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I. 
Banelegemet og dets Afvanding. 
Afløb fra Stationspladser m. v. 

§ 1. 
( 1) Hvor Sporet paa fri Bane forlægges i Anled-

ning af Stationsudvidelser eller af andre Grunde, skal 
Banelegemet fremstilles i Overensstemmelse med de 
paa vedhæftede Planer 1 og 2 angivne Normalprofiler, 
altsaa saaledes, at )Jlindste Planumsbredde for enkelt-
sporede Hovedbaner er 5,4 m; _!or Sidebaner kan Pla-
numsbredden efter Ordre fra Overbanemesteren ned-
sættes indtil 5,0 m. 

(2) Ved Vedligeholdelse af Banelegemet maa det 
iagttages, at den paa Normalprofilet angivne Grøfte-
df bde af 350 mm er den absolut mindste, d~r kan 
tillades. Bundbredden kan derimod efter Ordre fra 
Overbanemesteren indskrænkes til 350 mm. 

En god Afvanding skal bestandig tilstræbes. 
(3) ~aa Stationspladser skal ved Udvidelsesarbej-

der Afstanden fra Spormidte til Planumskant være 
mindst 3,0 m. Det er her ikke altid muligt saaledes 
som paa fri Bane at afvande Ballastlaget direkte til 
Banegrøfterne, dels fordi Stationspladsen ofte er for 
bred, dels fordi Perroner, Læsseveje o. lign. standser for 
Vandet. I saadanne Tilfælde kan det blive nødvendigt 
at dræne Stationspladsen. 

Banelegemet 
og dets Af-

vanding. 
Plan 1 og 2. 
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Om Dræning af Stationspladser m. v. vil nærmere 
Instruks blive givet af Overbanemesteren i hvert enkelt 
Tilfælde. 

'Ql Drænledninger anvendes brændte Lerr.ør. 
}!ørene lægges nøjagtigt efter Linie og Fald. De 

~kkes med Rullesten, kalkfri og renharpede Murstens-
skærver, Slagger eller lignende, idet dette Lag mindst 
skal være 8 cm paa hver Side af Ledningerne og have 
en Tykkelse af mindst 15 cm over dem. 

Af Hensyn til Frostsikkerheden bør Bundløbet 
overalt lægges mindst 0, 7 5 m under Terrainet. 

- J~a særlig daarlig Gru;1d, i fint Sand, samt h~or der 
er Fare for, at Planterødder kan trænge ind i Røren~, 
anvendes ofte dobbelte Dræn, saaledes at de enkelte Rør 
skydes tæt ind i hinanden. 

Stationspladsens Planum gives i Almindelighed et 
Fald af 20-40 °!oo mod Drænledningerne. 

Ved .. alle Retningsforandringer og Forgreninger 
udenfor Gennemløbsbrønde anvendes glasserede Gren-
rør og Bøjninge_i: af samme Lysvidde som Drænet .- ved 
dobbelte Dræn af samme Lysvidde som de største 
Drænrør. 

Med Hensyn til Bygning af Gennemløbsbrønde hen-
vises til § 4. 

§ 2. 
Nedløbs- ( 1) Afløb for Overfladevand sker til Brønde med 

brønde paa -
Stations- Samlegrube og Vandlaas. Brøndene forsynes med 

pladser m. v. Jærnrist. 
(2) Til Afløb fra Kørebaner med svær Færdsel an-

\'endes Betonbrønde, som overalt under Vandspejlet 
har et vandret Tværsnit ~af 30 X ·50 cm - se Fig. 1. 
Do{! kan ogsaa anvendes saakaldte Betonspidsbrønde -
se Fig .. 2 -, der ved Bunden har et vandret Tværsnit 

I 
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Fi g. 1. Nedløbsbrøn<l. af Ucton . 

paa 30 X 50 cm, og hvis Sider er trukne saaledes sam-
men i hele Brøndens Højde, at Tværsnittet foroven er 
30 X 30 cm. De forskellige Stykker af Brønden sam-
les ved ,Fals eller ved Fjeder og Not. Brøndens Rist er af 
Smedejærn og hviler i en Støbejærns-Karm. 

(3) Til Afløb fra Stationernes Sporarealer, fra Per-
roner , Gangstier o, I. med lettere Færdsel anvendes glas-
serede Rørbrønde med 23 cm eller 30 cm Tværmaal 
efter Arealets Størrelse - se Fig. 3. Brøndenes enkelte 
Dele forbindes omhyggeligt paa den for glasserede Rør 
beskrevne Maade (se § 3). Brøndens Rist kan være af 
Støbejærn og skal hvile i en Støbejærns-Karm. 

(4) Ved Afvanding af Vejunderføringer, hvor Vejen 
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l"'E- - 50 cm - - ->( 

Fig. 2. Betonspidsbrønd. 

ligger i Afgravning, leder man undertiden Overflade- . 
vandet ·til en i Vejskraaningen 1anbragt 30 cm glasseret 
Tilløbsbrønd (Rørbrønd) gennem en med lodret Rist 
forsynet, kort Rørledning, hvis Bundløb lægges lidt la-
vere end Rendestensbunden - se Fig. 4. Tilløbsbrøn-
den for-synes med tæt Støbejærns Dæksel i Støbejærns-
Karm, men indrettes iøvrigt som de foran omtalte Rør-
brønde. 

(5) Til Bortledning af Vand, som maatte samle sig 
i Sporskift.er eller Trækkanaler, kan anvendes 15 eller 
23 cm glasserede Rørbrønde med løs, støbt Rist. 

(6) Til Afløb for Vognvaskepladser, Drejeskivegru-
ber, Fyrgrave, Vandkraner og Vandopstandere anven-

I 
I 

11 
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des ofte Nedløbsbrønde af en noget anden Konstruktion 
end de foran omtalte. 

§ 3. 
Afløbsled- (1) Til Bortledning af Spildevand og Regnvånd fra 
ninger paa 
Stations- Stationernes Nedløbsbrønde saavel som fra de paa Sta-

pladser m. v. tionerne værende Bygninger anvendes i Almindelighed 
Ledninger af glasserede Lerrør eller Cementrør; under 
Spor maa Cementrør uden Jærnindlæg dog ikke be-
nyttes. 

Til større Hovedledninger benyttes undertiden Mo-
nierrør m ed Diameter fra 50 til 100 cm. Endnu større 
Hovedledninger udføres af Beton eller Jærnbeton, støbt 
paa Stedet, eller af Murværk. 

Til Ledninger under Spor skal anvendes Jærnrør, 
saafremt det ikke er muligt at lægge Ledningen i saadan 
Dybde under Sporene, som maa kræves ved Anvendelse 
af glasserede Rør eller Monierrør - se Punkt 5. 

(2) ~ørene lægges nøjagtigt efter Linie og Fald. 
Mufferør skal have Muffen ved Ledningens højeste 
Ende. 

lli.er.t Rør skal hvile paa Bunden i hele dets 
1..,ængde, hvorfor der ved Mufferør under hver Muffe 
maa udgraves et Hul af passende Dybde. 

Har den Bund, hvorpaa Rørene · skal .henlægges, 
ikke tilstrækkelig Bæreevn e, maa der anbringes et pas-
sende Fundament for Ledningen . efter, Overbanemeste-
rens n~rmere Ordre. 

Ved Gennemløb af Monierrør under Dæmninger 
med ~tørre Højde end 3 m, omstøbes Rørene med Beton 
som vist paa Fig. 5. 

~- Hvor en Ledning føres gennem Mure, maa den saa 
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Fig. 5. Forstærkning af Monierrør under høje Dæmninger. 
Alle Maal er cm. 

vidt muligt ikke fastmures ,. m en der skal bevares et frit 
Spillerum omkring den. 

Ved Opgravning i Veje skal iagttages, at Vejbefæ-
stelsen lægges for sig og den øvrige Opgravning for sig. 

Ved , Tilfyldning af Gravninger paaføres Fylden 
under omhyggelig Stampning i Lag af ikke over 15 cm 
Tykkelse. Vejbefæstelsen sorteres, nedlægges og stam-
pes omhyggeligt. 

(3) Glasserede Lerrør og Cementrør samles - se 
Fig. 6 - ved omhyggeligt at presse en Væge af tjæret 
Værk ind i Fugen . Denne Væge fastbankes omhygge-
ligt hele Fugen rundt, hvorpaa Resten af Fugen udfyl-
des m ed plasti sk Ler eller Asfaltkit. Det maa n øje pau-
ses, at intet Værk trænger ind i Ledningen. Naar Fu-
gen er tættet, fyldes Muffehullet med plastisk Ler , tjære-
blandet Sand eller Cem entmørtel (1 : 2), der som en 
Yulst føres rundt om Rørtt, Naar en Rørl ednings Sam-
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Jing er udført med Cementmørtel, maa Tilfyldningen 
ikke foretages, forinden Cementens Hærdning er saa 
vidt fremskreden, at der ikke ved Tilfyldn_ingen kan 
foraarsages Skade paa Samlingerne. 

Cementmørtel eller Asfaltkit s~al altid anvendes i 
Fugen, hvor der er Fare for Trærødders Indtrængen i 
Rørene. Ligeledes skal Ledningens Tætning udføres 

- - P 
- o ,;flf----- -l!-1:t. --./ 

~--i 
-~ ~ -

.._-; _-,---____ 
Fig. 6. Fig. i. 

Samlinger mellem Rør af forskelligt Materiale. 
V Væge af Værk. P Plastisk Ler. J Cementvulst med 

Jærntraadsnet. 

med Cementmørtel eller Asfaltkit, saafremt Ledningen 
fører Afløb fra Vandklosetter, og overalt hvor Ledningen 
krydser _ en elektrisk Ledning og ligger højere end 
denne. 

Monierrør samles - se Fig. 7 - ved Anvendelse 
af et Jærntraadsnet uden om Rørene og ved en Cement-
vulst, der støbes uden om Traadnettet. 

(4) Alle Ledninger lægges i Nærheden af Bygnin-
ger saa vidt muligt i en Afstand af mindst 1,5 m fra 
Murene. 

Spildevandsledninger maa helst ikke anbringes i 
mindre Afstand end 5 m fra Drikkevandsbrønde. Kan 
dette ikke overholdes, skal alle Samlinger i mindre Af-

/ ,!J'uD 
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stand tættes omhyggeligt med Asfaltkit, og uden om 
Samlingerne anbringes en Vulst af Asfaltkit. _l..!llindre 
Afstand end 1 m fra Drikkevandsbrønde maa ikke an-
bringes Spildevandsledninger. 

(5) ~f Hensyn til Frostsikkerheden bør Bundløbet 
af Ledningerne overalt lægges mindst 0, 7 5 m under 
Terrainet ; dog skal Ledningerne være dækkede af 
mindst 30 cm Jord. 

Ved Ledninger · af glasserede Rør eller Monierrør 
under Spor skal Ledningens Overkant lægges i en Dyb-
de af mindst 1,5 d + 25 cm under Svelleunderkant, idet 

-.-..-i ... -. 
,~;tf,,.::;::a!i d ,er Ledningens Diameter i cm; den nævnte Dybde maa 

dog aldrig være mindre end 55 cm. ' 
( 6 ) Ved Retningsforandringer. uden for Gennem-

løbsbrønde maa som Regel kun anvendes Halvbøjnin-
ger ; mell em to Bøjninger skal altid være et lige Stykke 
af mindst 2 Rørlængder. I Bøjningen skal Ledningen 
have et Fald af mindst 50 °/00• 

Hvor en Ledning forandrer Størrelse uden for en 
Gennemløbsbrønd, anvendes Spidsrør. 

(7 ) ~orgreninger af Ledninger af glasserede Rør 
eller Cementmufferør maa kun udføres ved Hjælp af 
Grenrør med skraat Stik; om fornødent anvendes tillige 
en Bøjning ved Forgreningen. Ved korte Sideledninger 
eller Stikledninger bruges Bøjning dog i Reglen ikke. 
Dobbelte Grenrør og 1forkrøbbet Stik maa ikke benyttes. 
Hvor ·· de ·nævnte Ledninger udmunder i en Hovedled-
ning af Beton eller Murværk, kan Forbindelsen ske vin-
kelret paa Hovedledningen ved et i denne i passende 
Højde indmuret Rørstykke med Muffe; Rørstykkets 
Længde skal svare til Hovedledningens Godstykkelse, 
saaledes at Rørets Ende ikke danner Fremspring inde 
i l{]oaken. 



Gennemløbs-
brønde . 
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§ 4. 
( 1) Paa passende Steder af Afløbsledningerne an-

bringes Gennemløbsbrønde INedgangsbrønpe ) til Brug 
ved Eftersyn og Rensning af Ledningerne. 

Gennemløbsbrønde - se Fig. 8 - maa ikke have 
Samlegrube. 

De Ledninger, som føres til Brønden, -ska l udmunde 
helt nede ved dennes Bund, som forsynes med Render 
for Ledningerne; Bundrenderne skal have samme Dybde 
som de tilsvarende Ledningers Lysning, og Overgangene 
mellem de forskellige Render afrundes omhyggeligt. 

Bunden udføres af Beton og ~kal have et Fald mod 
Renderne, der intet Steds er mindre end 125 °/00 • 

Saafremt de til Brønden førte Ledninger er af glas-
serede Rør, skal Bundrenderne beklædes med gennem-
skaarne glasserede Rør ; de enkelte Render bør i saa Fald 
saa vidt muligt samles ved Halvbøjninger. Bundrender, 
som ikke er beklædt med glasserede Rør , skal være om-
hyggeligt glatpudsede. 

Gennemløbsbrøndene kan udføres af Beton, Mur-
værk eller Jærnbeton. Brøndens Diameter er i Alminde-
lighed 1 m forneden, afsluttet foroven med et Keglestyk-
ke; ved s tore Hovedledninger anvendes der Brønde med 
1,2 m eller eventuelt endnu større Diameter forneden. 
Aabningen foroven bør 1 Almindelighed kmr være 0,6 
m i Diameter. 

Bygges Betonbrønde af færdigstøbte Ringe, skal 
disse samles ved Fals eller ved Fjeder og Not. Ringe af 
Jærnbeton samles ved Anbringelse af J erntraaclsne t uden 
om Samlingen og ved en Cementvulst, der støbes uden 
om Traadnettet. Gennemløbsbrønde skal afdækkes med 
tætsluttende Jærndæksel i Støbejærns-Karm; de forsynes 
om fornødent med Stigetrin. 

I 

I 
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Fig. 8. Gennemløbsbrønd af J æ rnbeton for Spildevandsledninger. 
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(2 ) ~Gennemløbsbrønde for Drænledninger bygges 
i Hovedsagen som foran anført, dog at Bunden ikke for-
synes med Render, men Lægges mindst 15 cm dybere 

f ·:· 
.. ·,. q; . 
\' 
o ; . ·.o 
.~:: 

lf 
~-:' .;,, 

4.0Om, 

.,~?•·"'-~~,1-: - --------------+l:a•-
~~t =t;? 
' 
· 6•':,t,: - - - - - - - - - - _t ___ ---,-- - - - - - ~=;i=i 
> ··.,_... .. rnirul.st45cm, 
·.~-~:-~;~.,,.,..,.~~~~~--=~~~~~c,-l .. ~-9:.lJr 

.fi}f f J\1li}%j}\tliit1.f \f f J:f t~l~ 
Fig. 9. Gennemløbsbrønd for Dræn, 

end det laveste tilløbende Dræn - se Fig. 9. Gennem 
alle Samledræn, der passerer Gennemløbsbrønde, træk-
kes en 2 mm Kobbertraaad uden Samlinger mellem 
Brøndene. Enderne af Traaden fastgøres i en Jærn-
bøjle, der skrues i Karmene for de paagældende Brønde. 
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II. 
Overbygningen og dens Anbringelse. 

§ 5, 
( 1) Paa fri Bane lægges Ballastlaget i Overf:!ns- Ballastprofil. 

stemmelse med de paa . vedhæftede Planer 1 og 2 an- Plan 1 og 2. 
givne Normalprofiler. Mindste Tykkelse af Ballastlaget 
under Svelleunderkant er 250 _mm for Hovedbaner og 
210 mm for Sidebaner, og mindste Afstand fra Svelle-
enden til øverste Ballastkant er 425 henholdsvis 375 
mm. 

(2 ) Paa Stationer skal Ballastlaget i Hovedsporene · 
have samme mindste Tykkelse og Bredde som i Spor· 
paa fri Bane. 

( 3) De foran omtalte Profiler og Maal for Ballast-
laget skal foruden ved Nyanlæg og Udvidelsesarbejder 
gennemføres ved de bestaaeilde Spor, naar der fore-
tages Ballastering af disse. 

(4) ~aa fri Bane saavel som paa Stationer kan 
Ballastlagets Tykkelse forøges, saafremt de stedlige For-
hold maatte gøre det ønskeligt. 

Navnlig maa Ballastlagets Tykkelse i vaade Ud-
gravninger og paa Strækninger med_:_!llød Undergrund, 
hvor der kan v·entes at ville fremkomme Væld eller 
Frostbuler i Sporet, forøges, eventuelt ved Sænkning af 
Planum. 

2* 



Ballastma-
teriale. 

20 

Et Sandlag under det egentlige Ballastlag kan er-
statte en forøget Ballasttykkelse. 

En Forøgelse af Ballastlagets Tykkelse ud over det 
normale maa dog kun i Nødsfald foretages uden efter 
Ordre fra Overbanemesteren. 

(5) Forinden Spor eller Ballastlag anbringes, skal 
Jordplanum fuldstændig rettes og reguleres. 

(6) Ved Indlægning af Stenballast paa Strækni!J-
ger, der hidtil har været forsynet med Grusba.llast, be-
vares denne eller en Del deraf som Underlag, idet den 
fordeles jævnt over Planum i- i~--ele dettes · Bredde, saa-
fremt Planumsbredden kan taale den derved fremkom-
mende Indskrænkning. Der foretages da fornøden Løft-
1~ing af Sporet, saaledes _ at __ St~nballastlaget faar en 
111indste Tykkelse under Svelleunderkant af 180 mm., 
En saadan Løftning er dog ikke altid mulig ved faste 
Bygværker som Jærnbanebroer, Vejoverføringer, Per-
roner m. m. Den eventuelle Overgang fra den løftede 
til den ikke løftede Del af et Spor skal ske ad Over-
gangsramper, der ikke maa have stærkere Fald end 
3,3 °/00 ( 1/ 300 ). Faldet bør helst være 2,0 °/oo (1

/ 500 ). 

§ 6. 
(1) Til Ballast anvendes Sten eller Grus; Gruset 

maa helst være grovkornet og saa kvartsholdigt som mu ... 
ligt. Et mindre Sandindhold - indtil c. 10 pCt. - er dog 
kun til Gavn for Ballasten, da et Spor i ren Grusballast 
vanskeligt kan faa et roligt Leje. 

_ For saa vidt der i Grusgraven maatte findes Ma-
teriale af mindre god Beskaffenhed, vil d'ette være at 
udsætte. 
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(2) Granit er det bedste Stenballastmateriale, 
men ogs;a andre stærkere Stenarter, der kan mod--
staa Vejrligets Indflydelse, finder Anvendelse. Flint i 
for store Mængder undgaar man saa vidt muligt, og 
Kalksten, som er et meget daarligt Ballastmateriale, 
taales kun i ganske ringe Mængder. 

Skærver er at foretrække, men Ral, dog helst blan-
det med Skærver (knust Ral), anvendes ogsaa. 

(3) Paa nye Banestykker, hvor der iøvrigt an--
vendes Stenballast, bruger man Grus som foreløbigt 
Ballastmateriale paa nye Dæmninger, der· kan ventes 
at ville sætte sig, medens Stenballast straks indlæg-
ges i Sporstrækninger, der ligger i faste Udgravninger; 
Paa stærkt leret Bund lægges et · Lag Grusballast eller 
Sand mellem Planu,m og Stenballasten. 

Hyppigt vekslende Ballastmateriale paa samme 
Banestrækning undgaar man saa vidt muligt. Dog ka11 
det paa Strækninger, hvor iøvrigt Grusballast anve'ndes, 
være hensigtmæssigt at lægge Stenballast i skarpe Kur-
ver og i Overgangskurverne til disse. · 

(4) I Spor over murede ;Broer, Jærnbetondæk i 
Broer og lignende Bygværker, hvor Ballasten udsættes 
for Frostens Paavirkninger fra neden, skal der indlægges 
ren, grovkornet Ballast, helst Stenballast. Samme · 
Art Ballast skal desuden indlægges i Sporet paa begge 
Sider af disse Bygværker i en saadan Længde, at der 
derved tilvejebringes en god Afvanding ud til Siden. 

Ved bestaaende Anlæg skal disse Bestemmelser dog 
kun gennemføres efter særlig Ordre fra Overbane-
steren. 



Sveller m.m., 
Materiale og 

Maal. 
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§ 7. 
(1) Sveller og Sporskiftetømmer samt Brotømmer 

leveres hovedsagelig af f>Om_mersk Fyr, dog forekom -
mer ogsaa Sveller af ~~svensk Fyr, ligesom der af og til 
leveres en Del Sveller af dansk Bøg og undertiden og-
saa af dansk Eg. 

(2) Sporskiftetømmer le~eres i følgende Længder : 
3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.25, 4.50, 4.75, 5.00, 5.25, 
5.50, 5.75, 6.00, 6.25, 6.50, 6.75, 7.00, 7.25 og 7.50 m. 

Brotømmer anskaffes ikke i Normahnaal , men le-
veres særskilt efter opgivne Maal. 

Sveller har, forsaavidt de er af Fyr, for Tiden føl-
gende Hovedmaal: 

rf:. -rr Længde: 2,6 m. . 
I IJf W-iL. Tværsnit: 250 X 125 mm. 
// eller 

Længde: 2, 7 m. 
Tværsnit: 260 X 160 mm. 
Til SJ.øp.sveller V B (Dobbeltsv€ller ) anvendes altid 

Sveller med de sidst nævnte Hovedmaal. 
Sveller af dansk Bøg . eller Eg har Længden 2,6 m , 

men leveres med de paa Fig. 10 viste Tværsnit. 

~-110-~ 

1' ~s • 50 -· I I 
'<,--150----,J 

,- - 1&0---. 

EJ' ' - 1 
110 

,-1 
s.o 

' ' ·~---·no - -~ 
Fig. 10. Tværsnit af Bøge- og Egesveller (de paaskrevne Maal er mm). 

(3) Sporskifte- og Brotømmer samt Sveller af Fyr 
og Bøg leveres i Reglen im rægnered~ med Tjæreolie. 

, 
( 
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§ 8. 
(1) I Bøge- og Egesveller skal der bores for Spi-

geret med et Bor med Diameter = 14 mm. 
Naar Svelleskruer anvendes, skal der for disse i 

Sveller af alle Arter bores for. Huldiametren skal 
være: 

Naar Svelleskruens Skafte-
diameter er: 

I Sveller af 

20 m1,n_ 22 111111 -
Fyr 12,5 mm 14 mm 

nøg og Eg. 16 » 17,5 » 

I Bøgesveller til Overbygninger med Træunderlags-
plader (III Bt og IV Bt) udvides Hullet dog paa de 
øverste 10 mm. 

• (2) Sveller, som skal anvendes i Spor med Svelle-
skruer, leveres borede. Sveller, som er bestemt til Ind-
lægning i Kurver med Sporudvidelse, leveres dog i Reg-
len kun borede i den ene Side, saaledes at Hullerne i den 
anden Side først bores, naar Svellerne skal indlægges, 
idet disse Hullers Plads afmærkes efter den krævede 
Sporvidde. Til Mærkning af saadanne Kurvesveller ha-
ves indstillelige Skabeloner. 

For Sveller, som ikke er leverede med Huller i 
· begge Sider, maa der iagttages, at de manglende Huller 
skal bores, forinden Svellerne indlægges i Sporet. Svel-
leskruer, som skal anbringes i saadanne paa Stedet bo-
rede Huller, skal dyppes Karbolineum eller Tjære 
forinden Indskruningen. 

Svellernes 
Behandling. 
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(3) Ved Rekvisition af Sveller skal a e Sveller til 
Overbygninger med Spiger benævnes »ahnindelige «, 
medens Sveller til Overbygninger med Skruer benæv-
nes efter den paagældende Overbygning, idet det end-
videre angives , naar Svellerne kun ønskes borede i den 
ene Ende, altsaa f. Eks.: 

Sveller VB 3 Huller 
IV Bj 

(4) Svellerne skal paa Oplagsplads lagres i kva-
dratiske Stabler , hvilende paa to ældre Sveller , i Reg-
len 50 eller 100 Sveller i hver Stabel. Stabling paa 
fu gtig Grund bør undgaas. 

U i m p r æ g n e r e d e F y r r e s v e 11 e r. 
100 Sveller. 50 Sveller. 

.Jl 
8 Sveller i hvert Lag. 8 Sveller i øverste Lag. 

7 Sveller i de øvrige Lag. 

I m p r æ g n e r e d e S v e l l e r. 
100 S,·eller . 50 S,·ell er. 

~-· 
~ - -

Fig. 11 . Stabling af Svell er. 

(1 1 
I 

, I 
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Sporskiftetømmer og de forskellige Arter af Sveller 
- almindelig borede Sveller , borede Sveller til Kurver 
og uborede Sveller - stables hver Art for sig. 

l.}imprægnerede Sveller stables aabent, imprægne-
rede Sveller tæt. Stablingen udføres som vist' paa 
Fig. 11. 

Bøgesveller bør stabl es paa et skyggefuldt Sted 
eller beskyttet mod stærk Solbestraaling ved foran stil-
lede Affaldsbrædder eller lignende. 

§ 9. 
(1) Alle nye Sveller skal lægges med Kærnesiden Svellernes 

( ) Anbringelse, den fuldkantede Side nedad. Til Stødsveller udvælges svellefor-
{:le bedste og mindst vankantede S~eller. Er Afstanden deling. 

mellem Stødsvellernes Midter mindre end 500 mm (hvil-
J,et for TiciPn knn er Tilfælciet ved 22,5 kg Skinner af 
Længde 7,315 m ), bør Stødsvellerne dog af Hensyn 
til Understopningen have rigelig Vankant. 

(2) De normale Svelleinddelinger for Statsbaner-
nes Overbygninger i Hovedspor er angivet paa vedhæf-
tede Plan 3. Pla n 3. 

P aa Grund a f den store Paavirkning ved Skinne-
stødene er ved en Del af Overbygningerne ikke alene 
Stødsvellerne, men ogsaa de 2 a 3 nærmest ved disse 
liggende Sveller anbragt med mindre Afstand end Mel-
lemsvellerne. 
. , Ved enkeltsporede Baner er Svelleinddelingen den 

samme ved begge Skinneender. Paa dobbeltsporede 
Strækninger er Hjulenes Indvirkning stærkere paa den 
Ende af Skinnen, der ligger mod Kørselsretningen, end 
paa den modsatte Skinneende. Derfor er ved nogle 
Overbygninger IV B og V B de _4 yderste Sveller under 
den mod J{ ørselsretningen vendende Ende af en Skinne 
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lagt med formindsket Svelleafstand, medens der under 
den fra Kørselsretningen vendende Skinneende kun 
anvendes formindsket Svelleafstand ved de 2 yderste 
Sveller. 

Svellefordelingen for Sidespor fremgaar af følgende 
Tabel: 

Svelleafstand 
Skinne- Skinne- Svelleantal Stød-

I 
Mellem-

profil længde pr. Skinne sveller sveller , 

m mm mm 

III 10,973 15 564 744 
III 7,315 10 564 751 
III 6,401 9 564 730 
III 5,486 8 564 704 

(3) De i Punkt 2 angivne Svellefordelinger skal, 
med mindre særlig Ordre foreligger, følges ved alle nye 
Sporanlæg saavel som ved Forandringer af de bestaa-
ende Anlæg. 

Som Følge af Skinnevandring kan Svelleafstanden 
efterhaanden vokse. Saafremt Svelleafstanden derved 
bliver mere end 100 mm større end den største Afstand, 
som foran er angivet for de forskellige Overbygninger, 
skal Svellerne flyttes saale_des, at den største Afstand 
er højst 100 mm større end foreskrevet. løvrigt maa 
Svelleinddelingen i de bestaaende Spor ikke forandres 
uden efter Ordre fra Overbanemesteren, selv om den 
afviger fra den foreskrevne normale Svelleinddeling. 

(4) I skarpe Kurver, der befares a( hurtigkørende 
Tog, samt paa Strækninger, hvor Sporet er . vanskeligt 
at holde, fordi Undergrunden er mindre fast eller Bal-
lasten daarlig, kan Svelleantallet forøges ud over det 
normale, dog kun efter Ordre fra Overbanemesteren. 

(5) Ved Svellernes Anbringelse skal i Banens 
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Længderetning bruges nøjagtigt inddelte Stangmaal, 
tværs paa Banens Retningslinie et Stikmaal fra den ene 
Planumskant til Svelleenden. 

§ 10. 
(1) Ved Statsbanerne anvendes de i Tabellen paa 

næste Side angivne Overbygningstyper. 
Hovedmaalene for Skinneproflierne er sammen-

stillede paa vedhæftede Plan 4. Skinner af Profil I og 
II anskaffes ikke mere. Foruden de angivne Profiler, 
der alle vedrører Staalskinner, findes endnu enkelte Ste-
der i Sidespor Jærnskinner af Vægt 22,5, 29 og 34 kg 
pr. m. 

(2) Skinner af Profil V anvendes i Hovedsporene 
paa de stærkest trafikerede Hovedbaner. Skinner af 
-~rofil IV anvendes i Hovedsp,orene paa en Del Hoved-
baner og Sidebaner. Ældre brugelige Skinner V og IV, 
der ikke længere er egnede til Indlægning i Hovedspor, 
indlægges i stærkt benyttede Ranger- eller Maskinspor. 
Skinner III anvendes i Hovedsporene paa en Del Hoved-
baner og Sidebaner samt i Stationernes Sidespor. Skin-
ner II anvendes i Hovedsporene paa en Del Sidebaner• 
samt i Sidespor. 

Ved Skinneudveksling skal d~r anvendes Skinner 
af samme Profil som de udveksled~, med mindre anden 
Ordre fra Overbanemesteren er givet. 

(3) I Spor paa fri Bane maa der ved Nybygninger 
og Ombygninger paa lige Strækning kun bruges Skin-
ner af Normallængde o: 

for Skinneprofil II enten 
eller 

III enten 
eller 

9,144 m 
7,315 

10,973 
7,315 

Skinne-
profiler og 

Skinne-
længder. 
Plan 4. 



Skinneprofil 

Q);.. Q.) 

Be- Skin- ~°',-::, 
Be-]~ 

tegne!- ne- ..J -~., tegne!-
vægt .....-t M = 

se C'iS~ Q se --·-kg/m =:=i..:=: -.: ..::: (/) 

I 17,5 2 I 

Il 22,5 2 Il 

III A. 

III 32 2 III Bj. 

III Bt. 

.. 

IV A. 

--· 

IV 37 2 IV Bj. 

IV Bt. 

I 
3 V A. 

V 45 

2 VB. 

I 
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Overbygningsart 

Overbygningens Udstyrelse 

Skinnerne befæstede med Spiger paa 
Træsveller uden Undedagsplader. 

Skinnerne befæstede med Spiger paa 
Træsveller med Underlagsplader af 
Staal. (L· og .,. Lasker). 

Skinnerne befæstede med Spiger paa 
Træsvellermed lige Underlagsplader 
af Staal. ( L· og .,. Lasker). 

Skinnerne befæstede med Skruer paa 
Træsveller med skraa Underlags-
plader af Staal. ( L · Lasker). 

I 

Skinnerne befæstede med Skruer paa 
Træsveller med Underlagsplader af 
Poppeltræ. ( ',- Lasker). 

Skinnerne befæstede med Spiger _paa 
Træsveller med skraa Underlags. 
plader af Staal. (L· Lasker). 

I 
Skinnerne befæstede med Skruer paa 

Træsveller med skraa Underlags. 
plader af . Staal. (I" Lasker). 

--
Skinnerne befæstede med Skruer paa 

Træsveller med Underlagsplader af 
Poppeltræ. ( L · Lasker). 

I 
Skinnerne befæstede med Spiger paa 

Træsveller med skraa Underlags-
plader af Staal. ( 1-· Lasker). 

I 
Skinnerne befæstede med Skrncr paa 

Træsveller med skraa Underlagspla-
der af Staal. ( L· Lasker.) 

' 
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for Skinneprofil IV enten 12,000 m 
eller 11,000 . 

)) V enten 15,000 . 

eller 14,000 . 

og Skinner af samme Længde skal samles stræk-
ningsvis. 

Nye Skinner IV og V haves kun i Længderne 
12,000, henholdsvis 15,000 m ; Skinner af Længderne 
11,000 og 14,000 m faas ved Afkortning af ældre bruge-
lige Skinner med udplattede Ender. 

Saafremt der under særlige Forhold ønskes benyt-
tet »korte Skinner « - angaaende disses Længder se 
nævnte Plan 4 -, maa Overbanemesterens Tilladelse i 
hvert enkelt Tilf,Plde indhentes. 

Forhaandenværende »korte Skinner«, for hvilke 
der ikke haves Anvendelse, kan indlægges i Spor paa 
Stationer - ogsaa i disses Hovedspor - , kun ikke i 
det gennemgaaende Hovedspor. 

Paa fri Bane maa Indlægning af »Ind assere« (a: 
afkortede Skinner af andre Længder end de nævnte 
» korte Skinner«) !rnn jinde Sted, l)aar det er absolut 
nødvendigt (f. Eks. i Sammenstødspunktet mellem to 
fra forskellige Sider paabegyndte Sporlægnings- eller 
Sporforstærkningsarbejder). 

Ogsaa paa Stationer maa - særligt i Hovedspor 
Anvendelsen af Indpassere· saa vidt muligt und-

gaas. 
Naar Indlægning af Indpassere ikke kan undgaas, 

skal Stedet betegnes ved en mindst 1 m lang Pæl, enten 
af Træ (80 X 80 mm ) eller af Jærn (Skinnestumper, 
Kedelrør el. lign .) . Pælen anbringes paa dobbeltspC!· 
rede Stræk_ninger i Planums Midtlinie, paa enkeltfil)_O· 
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rede Strælmiugu i en Afstand af 2000 mm fra Spor-
midten. Længden n f Ind passerne anføres pa~ Pælen, 
og en Reserveskinne af Indpassernes Længde oplægges 
paa Stedet. 

Afkortningen skal altid ske saaledes, at der ikke i 
nogen Skinne findes flere Boltehul!er end de til Lasken 
nødvendige,: Skinner af mindre Længde end 5,0 m maa 
kun undtagelsesvis anvendes. 

(4) Ved Sporlægning med ældre brugelige Skin-
n er skal der drages Omsorg for Fremstillingen af en 
jævn Korekant. Sua vidt muligt skal derfor Skinner 
afslidte til samme Højde og samme Bredde lægges efter 
hinanden og Skinneenderne passes sammen. 

(5) I Overkørsler og paa korte Broer skal Skinne-
stød saa vidt muligt undgaas eventuelt ved Anvendelse 
af en eller flere »korte Skinner« før Overkørslen eller 
Broen. , Ligger Sporet med 7,3 m Skinner, kan der ind-
lægges en eller flere lange Skinner foran og om for-
nødent i Overkørslen. 

(6) ]. lige Spor paa fri Bane skal overfor hinanden 
liggende Skinnestød holdes i en Linie vinkelret paa 
Sporets Ret~ingslinie. Om Spor i Kurver se § 18. 

§ 11. 
( 1) Skinner skal paa Oplagsplads lagres i .m:.d.:. 

nede Stabler og saaledes, at der ikke i samme Stal;?el 
lægges Skinner af forskellige Længder. De lægges paa 
et solidt Underlag bestaaende af 2 Bæreskinner, under-
støttede paa Langsveller, hvortil anvendes ældre Svel-
ler. Bæreskinnerne skal understøtte Skinnerne i to 
Punkter beliggende i en Afstand af c. 1

/ 6 af Skinne-
længden fra Skinneenderne, og de skal ligge i samme 
vandrette Plan. Skulde det vise sig, at Underlagene 
synker, og at Skinnestabelen derved bliver vindskæ"., 

I 

' ' . 
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maa Stablingen ,,.jehlikkelig ophøre, og en · Omstabling 
foretages. Som Bæreskinner kan nye Skinner bruges. 
Stablingen skal foretages saaledes, at Luften kan strygt 
mellem de enkelte Lag, hvorved Rustdannelsen paa 
Skinnerne modvirkes. 

(2) Transport samt Paa- og Aflæsning a f Skinnerne 
skal foretages !!led Forsigtighed. Under Transporten 
i Banevogne skal Skinnerne enten lægges sammenklap-
pede - »Hoved i Fod« - eller stilles paa Foden i Lag 
adskilte ved T~ rstrøer af ældre Sveller, Skinnestumper 
eller lignende, I Det underste Lag understøttes , saafremt 
Skinnerne ligger paa een Ladevogn, i tq Punkter be-
liggende i en Afsand af c. 1

/ 6 Skinnelængde fra Skinne-
enderne/ Læsses Skinnerne .over• to Vogne, sk?l de 
enten hvile paa Vride.<;kamler eller paa to solide Tvær-
strøer - een midt i hver Vogn. Naar Skinnerne læsses 
over to Vogne, maa de aldrig lægges helt op mod Vogn-
siderne, m en de skal holdes i en Afstand af mindst 100 
mm fra disse. 

Under Skinnernes Aflæsning maa der som nævnt 
iagttages den største Forsigtighe<!,. Skinnerne maa {Jslf e 

_k<}stes fra Vognen, men skal enten føres enkeltvis ned 
over Siden af Vognen ved Hjælp af _2 skraatstillede 
Ledeskinner cJier lignende, saaledes at de ikke falder 
imellem eller paa hinanden, eller trækkes enkeltvis paa 
langs bag ud af Vognen og løftes1 ned. 

Efter Aflæsningen skal Skinnerne rejses paa Fo-
den ; de maa ikk~ anbringes hvilende paa hinanden 
eller henlægges i Grøfterne eller inde i Sporet. 

(3 ) Afkortning af Skinner maa kun ske ved Af-
savning. Boring af Boltehuller i Skinnens Krop skal 
ske med Omhu, og det er forbudt ved Slutningen af 
Boringen at trykke Boret helt igennem. Boregrater og 
Borehullernes skarpe Rande skal fjernes. 
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(4) _Skinner, der skal indlægges i Kurver med 
Radius 200 m eller deru11~er, skal bøjes paa Maskine. 
En Skinnes Krumning bestemmes ved Maaling af »Bøj-
ningspilen «, .:>: Afstanden i Skinnens Midtpunkt mel-
lem Skinnen og en ret Linie forbindende Skinnens Ende-
punkter (Korden ). 

Bøjningspilene for forskellige Skinnelængder og 
Radier findes angivet paa vedhæftede Plan 5. 

(5) Paa samtlige »korte Skinner« er ved Leverin-
gen Længden paaskrevet Kroppen paa begge Sider med 
hvid Oliefarve. Om Kurveskinnernes Mærkning se 
§ 18,4 

§ 12. 
Skinnernes (1) U d l l d L . Befæstelse ....!1 er agsp a er og asker skal lagres 1 Stab-

Forbindelse's- ler hvilende paa et Underlag af ældre Sveller. 
dele. Bolte, Skruer, Spige1c:_ m . . m. skal saavidt muligt 

lf!gres i Skur paa Oplagsplads, idet Fadene eller Kas-
serne, hvori de forsendes, om fornødent opstables paa 
Underlag af ældre Sveller. Det maa nøje paases; at 
ældre og nye Spormaterialier holdes adskilte i Stab-
lerne. 

(2) Materialier, der er tilsmud'sede under Trans-
port og Læsning, maa renses - behørigt, inden de an-
bringes i Sporet. 

(3 ) Ved de nyere Overbygninger anbringes Skin-
ne ne ikke vinkelret paa Svellernes Plan, men med en 
Sidehældning af 1 : 20 ind imod Spormidten. Dette 
opnaas ved Anvendelse af skraa Underlagsplader eller 
ved Tilvejebringelsen af skraa Udsnit i Svellerne. Til 
Skinneprofil III leveredes tidligere lige Underlagsplader, 
d els saakaldte »smaa « Plader, nemlig 175 X 165 m;n 
- af hvilke der dog i en Aarrække ikke er foretaget 
Nyanskaffelser •-, dels >, store « Plader , nemlig 229 

I 
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X 178 mm. Af disse sidste anskaffes der nu heller ikke . 
flere. ne indvundne !>lader af sidstnævnte Art an-
vendes ved Vedligeholdelse af ældre Spor. Til al ny 
Sporlægning paa fri Bane med Skinneprofilerne III, 
)V og V bruges nye Underlagsplader, der er skraa og 
bestemte for Svelleskruer. Til Skinneprofil II haves 
kun lige Underlagsplader*), og til Skinneprofil I haves 
ikke Underlagsplader. Skinner II bruges kun i For-
bindelse med Spiger. Ved Overbygningerne III Bt og 
IV Bt med Poppelunderlagsplader samt enkelte Steder 
ved Overbygning III A med ældre lige Underl;gs-
plader E:.r Skinnehældningen tilvejepragt ved skraa 
Afhøvling af Svellerne paa Underiagspladernes Ligge-
plads (hagede Sveller). Denne Afhøvling sker forinden 
Imprægneringen og maa altsaa ikke foretages af Ko-
lonnemandskabet, hvorfor saadanne · Sveller ved Re-
k~isition maa betegnes særligt - altsaa f. Eks. som 
»IV Bt« eller »III A, hagede« - se § ·8,3. · · 

( 4) Det bør ved Lægningen af Underlagspladerne 
paases, at Midten af Pladerne anbringes lodret ove:r 
Midtlinien af Svellernes Underflader, for at der· ikke· 
under Toggangen skal fremkaldes en Drejning af Svel-
lerne om disses Længdeakse. 

(5) I Stationernes gennemgaaende Hovedspor og i 
Krydnings- og Overhalingsspor anvendes ved alle Nyan-
læg og Forandringer af besfaaende Anlæg, for saa vidt 
anden Ordre ikke gives, samme Skinnebefæstelsesmid-
del som i Sporet paa fri Bane paa vedkom~ende Ifa~e-
strækning, altsaa for Skinneprnfilern~ III, IV og V's Ved-

•) Til Skinneprofil II haves der to Typer af Underlagsplader 
nemlig smaa 165 X 165 mm og store 229 x 165 mm. De sma~ 
Plader indlægges ikke paany i Spor. 

3 



34 

kommende skraa Underlagsplader og Svelleskruer og for 
S_kinneprofil II_'s ,Ved~o~mende lige Underlagsplader ' 
229 X 165 og Spiger. Med Hensyn til Statio~ernes øv-
rige Hovedspor maa særlig Instruks indhentes hos Over-
banemesteren. 

I Sidespor befæstes Skinnerne saa godt som altid 
med Spiger ; i nyere Sporskifter i Sidespor anvendes 
d og Svelleskruer som nærmere omtalt i § 19. I alle 
stærkt befærdede Sidespor og i skarpe Kurver i de 
øvrige Sidespor skal Underlagsplader altid anvendes 
ved Nyanlæg og Ombygninger. 

(6) Ved Udveksling af Forbindelsesdele saavel paa 
fri Bane som paa Stationer skal der anvendes Forbin-
delsesdele af samme Art som de udvekslede med min-
dre særlig Ordre er givet af Overbane~esteren. I 
~por ,III A kan kassable smaa Plader dog uden særlig 
9rdre udveksles med store Plader. 

( 7) Svelleskruerne maa ikke drives i ved Slag, 
.men alene ved Skruning med en Skruenøgle. Hvis 
In1skruningen frembyder Vanskeligheder allerede fra 
Begyndelsen, maa .der .ikke an.vendes Vold ved Ned-
skruningen, men Skruen skal .tages op, ,og):lu,J,1,et bores 
efter med Haandboret. 

(8) Skinner af forskelligt P rofil skal sa~les ved 
faste Stød, eventuelt hvilende paa Dobbeltsveller, og 
der anvendes aftrappede, støbte Underlagsplader og 
særlig formede _Overgangslasker. For midlertidige 
~kinnesamlinger kan denne Bestemmelse dog fraviges. 

(9) Ved Profilerne I II, IV og V skai Laskeboltene 
anbringes saaledes, at Møtrikerne vender ind i Sporet, 
medens Boltene ved Profil H skal anbringes med Ho-
vederne inde i Spo~·et. 
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§ 13. 
. '(i) Ved Sporlægningen skal der mellem· to paa 

hmanden følgende Skinner holdes et Spillerum, saa at 
Sk~nnerne ved T emperaturstigninger kan forlænge sig 
uhmdret og uden at fremkalde Spændinger i Sporet og 
eventuelt Sporkastninger. 

Spillerummets · Størrelse, der er afhængig af 
Skinnelængden og af Temperaturen paa det Tidspunkt, 
da Sporlægningen finder Sted, fremgaar af følgende 
Tabel: 

.. Stødspillel'llm i mm 
Lufttemperatur i Celsius for en Skinnelængde i m 

15 12 ~:ni 9 7,3 
fl'v,·/ l'/'l'L ,..,,,.~ -r,-, 

Større end + 30° J.. 4 3 3 2 
Mindre _end, + 300, > > + 20° 6 . 5 5 4 3 

> > + 20°, ) > + 60 9 7 6 5 4 . ·-> > + 60 
' > > 60 11 9 8 6 5 

> » ·s"O, > )) ----,-- 20° 13 11 10 8 6 
> • -;-20° . .. ....... .li.. 12 11 9 7 

Det rigtige StødspU}erum tilvejebringes . ved 
midlertidig ·Anbringelse mellem Skinnerne af » Skinne-
blik«, af hvilke der ved enhver Sporlægning bør fore-
findes _det fornødne Antal af forsklellige Tykkeiser. 
Blikkets Tykkelse i mm bør være indslaaet i h vert en-
kelt Stykke. 

Skinneblikkene skal forblive saa længe · mellem 
Skinneenderhe, indtil de 8-10 følgende Skinnelængd.er 
er _spigrede, henholdsvis skruede, rettede ind og - for 
saa vidt Ballast er til Stede - een Gang understoppede. 
Blikkene skal sættes ind fra Skinnens Yderside, saa-
ledes at Vogne kan køre hen over de:t,n. 

3* 

St ødspille-
rum. 

. " . l .. 
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Ved hurtig stigende Temperatur maa Blikkene ta-
ges ud i rette- Tid og, saafremt det er nødvendigt, er-
stattes af andre, saa at Skinnerne frit kan udvide sig. 

§ 14. 
(1) Paa stærke Faldstrækninger vandrer Skinner-

ne jævnligt ne1 . a_d . f g ldet, paa dobbeltsporede Baner 
endvidere i Kørselsretningen og paa enkeltsporede Ba 0 

ner i Bremseretningen. 
Skinnevandringen modvirkes ved Anbringelse af 

f andreklemmer eller lignende Sikringer. 
(2) Vandreklemmerne anbringes ved de midterste 

Sveller. I Almindelighed bør der paa en 15 m Skinne 
ikke anbringes flere end 6, paa en 12 m Skinne ikke 
flere end 5 Vandreklemmer. 

Vandreklemmer maa paa Strækninger, hvor de 
ikke allerede er bragte til Anvendelse, kun anbringes 
efter særlig Ordre fra Overbanemesteren. 

§ 15. 
(1) En Sporkurves Krumning maales ' ved dens 

Radius; jo skarpere Kurven er krummet, des mindre · er 
Radius. I gennemgaaende Hovedspor anvender man 
saa vidt muligt ikke l{.l!!.Ytl. med mindre Radius end 
?OO m, og ~ Hovedspor paa Stationer holder man helst· 
en Radius af mindst 300 m.. Den åbsolut mindste 
tilladte Kurveradius er paa fri Bane 300 m og for Ho-
vedspor paa Stationer 180 m. 

I Sidespor benyttes i Almindelighed en Radius 
af mindst 150 m; de°: absolut mindste . tilladelige · Ra-
dius for Sidespor er dog 90· m. 

1· 
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(2 ) De to Endepunkter af en Sporkurve, hvor 
denne slutter sig til det retlinede Spor, kaldes Kurvens 
Tangentpunk.ter. · 

Ved Kurver i gennemg~aende Hovedspor med Ra-
dius 8001 m eller . derunder indlægger man imellem 
det lige Spor og Kurven en saakaldt Overgangskurve. 
Fig. 12 viser en saadan Overgangskurve, indskudt ~el-

Fig. 12. Spor med Overgangskurve. 

lem et lige Spor og en Kurve med Radius 500 m. Tan-
gentpunktet er her det Punkt,_ hvor Overgangskurven 
støder til det lige Spor; det Punkt, hvor Overgangs-
kurven støder til den egentlige Kurve - HQVE;_dkprven 
- , kaldes Hovedkurvens Begyndelsespunkt. Qy_er-
gangskurven har den Egenskab, at dens Radius i 
Tangentpunktet er meget stor, medens den · derefter 
aftager jævnt hen imod Hovedkurvens Begyndelses-
punkt, hvor den har samme Størrelse som i Hoved-
kurven. Derved opnaar man en jævnere Overføring 
af Toget fra det lige Spor til Hovedkurven. 

(3) I de bestaaende Spor er der ikke altid' indlagt 
Overgangskurv.er efter de Regler, som nu anvendes. 
Indlægning af Overgangskurver, hvor saadanne ikke 
findes, maa kun ske efter Ordre fra Overbanemeste-
ren. 



·, 

Overhøjde 
i Kurver. 
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§ 16. 
( 1) De to Skinnestrænge i et Spor lægges paa lige 

Strækninger og i Kurver med Radius størFe end 3000 m' 
i samme Højde undtagen i Overhøjderamperne -
se nedenfor. 

· For at modvirke den ved Kørsel gennem Kurver 
fremkommende Slyngkrafts Indvirkning paa Toget og 
herigennem paa Sporet, lægges i Kurver med Radius 
3000 m og derunder · den ydre Skinne almindeligvis 
højere end den indre, der forbliver i den oprindelige 
Højde. 

Paa dobbeltsporede Strækninger lægges i Kurver 
de to Spors Inderskinner normalt i samme Højde over 
Planum (se Plan 2); kun ved Overkørsler er det nød-
vendigt for at faa den jævnest mulige Kørebane for den 
skærende Vej at lægge de to midterste Ski~ner i .om-
trent samme Højde, og· at lægge den. iriderste og yderste 
Skinne Overhøjdens Maal under henholdsvis over Mid-
terskinnerne. 

, (2) Over højden afpasses som Regel efter den 
største Hastighed, med, hvilken Hurtigtogene i · Almin-
delighed fremføres over den paagældende Strækning. 
Herefter vil altsaa Overhøjden for en dobbeltsporet 
St~æknings to Spor kunne være fors,kellig. 

!øvrigt afhænger Overhøjden af Kurvens Radius ; 
jo min?-re Radius, des større Overhøjde. Den mindste 
Overhøjde, Statsbanerne anvender , er 10 mm, medens 
den største Overhøjde er 125 mm. 

(3·) O_verhøjden skal"sædvanlig have sit fulde Maal 
i Kurvens Tangentpunkter, - naar der bruges Over-
gangskurver (se § 13) da i Hovedkurvens Begyndelses-
punkt -, og skal forløbe paa en Længde af mindst 
300, men dog helst 400 a 500 X Overhøjden. Indlægges 

'· . 
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~er en Overgangskurve mellem det rette Spor og Kur- ' 
ven, skal Overhøjden forløbe p_aa hele Overgangskur-
vens Længde. Hvor Overgangskurve ikke _anvendes, 
falder Overhøjderampen altsaa paa den lige Strækning. 

(4) Hvis den fornødne Længde lige Spor til Over-
højderampen ikke er til · Stede, lægges Resten af denne 
ind i Hovedkurven. Rampens Fald maa derimod under 
ingen Omstændigheder gøres stejlere end 3,3 °/oo (1/300) . 
Hurtig Vekslen af Overhøjden er driftsfarlig. 

Mulig fremkommet Overhøjde paa en Kurves ind-
vendige Skinnestreng (falsk Overhøjde ) kan være drifts-
farlig og skal øjeblikkelig bortskaffes - se dog § 20,2. 

( 5) Paa korte, lige Strækninger, som ligger mel-
lem to ensvendte Kurver, føres Overhøjden - om 
end ikke i sit · fulde Maal - igennem, hvis ~er ikke 

..!.!!tl!eni de to Overhøjderamper kan faas en Længde 
af mindst 30 m uden Overhøjde. 

· ·(6) I Kurver sammensatte af Kurvestykker med 
Krumning til samme Side, men .med forskellige Radier; 
udlignes Forskellen mellem de to Kurvestykkers Over-
højde gennem et Fald paa 2 a 3,3 °/oo (1/,00 a 1/300) . 

(7) Ved Begyndelsen og Enden af · Overhøjde-
rampen skal de i Skinnens Længdeprofil fremkom~ 
mende Knækpunkter udjævnes. 

(8) De bestaaende Sp~r er ikke· altid lagt med 
Overhøjde efter de Regler, ·som nu anvendes. Foran-
dring af de bestaaende Overhøjder skal kun 'foretages 
efter Ordre · fra Overbanemesteren - jfr. dog Punkt 4, 
sidste Stykke. 

-§ 17, 
( 1) Sporvidden er det frie · Maal mellem Inder-

siden af Skinnerne - »Kørekanten « - maalt 16 mm 
under Skinneoverkant; dette Maal skal i · lige Spor 
være 1435 mm. 

Sporvidde, 
Spor-

udvidelse 
i Kurver. 
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(2 ) ! Kurver med Radius 800 m og derunder skal 
der ved Trækning af den indre Skinnestreng tilveje-
bringes Sporudvide/se i Overensstemmelse med neden-
staaende Tabel. 

m: 800700600500400300250200150100 Radius 
Sporud-

videlse mm: 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

For Kurver med mellemliggende Radier regnes 
med den mindste a_f de to Værdier af Sporudvideisen. 

Den yderste ledende Skinnestreng skal altid være 
i en Afstand · af 717,5 mm fra og parallel med Spor-
aksen. 

(3) Sporudvideisen begynder i Overgangskurvens 
Begyndelsespunkt og skal være fuldt til Stede ved denne 
Kurves Endepunkt, altsaa ved Hovedkurvens Begyn-
delse. 

Ved Kurver uden Overgangslmrver begynder Spor-
udvidelsen i Overhøjderampens Begyndelsespunkt og 
skal ogsaa her være fuldt til Stede ved Hovedkurvens 
Begyndelse. 

Saafremt Sporet af særlige Grunde ikke lægges 
med Overhøjde, skal Sporudvideisen forløbe paa en 
Sporstrækning svarende til den Længde, som Over-
højderamperne skulde have h~ft - se § 16,3. 

Sporudvideisen skal tiltage jævnt til det fore-
skrevne Maal. 

(4) De anførte Bestemmelser om Sporudvidelse 
i Kurver skal gennemføres ved alle Nyanlæg og Foran-
dringer af bestaaende Anlæg. · I de bestaaende Spor, 
hvor Sporudvidelser efter de nugældende Regler ikke 
altid er til Stede, skal disse Regler kun gennemføres 
efter Ordre fra Overbanemesteren. 
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18. 
(1) I Kurver paa fri Bane maa der - saa vel som 

i lige Spor (se § 10,3) - som Regel kun bruges Nor-
malskinner, men for at Skinnestødene saa nøje som 
muligt kan komme til at ligge lige overfor hinanden, 
skal der i Kurver i den indre Skinnestreng indlægges et 
passende Antal Kurveskinner, saaledes at Skinnestø-
dene i de to Strenge højst forrykkes for hinanden: Halv-
delen af Længdeforskellen mellem Normalskinnen og 
Kurveskinnen. 

(2) Nedenfor findes en Oversigt over de mindste 
Kurveradier, der kan opnaas ved i den indre Skinne-
streng at indlægge udelukkende Kurveskinner, hen-
holdsvis halvt Kurveskinner, halvt Normalskinner. 

Mindste Kurveradius, naar der 
Kurveskinnens i indre Skinnestreng indlægges 

Overbygning Længde kun Kurve- halvt Kurve-m skinner skinner 
m m 

[~ 14,950 450 900 
I 14,890 205 410 

8~ 11,950 360 720 
11 ,860 130 260 

III 10,820 110 220 

Indlægningen af Overgangskurver er uden Indvirk-
ning paa det udkrævede Antal Kurveskinner; dette be-
stemmes alene af den oprindelige Kurves Længde og 
Radius. 

(3 ) Kurveskinnerne lægges symmetrisk omkring 
Kurvens Midtpunkt og saaledes, at der i samme Kurve 
mellem hver to Kurveskinner .. saa vidt muligt er et lige 
stort Antal Normalskinner. 

Kurve-
skinner. 
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· (4) Kurveskinnerne af Profilerne V og IV samt 
de fleste af Profil III er indenfor Boltehullerne mærkede 
med eet eller to mindre Huller, saaledes at de korteste 
Skinner er forsynede med ·eet og de længste med to 
Huller. · 

(5) Begge Tangentpunkterne for den oprindelige 
Kurve skal ved N,yanlæg afmærkes med Kurvetavler, 
hvorpaa foruden 'Kurveradien i m er an,givet Kurvens 
Længde, · Overhøjde og Udvidelse samt ' Overgangskur-
vens Længde. Hvor saadanne Tavler ikke maatte fin-
des ved bestaaende Baner, vil de være at anbringe efter-
haanden efter nærmere Ordre fra Overbanemesteren. 

§ 19. 
De forskel- (1) Før 1914 anskaffede Statsbanerne kun Spor-

f
lisge Tykl?fetr skifter og Krydsninger af Type A, altsa~ indrettede 

a pors I er . 
og Kryds- til · Befæstelse med Spiger. En tungede Sporskifter III 

d
ningerAog anskaffes indtil videre vedblivende saaledes, at de pas-
eres n- . 
vendelse, ser til Spiger. Alle andre Sporskifter og Krydsninger 

anskaffes derimod nu af Type B, altsaa saaledes, at 
de passer til Svelleskruer. Sporskift.er og . Krydsninger 
II anskaffes ikke mere, 

(2) Sporskiftetungerne for de afvigende Spor er 
krumme ved alle Sporskifter IV og V samt ved Kryds-
ningssporskifterne af Profil III og ved de nyere Spor-
skifter af Profil II og III; der skelnes derfor ved saadan-
ne Sporskifter mellem »højre« og »venstre « Sporskifter; 
afvigende til højre henholdsvis til venstre set fra Tun-
gespidsen. 

(3) Krydsninger fremstillet af Skinner er ved Pro-
filerne Il, III , IV og V ikke symmetriske, idet selve 
Hjærtespidseri helt ligger i den ene Skinne; · denne bør 
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da indlægges i Stamsporet. Man skelner derfor ogsaa 
mellem »højre « og »venstre« Skinnekrydsninger. 

(4) I alle Spor, hvor Skinnerne er befæstede med 
Svelleskruer, maa der saavel ved Nyanlæg som ved 
almindelig -Vedligeholdelse kun indlægges Sporskifter 
o~ Krydsninger af Type B. 

( 5) I Spor med Overbygning V A, IV A og III A 
xil der baade ved Nyanlæg og almindelig Vedligehol-
delse ligeledes være at anvende Sporskifter og Kryds-
ninger af Type B. Til Befæstelse af disse Sporskif-
ter· og Krydsninger anvendes Svelleskruer overalt •i 
Krydsningssporskifterne samt · i simple Sporskifter ved 
selve Tungepartiet, ved Krydsningerne og ved Tvang-· 
skinneme; i de simple Sporskifter befæstes Skinnerne 
iø.vtigt med Spiger, saafremt anden Ordre ikke er givet: 

. En Undtagelse fra de i nærværende Punkt foran 
. meddelte Bestemmelser kan dog,. saafremt anden Ordre 
ikke gives, indtil videre gøres i alle Tilfælde, hvor der 
til ·Udveksling af Sporskifter og Krydsninger m. v. 
endnu maatte haves Sporskifter og Krydsninger af Type 
A til Raadighed. :Det skal dog iagttages, at der ved alle 
simple· Sporskifter, hvor der anvendes Krydsninger 
af Type B, ogsaa skal anvendes Tvangskinner af Type 
B . og om vendt, og at der . ved Krydsningssporskifter 
enten s kal anvendes Svelleskruer i hele Krydsnings-
sporskiftet ·eller Spiger i hele Krydsningssporskiftet ; 
derimod er· der intet til Hinder for ved 'de simple Spor-
skifter at anvende Spiger ved Tungepartiet og Svelle-
skruer ved Krydsning og Tvangskinner og omvendt. 

(6) Til Sporskifter og Krydsninger V B er ved 
Fabrikationen indtil 1922 anvendt Skinner af Type V A, 
altsaa med 3 Lasteboltehuller i hver Ende. Hvor saa-
danne Sporskifter V B skal indlægges i Spor V B, vil det 
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derfor være nødvendigt i de tilstødende Skinner at bore 
3 nye Laskeboltehuller. Imellem Tungepartiet og Kryds-
ningen er hidtil udelukkende anvendt Skinner V A. 
Ved Stødene i Sporskiftet anvendes - ligeledes hvor 
Sporskiftet skal indlægges i Spor V B - Lasker og 
Underlagsplader V A og Svelleskruer IV B, idet Hul-
lerne i Underlagspladerne V A udvides, saaledes at 
de passer til Svelleskruer. Denne Forandring af Pla-
derne maa ikke foretages af Kolonnen. !øvrigt anven-
des i Sporskifter normale Underlagsplader V B med 
tilhørende Svelleskruer. 

Da Lageret af Skinner V A er udtømt, og da denne 
Type Skinner ikke mere anskaffes, vil der ved fremti-
dige Anskaffelser (efter 1921) af Sporskifter og Kryds-
ninger V til Fabrikationen blive anvendt Skinner V B. 

Fra 1922 er anskaffet en helt ny Type ;f Sporskif-
ter V, nemlig Sporskifter med fjedrende Tunger. Disse 
Sporskifter, der har helt andre Hovedniaal end de tid-
ligere anvendte Typer, lægges helt igennem med Over-
bygning VB. . 

(7) Af de · til Overbygning IV B hørende Spor-
skifter og Krydsninger m. v. foreligger der to Typer, · 
nemlig en ældre Type, hvis Hovedmaal er de samme 
soin for Sporskifter og Krydsninger af Type IV A, 
og en ny Type - Type IV B (1916) _:_, hvor Hoved-
niaalene er væsentlig forskellige fra de tidligere an-
vendte. Sporskifter og Krydsninger m. v. til Overbyg-
ning IV anskaffes fremtidig efter den nye Type IV B 
(1916). I Sporskifter maa Tungepartier, Krydsninger 
og Tvangskinner af, den nye Type ikke anvendes sam-
men med ældre Typer. 

(8) Af de til Overbygning III B hørende Sporskif-
ter og Krysnirtger m. v. foreligger der ligeledes to Ty-

\..1 

'. 
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per, en ældre Type, hvis Hovedmaal er de samme som 
for Sporskifter og Krydsninger af Type III A, og en 
ny Type - Type III B (1922) -, hvor Hovedmaalene 
er væsentligt forskellige fra de tidligere anvendte. Spor-
skifter og Krydsninger m. v. til Overbygning III an-
skaffes fremtidig efter den nye Type III B ( 1922). 

§ 20 . 
( 1) Før Indlægningen af et Sporskifte vil Spor- Anbringelse 

. . af Sporskif-
sk1fteelementet af Overbanemesteren bhve afmærket ter, Kryds-
med Pløkke. ninger, Spor-

F · d S k'f . ·-: skæringer og onn en pors 1 ter o,g Krydsmnger mdlægges, Trækstole. 

skal Overfladen af Sporskiftetømmeret og Svellei:ne 
rettes ind i Plan. 

X, 

:X: 

Fig. 13. 

C 

'?f, 

"jf 
~ -

Skitse af et Normalsporskifte. 

(2 ) Sporskifterne skal lægges efter de udarbejdede 
Normaltegninger. Ved Lægningen skal Opmærksom-
heden særlig være henvendt paa følgende Forhold: 
a) Stødene foran Tungespidsen skal ved Normalspor-

skiffer, forsatte Sporskifter samt Krydsningsspor-
skifter II, III B (1922) og IV B (1916) ligge »i Vin-
kel«, t>: paa en Linie vinkelret paa Sporaksen. I 
Normalsporskifter og forsatte Sporskifter med ret-
linet Stamspor ' ligger Stødene bagved Krydsnin-
gen i nævnte Spor ligeledes i Vinkel, medens dette 
ikke er Tilfældet ved de tilsvarende Stød i Vige-
sporel. 

Størrelsen af den derved fremkomne Skæv-
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he_q , j (se Fig. 13), er for Normalsporskifter med 
retlinet Stamspor opført i omstaaende Tabel.., 
Skævheden udlignes i Reglen ved Indlægning af 
en Kurveskinne i det efterfølgende Spor. Saa-
fremt der i Vigesporet følger en Madkurve efter 
Sporskiftekurven, vil Skævheden ofte udlignes her-
ved uden Indlægning af særlige Skinner. 

Ligger der i Vigesporet et Sporskifte med 
Sideskinner. umidde_lbart op til Krydsningsstødet, 
er det foi.- at bringe dette Stød i Vinkel nødven.digt 
at indlægge en Skinne af særlig Længde - · .er en-
tuelt ·en Kurves¼.inne - i ·sted et for Normalskin-
nen (C1 paa Skitsen ). 

b ) For at ophæve den· Længdeforskel, .• der .i Normal-
sporskifter med retlinet Stamspor er imellem den 
krumme og qen lige Mellemstreng regnet fra Tun-
gespids til Krydsning, er den lige Tunge ved Ove:r:-
bygningerne IV og V kortere end den krumme 
Tunge. · Ved Overbygning II udlignes Længdefor-
skellen ved at give Krydsningen ulige lange Vinge-
skinner og _ved Overbygning III ved Indlægning 
af en afkortet Mellemskinne i den ene Streng. 

c) De doI;,belte Underlagsplader un.der Sideskinnen 
( A) _og Mellemskinnen (Y1 ) umiddelbart bagved 
Tungeroden er ved alle Sporskifter III B (1922), IV 
og V samt ved KrydsningssporskifterHI forskellige 
for de.to Skinnestrenge. De Plader, ·hvis Huller er 
anbragt saaledes, at Sideskinnen og Mellemskinnen 
faar · den mindste Afstand, skal indlægges paa den 
Side, hvor den lige Sideskinne findes. Derved op-
naas Spo~udvidelse i Vigesporet. · · 

d ) De i efterfølgende Tabel opførte Sporvidder paa 
fors}sellige Steder i Sporskifterne skal overholdes. 

Overbygning 

Normale 
Sporskifter 

Il 
» 
> 

III 
> 

• 
' lll B (1922) 
> 
> 
> 

IV -» 
» 
> 
> 
)) 

> 
» 

I V B (1916) 
> 
» 
> 
V 
> 
)) 

> 
)) 

> 
V B (1922) 

> 
Krydsnings-
Sporskifter 

II 
III t~t""' I IV B J1916) 

'ol) 
C ·a 
"' "d 
>, .. 

I 

1 : 6,5 
1 : 9 
1 : 10 
1: 6,5 
1·: 9 

-1 : 10 
1 : 12 
1: 6,5 
1: 9 
l: 10 
1: 12 
1: 6,5 
'I : 9 
:1 : 10 

> 
> 

1: 12 
» 
» 

1: 6,5 
1 : 9 
1: 10 
1 : 12 
·1 : 6,5 
1 : 9 

" l ·: 11 
» 
> 

1:9 
1 : 14 

1 : 9 
> 

1 ; !) 
» 
)) 

)) 

~7 

2 .,.; 
(!) (!) 

<I) <!:: -0 C 
·- 'oO 

::; C, 
..,: C ·- "d 

el . 
-g 'ol) 

C 0:: "'..J æ 
til ....:: 

i m . I m mm 

19,21 95 
23,77 200 123 
25,61 270 81 
21,04 95 
26,54 200 133 
27,45 ~35 116 
31,11 350 97 
21.96 104 13:l 
26,54 208 95 
29,28 279 88 
32.03 434 74 
21 ,50 100 
26,03 200 112 
28,03 , 275 93, 
27,03 250 93 
-26,03 200 93 
30;03 375 89 
29,03 300 89 
28,03 225 89 
23,02 104 107 
27,02 203 97 
29,02 279 88 
32,02 438 73 
21,00 100 
25,00 195 !)9 

. 24,00 155 !)9 
29,01 335 9!) 
28,01 · 300 99 
27,00 240 99 
26;02 190 
41,02 500 

30,55 170 · 
28,11 220 
32.35 207 
29,01 200 
33.44 191 
29:46 200 

Sporvidden ved 
'ol) 

li C 

Tungerod ., ' .r ... = ,.; <I) 01) ... ., 
"d . ·- 0 > (!) 0 ~z ·s. :> P...., l>l)p,. ..... ... ...,.til ::; ,;: til --o 
"' 0 .. ""<Il.>: "'"" (!) 0 C <!l e-01) i::. C,... o; 

"'t:.c :.. CC 
§ s "' "'O 01) 0 (!) 

'ol) :9 o.,';;] >,"' z f-< " ~..Q .... - "' til ,-: ~ -
mm ! mm l mm / mm 1mm 

1440 1435 1435 1465 1435 249 
» )) . 1459 > 249 
» > » 1453 > 249 

1455 1435 1435 1465 1435 353 a 
» > '""' 1459 > 353 a 
> . > 1456 > 353 a 
» )) > 1450 » 353 a 

1440 1435 1445 1465 1435 354 
> » » 1456 > 354 
> » » 1453 )) :154 
> > » 1447 » 354 

1440 1435 1445 1465 1435 445 
> » > 1459 > 44:5 
> > > 1453 > 445 

'56 
.,; 

446 . » )) > > 
» » )) 1459 > 446 
» > > 1450 > 4-15 
> > » 1453 > 446 
» > > 1456 ) 446 

1440· 1435 1445 1465 1435 445 b 
» > > 1456 > 445 h 
> )) . » 1453 » 445 h 
> > » 1447. > 445 i> 

1440 1435 1445 1465 1435 545 
> > > 1459 > 545 
> » > 1459 » 545 
> )) ·» 1450 > 54{i 
> > > 1453 > 546 
> > > 1456 • > 546 

1445 1435 1450 1450 1435 576 
1445 > 1447 1447· > 593 

1451 1435 1448 1451 1435 240 
1451 1435 1447 1459 1435 340 b 
1440 1435 1445 1145 1435, 340 i . 
14.40 1435 1445 1445 1435 440 C 
1440 1435 1445 1462 1435 440 f 

I 1440 1435 1445 1445 143,, 540 b 
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e) Der skal mellem Køreskinne. og Tvangskinne, selv 
paa det snævreste Sted, holdes en Sporrille aaben, 
hvis Bredde er mindst 41 mm, og hvis Dybde er 
mindst 38 mm (se § 22). Afstanden fra Kryds-
ningens (Hjærtestykkets) Kørekant til Tvangskin-
nens Ledekant skal være 1394 mm,· ved afslidte 
Tvangskinner mindst 1391 mm. 

f) Tvangskinnerne skal ved Enderne være bøjede 
indad i Sporet til en Afstand af mindst 67 mm fra 
Køreskinnens Inderkant. Ophøjede Tvangskin-
ner fremstilles med en · Hældning nedad af højst 
100 °/00 (

1
/ 10 ) til Højde med Køreskinnen. 

(3) Medkrummede Sporskifter i Hovedspor læg-
ges undertiden med Overhøjde i _ den udvendige Skin-
nestreng i det gennemgaaende Hovedspor. I mod-
krummede Sporskifter i Hovedspor gives den udven-
dige Streng i Hovedsporet i ganske enkelte Tilfælde 
Overhøjde, hvorved altsaa Sidesporet faar falsk Over-
højde. .Med Hensyn til Anvendelsen af Overhøjde i 
Sporskifte1· i Hovedspor skal Overbane~esterens Ordre 
indhentes i hvert enkelt Tilfælde. 

Ved Anvendelse af Overhøjde· i krumme Sporskif-
ter skal. det altid paases, at Overhøjderampens Fald . 
ikke er stejlere end 3,3 °/oo (1/aoo). 

I Sporskifter i Sidespor anvendes ikke Overhøjde. 
(4) ·sporskifternes Trækstole kan efter Omstændig-

hederne anbringes vinkelret paa eller parallelt med 
vedkommende Spor. Den sidstnævnte . Anbringelses- . 
maad,e, - der kræver et Vinkeltræk, undgaas saa I vidt 
muligt. Afstanden fr.a Spormidte til Midten af T;ræk-
stolen skal for almindelige Trækstole med, lang H ~and-

. stang i første Tilfælde være mindst 2700 mm, i sidste 
Tilfælde mindst 2250 mm. 
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Saafremt Haandstangen paa de almindelige Stole 
afkortes til en Længde af 450 mm (regnet fra Omdrej-
ningspunktet), kan Stolens Afstand fra Spormidten 
nedsættes til 2125 mm. Samme mindste Afstand gælder 
for de nye Trækstole med 660 mm lange Haandstæn-
ger (regnet fra Omdrejningspunktet). 

( 5) Sporskiftesignaler eller Sporskiftevisere anbrin-
ges i Overensstemmelse m ed Signalreglementets Be-
stemmelser. Af Hensyn til det i Sporskiftevisernes 
Type »omdrejelige Skiver« værende grønne Lys an-
bringes denne Type ikke mere, men der bruges frem-
tidig kun Sporskiftevisere af Typen· »Q.mdrejelige Lyg-
ter «. Lygternes Omdrejningspunkt,skal ligge i en Af-
stand af mindst 2000 mm fra Spormidten, og Lygtens 
Top maa ikke naa mere end 550 mm op over Skinne-
top. Ønskes Lygten undtagelsesvis anbragt højere, 
maa Omdrejningspunktet for Lygter af almindelig Stør-
relse lægges i en Afstand af mindst 2400 mm fra nær-
meste Spormidte. 

Sporskiftevisere og Sporskiftesignaler skal saa vidt 
muligt alle anbringes paa samme Side af Sporet. 

Med Hensyn til Anbringelse og Forandring af 
Sporskiftesignaler skal nærmere Instruks i hvert en-
k elt Tilfælde indhentes hos Overbanemesteren. 

§ 21. 
(1) Havnespor og andre Sidespor i chausserede og 

brolagte Veje forsynes i Reglen med Kontraskinner 
(fejlagtig kaldt Tvangskinner). Spor i bevogtede Over-
kørsler forsynes ligeledes i Reglen med Kontraskinner. 
I ubevogtede Overkørsler udelades Kontraskinnerne 
derimod ofte. 

4 

Havnespor, 
Spor i Veje 

og Over-
kørsler. 
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Til Kontraskinner kan anvendes kasserede Skin-
ner af samme Profil som det, der er anvendt i Køre-
skinnen. 

Naar Spor med Kontraskinner skal anbringes i 
brolagte Veje, .'in aa man enten lægge Svellerne forsæn-
kede, idet der indskydes en Klods mellem Skinnen og 
Svellen , eller erstatte Brolægningen i og paa begge Si-
der af Sporet (i en Bredde lig Svell ens Længde) ,med 
Chaussebrolægning. Til forsænket Spor benyttes Klod-
seT af imprægneret Træ, der lægges med Fibrene i 
Svellens Retning. 

(2) For Kontraskinnernes Anbringelsesmaade gæl-
der ved Nyanlæg følgende Regler: 

I Havnespor og andre Sidespor skal der mellem 
Køreskinnen og Kontraskinnen altid holdes en Spor-
rille aaben , hvis Bredde paa lige Spor og i Sporkurver 
med Radius større end 700 m mindst er 45 mm, i 
Sporkurver med Radius mindre end 700 m mindst er 
60 mm (se § 22, 5), og hvis Dybde mindst er 38 mm. 
Kontraskinnerne bøjes ved Enden paa en Længde af 
350 mm indad mod Midten af Sporet saaledes, at Spor-
rillens . Bredde ved Kontraskinnens Ende er mindst 
90 mm. 

I Overkørsler · skal der mellem Køreskinnen og 
Kontraskinnen holdes en Sporrille aaben, hvis Bredde 
ikke er mindre end 67 mm (i Kurver forøget med Spor-
udvideisen) og hvis Dybde er mindst 38 mm. 

Den parallelt med Køreskinnen liggende Del af 
l{ontraskinnen skal have samme Længde som den paa-
gældende Vejb;mes Bredde i Skinnens Retning, og først 
uden for Vejbanen skal Kontraskinnen paa en Længde 
af 500 mm bøjes ind mod Spormidten saaledes, at Spor-
rillens Bredde ved Kontraskinnens Ende er mindst' 
100 mm. 
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Vejuefæstelsen paa Overkørsler skal , naar der an-
Lringes Lukkeindretninger for disse, have en Bredde, 
der mindst er 1 m større end Lukkeindretningernes 
frie Aabning. · 

(3J I Overkørsler, hvor der ikke anvendes Kon-
traskinner, skal Vejoverfladen langs Skinnens Køreside 
ligge mindst 38 mm under Skinnehovedets Overkant 
og skal derfra stige i en jævn Runding mod Spormidten 
til omtrent 20 mm over Skinnetop. 
· Chausserede Overkørsler skal indenfor Jærnbanens 

Omraade dækkes med godt bindende, groft Grus for 
saa vidt muligt at undgaa større, løsrevne Sten i Nær-
heden af Køreskinnen. ' . ' 

I og ved Overkørsler bør der sørges for, at Bal-
lasten er særlig god og vandafledende. 

§ 22. 
( 1) For det fri e Rum over Statsbanernes Spor - Det frie Rum 

herunder de i F orbindelse med Statsbanerne anlagte over Sporet, 
H Frispor-

avnespor - gælder de i Fig. 14-17 viste fire Profi- mærker. 
ler, et for Hovedspor paa fri Bane, et andet for Statio-
nernes HoYedspor og F,orbindelsesbaner mellem Sta-
tioner og Havnespor, et tredie for Varehus-, Læsse-
Havne-, Depotspor og deslige og et fjerde for Værk-
steds- og Remisespor. For alle fire Profiler gælder, at 
de fuldt optrukne Linier angiver det frie Rum, som 
ubetinget skal overholdes ved alle bestaaende Spor*), 
medens de punkterede Linier angiver Udvidelser af 
Profilerne, som fordres gennemført ved Nyanlæg og 
ved Forandring af bestaaende Anlæg. 

(2) Med Hensyn til Profilet for Hovedspor paa fri 
Bane - Fig. 14 - beI11ærkes, at ~en for Nyanlæg og 

*) Angaaende Udvidelse af det frie Rum for Spor, der skal kunne 
befares af 2 Etagers Personvogne, jfr. Ordre O Nr .. 25. 

4* 
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l•ig . 15. Frit Profil for Hoved.spor paa Stat1oner og Forbindelses-
. baner mellem Stationer og Havnespor. 
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Ombygning af bestaaende Anlæg viste Udvidelse af Prn-
filet til en Afstand af 2200 mm fra Spormidte gælder 
for Spor udfor Broer o. I. Bygværker, medens Udvidel-
sen til en Afstand . af 2500 mm fra Spormidte gælder 
for de øvrige Spor paa fri Bane. 

(3) For Varehus-, Læsse-, Havne-, Depotspor og 
lignende gælder ved Nyanlæg og Ombygning af bestaa-
ende Anlæg - jfr. Fig. 16 -, at faste Genstande i en 
Højde fra 760 til 3300 mm over Skinnetop skal være 
fjernede 2200 mm fra Spormidten. Ved de Dele af 
Varehus-, Læsse-, Havne-, Depotspor og lignende, som 
ligger umiddelbart op ad Varehusperroner eller Side-
ramper, forøges Højdemaalet 760 mm til 1020 mm paa 
den mod Varehuset og Rampen vendende Side. 

I Henhold til de gældende Ordens- og Politiregle-
menter for Havnespor maa der ikke uden Statsbaner-
nes Samtykke anbringes -løse Genstande - Pakkasser 
o. I. - nærmere Midten ·af Havnespor end 1750 mm. 

,..._ a-~b.,., 
=="""' ~~.,...,.= 

Fig. 18. Den underste Del af Profilerne. 

(4) Den underste Del af alle fire Profiler er ens 
og er vist i større Maalestok i Fig. 18. Maalene a og b 
skal have følgende Størrelser: 

{ 

135 mm for faste Genstande, der er i fast Forbindelse 
a = med Køreskinnen . 

150 mm for alle øvrige faste Genstande. 

I 41 mm for Tvangskinner i Sporskifter og Krydsninger. 
45 mm for Ledeskinner paa Broer og lignende samt for 

b = Kontraskinner i Sidespor (Havnespor). 
67 mm for Konfraskinner i Hovedspor (Overkørsler) samt 

. for all~ øvrige faste Genstande. 
Dybden 38 mm skal være til Stede, selv naar Skinnehovedet er 

mest afslidt. 

55 

(5) For alle fire Fritrumsprofiler gælder, at der i 
Kurver · og paa Overhøjderamper maa tages fornødent 
Hensyn til Overhøjden og Sporudvideisen, hvorfor der 
gives Profilet Sidehældning saaledes, at alle Profilets 
Breddemaal regnes fra en Linie gennem Spormidten 
og vinkelret paa Planen gennem ·Skinnetoppene, og 
disse Maal forøges med Maalet for den halve Spor-
udvidelse, Breddemaalene inden i ·Sporet dog med hele 
Sporudvict_~lsen. 

For Fdthnnsprofilerne Fig. 16 og Fig. 17 er det 
dog tilstrækkeligt at give Sporrillen mellem Køre- og 
Kontraskinne en Bredde af 60 mm selv i Kurver med 
90 m Radius. 

(6) Da Fritrumsprofi,1.et ikke dækker Statsbaner-
nes Vogne i Kurver 1ned smaa Radier, ·vil Profilets 
Breddemaal ved Nyanlæg og Ombygning af bestaaende 
Anlæg - foruden med de under (5) nævnte Forøgelser 
som Følge af Sporudvidelserne - være at forøge til 
begge Sider med nedenstaaende Maal: 

I Kurver med Radius mindre end 400 m, men større 
end 300 m: 20 mm, 

i Kurver med Radius mindre end 300 lll, men større 
end 200 m: 60 mm, 

Kurver med Radius niindre end 200 !11, men større 
end 180 m: 75 mm, 

Kurver med Radius mindre end 180 n1, men større 
end 90 m: 200 mm. 

(7) ~øjden af Varehusgulve, Læsseperroner og 
Sideramper er 1020 mm over Skinnetop. Afstanden 
fra Spormidte til Kant af Læsseperroner eller Sideram-
per er 1650 mm. 

Højden af Enderamper er 1240 mm over Skinne-
top. 
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HøJ en af Pefronforkante er 260 mm (lav Per-

ron) eller 680 mm (høj Perron) og Afstanden fra Spor.-
midte til Perronkant 1570 mm henholdsvis 1650 mm. 

( 8) Alle de under ( 7) nævnte Afstande fra Spormid-
ten vil i Kurver være at forøge i Henhold til det under 
( 5) og ( 6) anførte om Forøgelse af Profilets Bredde-
maal. 

(9) Mellem sammenløbende Spor skal der anbrin-
ges Frispormærke paa det Sted, hvor Afstanden fra 
Midte til Midte af Sporene er: 

a) mellem Hovedspor: ............... . 
b) mellem Hoved- og Sidespor: ......... . 
c) mellem Sidespor: ................... . 
d) mellem Hovedspor og Sidespor til den 

fri Bane: ....................... . 

4,400 m 
3,600 -
3,350 -

4,000 -

Mærkerne skal naa 50 til 80 mm op over Ballasten 
og bestaar enten af Jen lav, rød- og hvidmalet Træklods 
eller Skinnestump anbragt midt imellem Sporene, eller 
af to paa Træpløkke befæstede rød- og hvidstribede 
Porcellænsklokker, der anbringes mellem Sporene tæt 
op til de paagældende Skinners udvendige Side. 

§ 23. 
, Sporlægning. ( 1) Forinden Sporlægningen paabegyndes, vil Spo-

ret i Reglen blive udstukket og dets Højder afsatte af 
Overbanemesteren eller Baneingeniøren. 

Rækkefølgen for Arbejdet ved Lægning af nyt Spor 
bør være følgende: 

a) Ballasten anbringes omtrent til Svelleunderkant. 
b) Fordeling af Svellerne efter Svellefordelings-

planen. 
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c ) Udlægning af Skinner og Forbindelsesdele. Skin-
nerne i samme Skinnestreng lægges saa vidt muligt med 
Valsemærket til samme Side, for at eventuelle mindre 
Skævheder i Valseprofilet skal blive uden Indflydelse 
paa Fremstillingen af en jævn Kørekant. 

d ) Indlægning af »Skinneblik« (se § 13) og "Skin-
nernes Sammenlaskning med to Bolte ved hvert Stød. 

e) Spigring, henholdsvis Skruning, af Stødsvel-
Jerne. 

f) Spigring; henholdsvis 
Sveller. 

Skruning, af de øvrige 

g) Svellerne løftes ved 2 a 3 Gange Understopning --· til den rigtige Højde. 
h ) Sporets endelige Afretning. 
i ) Færdig Laskning. 
k ) Udtagning af Skinneblikkene. 
1) Ballastlaget gøres færdigt. 
(2) For Understopningen gælder følgende Regler: 
Svellen stoppes først under Skinnen, derpaa fra 

denne udefter og mod Svellemidten. Under de mid-
terste 300 mm af Svellen maa kun stoppes løst. 

Det bedste Leje for Svellen naaes, naar den bliver 
understoppet samtidig af 4 Arbejdere, saaledes at to 
og to stopper mod hinanden. 

Stødsvellerne løftes og understoppes først, og de til 
samme Stød hørende to Sveller · stoppes umiddelbart 
efter hinanden. Derefter løftes og understoppes Mid-
tersvellerne. Løftning af Skinneende og Skinnemidte 
sker efter Brædt. 

§ 24. 
(1) Ved Sporombygning forstaar man et Arbejde, 

hvor det ældre Spor paa en samlet Strækning erstattes 
i°ued et nyt Spor, i Reglen med sværere Skinneprofil. 

Spor-
ombygning. 

4 
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I det gennemgaaende H ovedspor maa Overgang 
fra eet Skinneprofil til et andet kun fremkomme paa 
retlinet Bane. 

(2) Ved enhver Sporon1bygning .skal Ballastlaget,, 
saafremt det ikke fuldstændig fornyes, fuldstændig-
gøres efter Profilerne paa Plan 1 og 2. DeJ:L[Qrnødne 

__ Ballasttilførsel og Løftning af Sporet forcgaar i Reglen 
Agret før Sporombygningen, for at .Ballasten kan kom-
me i Ro, forinden det nye Spor udlægges. Det maa ved 
Ballasteringen særligt iagttages, at den nytilførte Bal-
last fortrinsvis bruges til Svellernes Unde.rstopning. Den 
udgravede, endnu brugelige Ballast renses ved Fra-
harpning af de pulveriserede Smaadele, naar dette kan 
gøres med Fordel. 

_!: r den tilstedeværende Ballast af ringe Beskaffen-
hed, men dog endnu vandafledende, a fbanes dette Bal-
lastlag og bruges som Underlag for den nye Ballast. 
Sporet løftes da, hvor det er muligt, saa meget, at der 
overalt er god, vandafledende Ballast til en Dybde af 
_mindst 180 mm under Svelleunderkant. 

Hvor det under Broer og lignende Bygværker bli-
ver nødvendigt at bevare Sporet i dets hidtidige Højde, 
maa Overgangen fra den lave Sporstrækni11g til de.t 
løftede Spor ske ad flade Stigninger med et Fald af 
højst 3 °/oo (c. 1

/3 00 ), men dog helst 2 °/00 (
1

/ 000 ) - se 
§ 5, (6). 

(3) Med Hensyn til Ballastmaterialet henvises Lil 
§ 6. 

(4) De fornødne Indpassere ved Overgangen fra 
gammelt til nyt Spor bør altid fremstilles af gamle 
Skinner. 

(5) Saafremt den Banestrækning, hvis Spor skal' 
omlægges, er stærkt trafikeret, udføres Ombygningen i 
Reglen saaledes, at det nye Spor paa en længere Stræk-
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ning lægges ved Siden af det gamle, hvorefter Trafikken 
ledes over paa - de,t nye Spor, og det gamle optages. 

Skinneudvekslingen udføres sædvanligvis efter ne-
denstaaende Fremgangsmaade: 

a ) ..IogllJ!§tigli,eden nedsætt~§ paa den Strækning, 
paa hvilken Sporomlægningsarbejdet skal finde Sted, 
til højst 45 15-m_i Timen,_ 

b ) Det gamle Spor trækkes _c. 210 .mm ud til Si-
sI_e.n, og Overgangen mellem det gamle og det udtrukne 
Spor udlignes ved Slangekurver med en samlet Længde 
af c. 100 m. - Saafremt der samtidig. med Ombygningen 
skal foretages mindre Sporkastninger - f. Eks. af 
Hensyn til lndlægnig af Overgangskurver eller For-
bedring af lndkørselsforholdene paa en Station -, maa 
det gamle Spor lægges 210 mm til Siden for de.t nye 
Spors Plads, der i saa Tilfælde forinden vil blive af-
mærket af Overbanemesteren eller Baneingeniøren. 

c) Skal det nye Sp_or befæstes med Spiger, maa alle 
kassable Sveller, der forinden skal mærkes .af Arbejds-
lederen, samt de Sveller, der vil blive Stødsveller i det 
nye Spor, udveksles med nye Sveller. __ Alle disse n~ 
Sveller og en Del af de gamle - ialt foruden Stødsvel-
lerne omtrent hveranden Svelle - lægges 210 mm til 
§_ide for det udtrukne Spor,, a: paa det nye Spors Plads, 
og fordeles samtidig ved Hjælp af et Stangmaal saa vidt 
muligt efter den for det nye Spor gældende Svellefor-
delingsplan, saaledes at disse Sveller ligger paa deres 
endelige Plads i det nye Spor. Saafremt det nye Spor 

____§}wl befæstes med Svelleskruer, erstattes de Sveller, der 
_ vil blive Stødsveller for det nye Spor, og iøvrigt ca. hver-
anden Svelle med nye eller ældre brugelige borede Svel-
ler, og alle de borede Sveller lægges 210 mm til Siden 

fu r det udtrukne Spor, a: paa det nye Spors endelige 
Plads, og de fordeles saa vidt muligt efter den for det 

\ 
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nye Spor gældende Svellefordelingsplan. Til de saa-
ledes tilbagetrukne Sveller fastgøres det gamle Spo·r 
med 4 Spiger i hver Svelle (2 for hver Skinne). 

d) De nye SkinfilJ' a_nbringes .210 mm til Siden for 
de gamle, altsaa .paa deres endelige . Plads paa de til-
bagetrukne Sveller. · 

e) Indlægning af Skinneblik og Sammenlaskning 
af Skinnerne med to Bolte ved hvert Stød. 

f) Fuldstændig Spigring, henholdsvis Skruning, af 
Stødsvellerne, efter at Underlagsplader er indlagte. 

g)_fuld~tændig Spigring, henholdsvis Skruning, af 
de øvrige paa Plads liggende Sveller ligeledes efter Ind-
lægning af Underlagsplader. 

h) Paa Øe øvrige Sveller, der endnu ikke er trukne 
tilbage, indlægges Underlagsplader under de nye Skin-
ner sa'.a vidt gørligt og eventuelt efter, at der er skaaret 
ud i Svellen; disse Plader befæstes kun med eet Spiger. 

i) Færdig Laskning. 
k) Det nye Sporstykke forbindes i et Toginterval 

med det gamle. Ved Overgangen mellem nyt og gam-
melt Spor anvendes særlig formede Lasker og trappe-
formede Underlagsplader, eventuelt anbragte paa Dob-
beltsveller - se § 12, 8. 

For at bevare de nye Skinner mod Nedbankning 
ved Enderne skal der ved Overgangen fra nyt til gam-
melt Spor indlægges Skinnestyk.ker af det nye Profil. 
Disse tages ved Arbejdets Fortsættelse op og indlægges 
foran den næste ombyggede Sporstrækning. 

l) _pet gamle Spor fjernes , og saafremt det nye Spor 
skal befæstes med Spiger, trækkes de under det gamle 
Spor liggende Sveller tilbage under det nye Spor, som 
fastspigres til disse, efter at Underlagsplader er indlagt. 
Skal det nye Spor befæstes med Svelleskrizer, indlæg-
ges der, efterhaanden som det gamle Spor med Sveller 
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fjernes, nye eller ældre brugelige borede Sveller i det 
nye Spor, og Skinnerne fastskrues, efter at Underlags-
plader er indlagt. 

Der skal overalt, hvor det gamle Spor er fjernet, 
forinden Togpassage være anbragt mindst to Spiger, 
henholdsvis Skruer, i hver Underlagsplade paa de sidst 
tilbagetrukne, henholdsvis indlagte, Sveller. Til de tid-
ligere tilbagetrukne eller indlagte Sveller er Sporet jo 
fuldstændig befæstet (jvfr. f og g). 

m) Sporets e!!_delig§_b._fretning. 
n) Ballastlaget gøres færdigt. 
o) Toghastigheden sættes atter op til det normale. 
p) Banegrøfter og Banket bringes tilbage i oprin-

delig Stand. 
Det maa nøje paases, _at Svellerne under hele Spor-

forstærkningsarbejdet holdes godt understoppede, da de 
jo til Stadighed bærer trafikeret Spor. 

(6) Paa dobbeltsporede Strækninger foregaar større 
Sporombygninger undertiden ved under Arbejdets Ud-
førelse at indføre enkeltsporet Drift. I saa Tilfælde er 
Fremgangsmaaden ved Ombygningen ganske som ved 
Nyanlæg. 

(7) Saafremt de ved et større Ombygningsarbejde 
udvekslede Skimier skal anvendes til samlet Indlægning 
paa anden Banestrækning, maa de sorteres efter Slid, 
for at ensslidte Skinner kan blive indlagt samlet. 

\ 



Normalprofil for e keltsporet Hovedbane. 
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I Afgravning. 

PLAN _l. 

Afstanden a mellem Ballastfod og Planumskan i Indersiden af Kurven skal være mindst 200 mm . 
Paa Dæmninger med større Højde end 5 m fo øges Planumsbredden til 5700 mm og Afstanden as mindste 

Værdi til 500 mm. 
Paa Sidebaner kan Planumsbredden forminc skes indtil 5000 mm; endvidere formindskes Ballastlagets 

mindste Tykkelse under Svellerne til 210 mm, og aalet fra Svelleende til øverste Ballastkant formindskes til 
375 mm. Iøvrigt er Normalprofilet for Sidebaner so1 ovenstaacncle. 

Ballastmængde pr. I. m enkeltsporet Bane. 

Under Svellerne 
Imellem Svellerne 

alt 

Hovedbane Sidebane 
1,25 m 3 1,02 m 8 

0,35 0,33 
1,60 m• 1,35 m• 
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Normalprofil for dob eltsporet Hovedbane. 
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Afstanden a mellem Ballastfod og Planumskan i Indersiden af l{urven skal være mindst 200 mm. 

Ballastmængde pr. . m dobbeltsporet Bane. 
Under Svellerne . . .. 
Mellem Svellerne . . _ 

2,30 m 8 

0,80 
lait . . . 3,10 m 8 

PLAN 2. 
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PLAN 3. 

15.o m 20.S11dler t90LsJ 717 ,..., _ ._I __ I __ I _ _ I _____ 15• 779 ___ ._I ________ _,,..J m LsoL9~ 
--o--- 15.o m 20 m,11.msv,ll 'er, kob lkae5todsvelle~. &nkeltspor. 

{ -:t 593)~~':,,,-, .... , ---,. -
15
- _o- ,n--------+--17• 720 ------------ -- 6Go 593 ± = 20mellem,veller , kob ede Sfodsvelkr. '.Dobb,ltspor 

-1 S'136~0 670 ,.._ _________ __,__ _ _ 17.720 - ------- --- - --1- 64:; t 
-i 513 590 

15.om zzmettem,vell,r , kob ed• Stodsv, 11 .r, &nkel~ - 09 !Dobt,eltspor., 

+-----------~
1

- --l-- 19 •660 -------------... 590 513 i,,t" 20 mel lemsu.t1kr, k<- 6 ed• Stcd;u<ll,r, bnkel~ - 09 ~"bb,ltspor. 

,l..,.,..-------- ---111 • 671,--- - ---------600 527 "t 
14,om 

-!. sn Goo 



•- --

Tabel over Skinneproi !iler og Skinnelængder m. m. PLAN 4. 

Længde af Længd~- Bredde af Tilladt Formindskelse li 
forske som Følge af Slid under 

Skinne- Skinne-
mell e1~ Højde af Tykkelse 

Hensyn til 1 

Norma\. I(orte Kurve- Norma]- og Skinnens Sporrillens 
profil vægt Kurve Skinne Hoved Fod af Krop Bæreevne Dybde 

skinner Skinner skinner sk inn( : 
a Højde Højde 

kg/m 111 Il] m n11n mm mm mm . mm mm mm 

I 17,5 6,401 5,650 - -

I 
82,5 44,5 76 9,5 - -

5,486 { 6,250 151 

6,401 !i,350 51 
n 22,5 95 51 89 10 7 5 

7,3 15 
9,144 - 9,042 102 

5,486 
6,401 

III 32 { 7,163 152 118 57 102 12,5 10 5 
7,315 -

7,264 51 

10,973 - 10,820 153 

8,000 
9,000 

IV 37 10,000 128 58 115 12,5 12 10 
{ 11,860 140 

12,000 -
11,950 50 

7,000 
7,490 
8,300 
8,320 
8.380 
8,400 

V 45 9,000 140 68 126 13,5 13 11 
10,000 ' 
10,600 
12,000 
14,000 

15,000 { 14,890 110 
-

14,950 50 

,.. 

-
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PLAN 5. 

Tabel over de il forskellige 
Kurveradier og Skinnelænge ler svarende Bøjningspile. 

Kurve- Bøjningspilen i m + for en Skinnelængde i m 
radius 

i m 18 15· 12 11 9 7,3 6 

100 405 281 180 151 I 101 67 45 
120 337 234 . 150 126 84 56 37 
140 289 201 129 108 72 48 32 
150 270 188 120 101 67 44 30 
160 253 176 11 :1 95 63 42 28 
180 225 156 100 84 56 37 25 
200 203 140 90 76 51 33 22 
225 180 125 80 67 45 30 20 
250 162 112 72 61 41 27 18 
275 147 102 65 55 37 24 16 
300 135 94 60 50 34 22 15 
325 125 87 55 47 31 20 14 
350 11 6 80 43 29 19 13 
375 108 75 48 ' 40 27 18 12 
400 . 101 70 45 3!< 25 17 11 
425 95 66 42 36 24 ](i 11 
450 90 62 40 34 23 15 10 
475 85 59 38 32 21 14 9 
500 81 56 , 36 

' 
30 20 13 9 

525 77 54 34 29 19 13 9 
550 74 51 33 28 18 12 8 
575 70 49 31 26 18 12 8 
600 68 47 30 25 17 11 8 
650 62 43 28 23 16 10 7 
700 58 40 26 22 14 10 7 
750 54 38 24 20 14 9 6 
800 51 35 23 19 13 8 6 
850 48 33 21 18 12 8 5 
900 45 31 20 17 11 7 5 
950 43 30 19 16 11 7 5 

1000 41 28 18 15 10 7 
1100 37 26 16 14 9 6 
1200 34 23 15 13 8 6 
1400 29 20 rn 11 7 5 
1500 27 19 12 10 7 
1600 25 18 11 9 6 
1800 23 16 10 8 6 
2000 20 14 9 8 5 
2500 16 11 7 6 
3000 14 9 6 5 
3500 12 8 5 
4000 10 7 5 




