennem en fast hastighedsnedsset-
telse.

I punkt 3.1. angives, hvorledes der i gennem-
korselssporet kan etableres togveje, som ikke har
forlob helt ud til rangergrsensemaerket i statio-
nens udkorselsende. Sadanne togveje har tidli-
gere vaeret tilladt, men de blev fjernet, efter at
man ved en raekke lejligheder havde haft uheld
i forbindelse med disse togveje. Efter indforel-
sen af begrebet „samtidig indkorsel" samt for-
laengelsen af mange stationer, anses tiden for
moden til at ophseve forbudet mod at etablere
togveje af omhandlede art, idet ogsS signalsyste-
merne er blevet mere fuldkomne.

I punkt 3.2.4. omtales et fast maerke med angi-
velse af afstanden fra maerket til togvejens ende
punkt. Indforelse af dette faste maerke tilsigter
- p& linie med hovedparten af naervaerende ret-
ningslinier - afskaffelse af begrebet „farlig sta
tion".

I punkterne 3.1.4. og 3.2.3. er benyttet en ha-
stighedsgraense pa 60 km/t, idet „middelstor ha
stighed" er forudsat aendret fra 50 km/t til 60
km/t for dermed at nyttiggore den hastighed, som
sporskifter 1:14 tillader.
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SODB
Bilag VII

Bilag VII
Overgangsbestemmelser for indretning af bestaende

spor- eg sikringsanlseg

Ved etablering af nye sikringsanlseg skal be-
stemmelserne i bilagene I-VI og VIII anvendes.
Ved sendringer af best&ende sikringsanlaeg,

hvor del ikke uden videre er muligt at anvende
bestemmelserne i de nsevnte bilag, samt nar der
i 0vrigt er tvivl om disse bilags anvendelse, ska!
sp0rgsmalet forelsegges sikringstjenesten til af-
g0relse.
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SODB

Bilag VIII

Bilag VIII
Retningslinier for etablering af sporisolationer i sporskifter

samt placering af signaler
i forhold til sporisolation og frispormserke

1. I bilag I til SODB er angivet, hvorledes sig
naler og isolerede stod skal placeres pa nor-
male typer landstationer p& hovedbaner.

2. Pa stationer med sikringsanlaeg type DSB
1964 ma den pS fig 1 og 2 viste minimums-
afstand pS 5 m fra det isolerede stod til fri-
spormserket maksimalt vsere 10 m.

3. I 0vrige tilfaelde udfores sporisolationer for
tilvejebringelse af sikring mod utidig omstil-
ling i og foran sporskifter som angivet i fig
1 og 2, og PU- eller dvsergsignaler placeres
normalt som angivet i fig 2.
Med hensyn til den del af sporisolationen,

der er beliggende foran tungespids (kaldet
X), laegges folgende regler til grund:
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mm.

mm

5m 5 m

Fig. 2

a) Sporskifter, der ikke dagligt omstilles for
rangerbevsegelser: X afpasses efter spor-
forholdene.

b) Ved sporskifter, der dagligt omstilles for
enkelte rangerbevsegelser: 10 ^ X ^ 40
(20 ^ X^ 40).

c) Ved sporskifter, der dagligt omstilles for
hyppige rangerbevsegelser: 10 ^ X ^ 20
(20^ X^40).
Tallene i parentes gselder for sidstlebende
drev ved koblede sporskifter.

Pa stationer, hvor rangeringen er sikret ved
signaler, skal afstanden fra et dvaergsignal,
der bruges som sidedsekning af en togvej, til
frispormserket vsere mindst 10 m.
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