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SODB A-ll

INDHOLDSFORTEGNELSE

Afsnit I. Bestemmelser om
sikringsanlaeg

1. Stationers udstyrelse med signaler . . 1
2. iEndringer af signalforhold. Signal-

kommissioner 1
3. Sikringsanlaeggenes inddeling og sik-

ringstekniske betegnelser 1
4. Regler for afl^sning af centralsikrede

sporskifter og sporspaerrer 3
5. Dsekning af togveje 4
6. Tsending af signalbelysning 5 a
7. Varslingsanlseg for faerdsel over spor 5 b
8. Signaltelefoner 5 b

Afsnit II. Almindelige forhold
vedrorende stationssikringsanlasg

1. Togvejseftersyn 5 b
2. Betingelser for centralsikring 5 b
3. Normalstillinger 5 c
4. Togvejsfastlaegning 5 c
5. Signalgivning 5 c
6. Sporbesaettelsesapparater 6
7. Sporisolationer 6
8. Signalbelysning i armsignaler 9
9. Daglyssignaler 10
10. BetjeningslSse og deres indretning . . 11
11. Sikringsplaner 12
12. Spor- og signalplaner 12
13. Betjeningsskemaer 14
14. Eksempler p& sikringsplaner 14
15. Gensidige togvejsspaerringer 16

Afsnit III. Mekaniske sikringsanlaeg
1. Afllisning af sporskifter ved npgleMse 17
2. Afl^sning af sporskifter med sporl^se 19
3. Betjening af sporskifter 20
4. Kontrolafl^sning 20
5. Betjening af signaler 21
6. Almindelig beskrivelse af mekanisk

centralapparat 23
7. Signaltrsekbuk 23
8. Svingbuk 24
9. Siemens mekaniske centralapparat . . 24
10. Bruchsals seldre centralapparat 30
11. Bruchsals nyere centralapparat 31
12. Centralapparat af enhedstypen 33

Gyldig fra 611 1975

13. Centralapparat af Svenska Maskinver-
kens type 34

14. Tr^dtrsek, spaendvserker og sakseme-
kanismer 34

Afsnit IV. Bortfaldet

Afsnit v. Elektriske sikringsanlaeg 49
1. Almindelig beskrivelse af centralappa

rat 1912 og DSB 1946 med mekanisk
register 50

2. Strpmforsyning, centralapparat 1912
og DSB 1946 51

3. Betjening af sporskifter, centralappa
rat 1912 og DSB 1946 52

4. Afl^sning af sporskifter, centralappa
rat 1912 og DSB 1946 58

5. Betjening af signaler, centralapparat
1912 og DSB 1946 60

6. Sikringsanlaeg med flere poster, cen
tralapparat 1912 og DSB 1946 64

7. Saerlig beskrivelse af centralapparat af
enraekketypen LME 1929 med elektrisk
register 65

8. Relaesikringsanlaeg 68 a

Afsnit VI. Signalposters placering
og indretning 68 i

Afsnit VII. Straekningssikringsanlaeg,
herunder autom. linieblokanlaeg 69

1. Automatiske linieblokanlaeg pli enkelt-
sporet bane 70 a

2. Automatiske linieblokanlaeg p^ dob-
beltsporet bane 70 b

3. Linieblokanlaeg for k0rsel ad venstre
spor 70 d

Afsnit VIII. Bestemmelser og
betjeningsregler
for stationssikringsanlaeg

1. Bestemmelser for betjeningspersonalet
i poster med sikringsanlaeg 70 f

2. Betjeningsregler for mekaniske sik
ringsanlaeg 70 g
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B-11

4.

5.

6.
7.

Betjeningsregler for elektriske sik-
ringsanlaeg 71
Telefonisk indk0rselstilladelse og
skriftlig eller telefonisk udk0rselstil-
ladelse 73
Ind- og udrangering 73
Automatisk signalgivning 73
Spaerreanordninger til sikring mod
utilsigtet betjening af centralappara-
ters hSndtag m v 74 a

Afsnit IX. Bestemmelser og
betjeningsregler
for straekningssikringsanlaeg 74 b

Afsnit X, Forhold vedrorende fejl
ved stationssikringsanlasg

1. Afl^sning af sporskifter under aflys-
ning af signalgivningen 74 c

2. Forhold ved centralsikrede sporskif
ter 74 c

3. Afl^sning af sporskifter med haengellis 75
4. Signalbelysningen slukket 76
5. Fejl ved mekaniske sikringsanlaeg ... 76
6. Fejl ved elektriske sikringsanlaeg .... 77
7. Forholdsregler under sne og is 80 a

80DB

Afsnit XI. Bortfaldet

Afsnit XII. Automatisk sikrede
overkorsler

1. Signaler m v 82
2. VirkemSde 83
3. Betjeningsregler 89
4. Uregelmaessigheder 90 a
5. Fjernkontrol 90 c

Afsnit XIII. Fjernstyringsanlaeg
1. Alment 91
2. Understationers saerlige indretning og

drift 93
3. Fjernstyringens driftsformer 94
4. FC's ordregivning 94
5. FC's indikeringer 95
6. Beskrivelse af enkelte indikeringer .. 96
7. Beskrivelse af og kommentarer til en

kelte ordrer 98
8. Togtidsskriver 104
9. Automatisk stationsdrift 105
10. Saerlige regler for tilladelse til k0rsel

p^ en fjernstyret straekning. Spurring
af spor 109

11. Uregelmaessigheder 110 b

BILAG

Bilag I - Retningslinier for opstilling af
signaler 201

Bilag II - Saerlige regler for anbringelse
af maerker 209

Bilag III - Rangering ud mod et stations-
bloksignal for indk0rsel 210

Bilag IV - Sikkerhedsafstand foran spor-
stoppere i togvejsspor 211

Bilag V - Etablering af »afkortede tog-
veje« 211

Bilag VI - Sikkerhedsafstande for ind-
k0rselstogveje, der ikke bar
forl0b gennem en station helt
ud til rangergraensen i statio-
nens udk0rselsende, og signa-
lisering i forbindelse hermed 212

Bilag VII - Overgangsbestemmelser for
indretning af best^ende spor-
og sikringsanlaeg 215

Bilag VIII - Retningslinier for etablering
af sporisolationer i sporskif
ter samt placering af signaler
i forhold til sporisolation og
frispormaerke 217



Rettelsesliste

Side 16: I spalte 2 rettes i 23. og 24. linie fra Side 69-IV
oven »retningsviseren« til »hastigheds-
viseren«.
I spalte 2 rettes i 7. linie fra neden
»540 og 541« til »555 og 556«.

1. linie rettes til: »Afsnit VII. Strsek-
ningssikringsanlseg, herunder automa-
tiske linieblokanlseg®.

Side 70g-II: Punktummet sidst i spalte 2 slettes.

Side 41:

Side 42:

Side 48:

Side 50:

Side 52:

Side 55:

I spalte 2 rettes i 1. og 2. linie fra Side 75:
oven »Tryknapssp8erren« til »Tryk-
knapspserrencc.

I teksten til fig 38 rettes i 1. linie fra
oven »trykknapssp8erres« til »tryk-
knapsp8erres«.

I spalte 1 rettes i 8. og 7. linie fra ne
den »neddtrykningen« til »nedtryk-
ningen«.

I spalte 1 slettes i 4.-5. linie fra oven:
»eller uden«.

I spalte 2 rettes i 6.-7. linie fra oven
»benzinniotor med dynamo« til »die-
selmotor med tilh0rende generator«.

I spalte 1 slettes i 10. linie fra neden:
»Sikringerne er normalt plomberet«.

Side 76:

Side 77:

Side 59: I spalte 2 rettes i 22. og 23. linie fra Side 78-11:
oven »rigder« til »rigler«.

Side 68a-IV: I spalte 1 rettes i sidste linie »Elek-
trisk« til »Elektriske«.

Side 68b-II: I spalte 2 sendres nsestsidste stykke sa-
ledes: »Svigter et sporskiftes sporiso-
lation, kan en bl4 trykknap (med spser
og hvid streg) for pligseldende spor-
skifte omdrejes og udrykkes, og spor-
skiftet kan nu omstilles ved at benytte
den individuelle betjeningsknap i for-
bindelse med en sserlig bill fsellesknap
(H). Ved denne tvungne sserbetjening
for hver omstilling af et sporskifte Side 79-11:
med fejl i sporisolationen bliver per-
sonalet mindet om, at der skal udvises
forsigtighed ved omstillingen. Benyt-
tes sserbetjeningen af hensyn til fejl
ved en sporisolation, skal bemserkning
herom indf0res i fejljournalen, og sik-
ringstjenestens personale underrettes«.

Gyldig fra 1-2'1973

I spalte 1 rettes i 9. linie fra oven
»hjulfangerne« til »hjulflangerne«.
I spalte 1 sendres 9.-7. linie fra neden
s^ledes: »nyttes dels p^ stationer uden
centralsikring, dels ved visse tilfselde
af sporskifteuorden, som medf0rer af-
lysning af signalgivningen - herunder
det i SR § 12 pkt 5, 1. stk.«.
I spalte 1 sendres 2. linie fra neden sa-
ledes: »§ 11 pkt 2 og 3, § 12 pkt 5, 2.
stk, samt «.

I spalte 1 rettes i 10. og 26. linie fra
oven »signaltjenestens« til »sikrings-
tjenestens«.
I spalte 1 rettes i 7. linie fra neden »§
12, pkt. 8« til »§ 11 pkt 3«.

I spalte 2 rettes i 22. linie fra neden
»centralsikringen« til »signalgivnin-
gen«.
I spalte 2 rettes i 6.-5. linie fra neden
»§ 12, pkt. 8« til »§ 11 pkt 3«.

I spalte 1 tilf0jes i 17. linie fra oven
efter »centralapparatet«: »Ved anlseg,
hvor motorsikringerne ikke er tilgsen-
gelige for betjeningspersonalet, udta-
ges kontrolsikringen, og betjenings-
knappen forsynes med spserrehsette«.
I spalte 1 rettes i 18., 15. og 14. linie
fra neden »signaltjenestens« til »sik-
ringstjenestens«.
I spalte 1 rettes i ll.-lO. linie fra ne
den »signaltjenestemand« til »sikrings-
tjenestemand«.
I spalte 1 rettes i 10. linie fra neden
»Signaltjenestens« til »Sikringstjene-
stens«.

I spalte 1 rettes i sidste linie »signal-
tjenestens« til »sikringstjenestens«.
I spalte 2 rettes i 12. linie fra oven
»signaltjenesten« til »sikringstjene-
stens personale«.
I spalte 2 rettes i 12. linie fra neden
»automatisk drift« til »de automatiske
driftsformer«.
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D-IX

Side 80a-II:

Side 80b-II:

Side 82-IV:

Side 87-IV:

Side 90b-IV:

Side 91-1:

Side 96-1:

Side lll-I:

I spalte 1 rettes i 4.-5. linie fra oven
(figurtekst ikke medregnet) »banetje-
nesten eller signaltjenesten« til »bane-
tjenestens eller sikringstjenestens per-
sonale«.
I spalte 2 sendres 3.-8. linie fra oven
sliledes: y>Det pdhuiler den enkelte sta
tion inden 1. nouember hvert dr at
sikre sig, at der haves tilstrsekkelig
beholdning af de sserlig koste eg skra-
befern, og at disse er efterset og i or-
den, Stationen skat endvidere sikre
sig, at det af stationens personate,
som<^,

I spalte 2 slettes i sidste linie: »Nlir
der er benyttet brsekstang til«.

I spalte 2 rettes i 17., 14. og 11. linie
fra neden »114« til »114a«.

I spalte 1 sendres 10. linie fra neden
s&ledes: »Det fremg^r af tjenestekpre-
planens indledende bemaerkninger
(TIB), hvilke anlseg der er«.

I spalte 1 rettes i 4. linie fra oven
»togplanerne« til »tjenestek0replanens
indledende bemaerkninger (TIB)«.

I spalte 1 og 2 slettes de fprste 8 hen-
holdsvis 7 linier.

I spalte 1 tilfpjes som nyt stykke efter
9. linie fra oven: »En del af de ta-
bleaulamper, som ved fast lys viser en
bestemt tilstand, vil vise blinklys
straks, n^r den p^gaeldende ordre er
udsendt. Blinklyset skifter til fast lys,
n^r indikering om den nye tilstand
modtages.«

I spalte 2 rettes i 20. linie fra neden
»12« til »11«.

Bilag I,
side l-III:

Bilag I,
side 7-1:

Bilag III:

Bilag IV:

Plan 4:

Plan 6:

Plan 8:

Plan 10:

I spalte 1 slettes henvisningstegnet ®)
i naestsidste linie og den tilhprende
fodnote.

I 1. linie fra oven rettes »landstatio-
ner« til »mellemstationer«.
I 9. linie fra oven rettes »standsnings-
magin« til »standsningsmargin«.

I overskriften slettes », fjernbaner«.

I overskriften slettes », fjernbaner«.

F0lgende sider nummereres sMedes:

side nr.
signatur 301-305 15

305a-305d 16
306-310 17
401-406 18

y> 407-412 19
3> 413-418 20

501-510 21
511-519 22
520-521 23

2> 530-534 24
signaturer for blokfelter etc 29
signatur 701-710 30

711-720 31
» 921-930 32

I hovedet rettes i felt 15 »sp 1« til
»sp 2«.
Manipulation 4 med tilh0rende signal-
figur under togvej nr 3 flyttes fra felt
4 til felt 3.
Manipulation 4 med tilh0rende signal-
figur under togvej nr 6 flyttes fra felt
13 til felt 14.

I hovedet rettes i felt 4 »2« til »1« og i
felt 5 »1« til »2«.

I hovedet rettes »Retningsviser« til
»Hastighedsviser«, og i denne rubrik
rettes signaturen under togvejene 3 og
8 til>*^.



SODB C-10

Side Spalte Linie fo*)
fn*)

11-11 1 1 fo

12-11 2 14 fn

2 4 fn

16 2 23-24 fo

2 13 fn

Rettelsesliste

Side Spalte Linie fo*
fn*

Rettelsen vedr0rer

fo 9 rettes. til 10.

36

37-48

50

52

55

57

59 2 22-23 fo

61 1 26-25 fn

2 9-8 fn

68a-IV 1 1 fn

68b-II 2

Gyldig fra 6/1 1975

stighedsviseren«.
14 rettes til 15.

Siden pagineres 36—48.
1 Fig 29 med tilh0rende tekst bort-

f alder.
2 25-1 fn Teksten aendres til »Afsnit IV.

Bartfaldet.«

Bortfalder.

1 4-5 fo »eller uden« slettes.
1 23 fo »Signaltjenestens« rettes til

»elektrotjenestens«.

2 6-7 fo »benzinniotor med dynamo« ret
tes til »dieselmotor med tilh0-
rende generator«.

1 10 fn »Sikringerne er normalt plom-
beret« slettes.

2 2.7 fo »Signaltjenesten« rettes til »elek-
trotjenesten«.

22-23 fo »rigder« rettes til »rigler«.

ske«.

Naestsidste stykke aendres sSle-
des: »Svigter et sporskiftes spor-
isolation, kan en bl& trykknap
(med spaer og hvid streg) for
p&gaeldende sporskifte omdrejes
og udrykkes, og sporskiftet kan
nu omstilles ved at benytte den
individuelle betjeningsknap i
forbindelse med en saerlig blli
faellesknap (H). Ved denne
tvungne saerbetjening for hver
omstilling af et sporskifte med
fejl i sporisolationen bliver per-
sonalet mindet om, at der skal
udvises forsigtighed ved omstil-
lingen. Benyttes saerbetjeningen
af hensyn til fejl ved en sporiso-
lation, skal bemaerkning herom
indf0res i fejljoumalen, og elek-
trotjenestens personale under-
rettes.«

68d-II 2 12-5 fn »Skal lille togvejen stilles«
slettes.

69-IV 1-2 1 fo Teksten aendres til: »Afsnit VII.
Straekningssikringsanlaeg, her-
under automatiske linieblok-
anlaeg«.

73.VIII 1 3 fo »og SIR« slettes.
2 27 fo »og SIR« slettes.
2 29 fo Efter »af« tilf0jes »modg4ende«.

74C-II 1 5 fo Efter »skal« tilf0jes »modg^en-
de«.

80b-II 2 1 fn »N&r der er benyttet braekstang
til« slettes.

87-IV 1 10 fn Teksten aendres til: »Det frem-
g^r af tJenestek0replanens ind-
ledende bemaerkninger (TIB),
hviike anlaeg der er.«

90a-IV 2 14 fn »sikringstjenestens« rettes til
»elektrotJenestens«.

2 9-8 fn »sikringstjenestens« rettes til
»elektrotjenestens«.

2 11 fn »SIR« fastsatte« rettes til »SR
naevnte«.

93-1 2 11-10 fn »og .... virksom« slettes.

94-1 2 10 fo »pA dobbeltspor« slettes.

96-1 1 Efter 9. linie fo tilf0jes som nyt
stykke: »En del af de tableau-
lamper, som ved fast lys viser
en bestemt tilstand, vil vise
blinklys straks, nkr den p&gael-
dende ordre er udsendt. Blink-
lyset skifter til fast lys, n&r in-
dikering om den nye tilstand
modtages.«

103-1 2 4-5 fo Teksten aendres til »P§. bane-
stykker med AM-signal benaevnes
b-ordren »Kunstig frigivning«.«

lll-I 1 10 fo »en lokomotivf0rer eller en tog-
f0rer« slettes.

2 20 fn Teksten rettes til: »der forhol-
des som anf0rt i SR.«

2 4 fn »hovedspor« rettes til »togvejs-
spor«.
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D-10

Side

Bilag I

Bilag VII

Bilag VIII

Plan 4

Rettelsen vedr0rer

side 7—I rettes i 1. linie fo
»Iandstatianer« til »mellemstati-
oner«, og i 9. linie fo rettes
»standsningsmagin« til »stands-
ningsmargin«.
Pagineringen af siderne 6b/6c-
III og 7/8-1 rettes til henholds-
vis 206b/206c-3 og 207/208-1.

Siden pagineres 215-1, bagsiden
216-1.

Siden pagineres 217-1, bagsiden
218-1.

F0lgende sider pagineres Swe
des:
Signatur nr 301-305 Side nr 15
Sign, nr 305a-305d Side nr 16
Signatur nr 306-310 Side nr 17
Signatur nr 401-406 Side nr 18
Signatur nr 407-412 Side nr 19
Signatur nr 413-418 Side nr 20
Signatur nr 501-510 Side nr 21
Signatur nr 511-519 Side nr 22
Signatur nr 520-521 Side nr 23
Signatur nr 530-534 Side nr 24
Signatur blokfelter Side nr 29
Signatur nr 701-710 Side nr 30
Signatur nr 711-720 Side nr 31
Signatur nr 921-930 Side nr 32

*) fo = fra oven, fn = fra neden.

Side

Plan 6

Plan 8

Plan 10

SODB

Rettelsen vedr0rer

I hovedet rettes i felt 15 »sp 1«
til »sp 2«.

Manipulation 4 med tilh0rende
signalfigur under togvej nr 3
flyttes fra felt 4 til felt 3.

Manipulation 4 med tilh0rende
signalfigur under togvej nr 6
flyttes fra felt 13 til felt 14.

I hovedet rettes i felt 4 »2« til
»1« og i felt 5 »1« til »2«.

I hovedet rettes »Retningsviser«
til »Hastighedsviser«, og i denne
rubrik rettes signaturen under
togvejene 3 og 8 til A.




