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A. Almindelige bestemmelser 
§ 1. 

Befordring af personer, gods m. m. sker i overensstemmelse 
med de til enhver tid for statsbanerne samt for disses forbin -
delse med Hjørring Privatbaner gældende reglementariske 
bestemmelser og takster, for så vidt der ikke ved nærværende 
reglement er truffet særlige afvigende bestemmelser. 

Med hensyn ti l jernbanens ansvar for befordringen har stats-
baneloven gyldighed. 

For befordringen erlægges betaling i henhold til de nedenfor 
anførte takster. 

B. Befordring af personer 
1. Enkelt- og dobbeltbilletter. 

§ 2. 
Almindelige enkelt- og dobbeltbilletter udstedes til 1. og 2. 

klasse efter de i bilag B anførte takster. 
Gyldighedstiden for dobbeltbilletter er 2 måneder. 

2. Abonnementsbilletter. 
§ 3. 

Abonnementsbilletter udstedes for 7 gange pnsen for en 
enkeltbillet til samme strækning. 

De er med valgfri rejseretning gyldige i 1 år fra udstedelses-
dagen til 10 enkeltrejser foretaget af en eller flere personer. 

Rejseafbrydelse er ikke tilladt. 

3. 65-billetter. 
§ 4. 

65-billetter udstedes efter de til enhver tid ved statsbanerne 
gældende bestemmelser, dog således, at der ikke er fastsat 
nogen mindsteafstand, og gyldighedstiden er den samme som 
for almindelige dobbeltbilletter. 

4. Familiebilletter. 
§ 5. 

Familiebilletter udstedes efter de til enhver tid ved stats-
banerne gældende bestemmelser, dog således, at der ikke er 
fastsat nogen mindsteafstand, og gyldighedstiden er den samme 
som for almindelige enkelt- eller dobbeltbilletter. 
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S. Gruppebilletter. 
§ 6. 

Gruppebilletter udstedes efter de til enhver tid ved stats-
banerne gældende bestemmelser med den afvigelse, at den 
nedsættelse, der ydes ved dobbeltrejse, altid er den for tilbage-
rejse inden for 3 dage gældende. 

6. Månedskort . 
§ 7. 

Månedskort udstedes til rejser på 1. og 2. klasse for bestemte 
navngivne personer for 20 gange prisen for en enkeltbillet til 
samme strækning. 

For børn og unge mennesker indtil det fyldte 18 år er beta-
ling-en dog kun 15 gange prisen for en enkeltbillet til en -voksen. 

Bestyrelsen kan fastsætte bestemmelser, der begrænser be-
nyttelsen af kortene til l daglig hen- og tilbagerejse. 

§ 8. 
Månedskort gyldige til l daglig rejse i en rejseretning ud-

stedes til halvdelen af den i § 7 nævnte betaling. 

7. Mangel af gyldig rejsehjemmel. 
§ 9. 

Rejsende uden gyldig rejsehjemmel behandles overensstem-
mende med de til enhver tid ved statsbanerne gældende be-
stemmelser med den afvigelse, at togpersonalet i alle tilfælde 
opkræver et tillæg på 100 øre. 

C. Befordring af rejsegods 
§ JO. 

Rejsegods befordres efter statsbanernes herom til enhver tid 
gældende bestemmelser med den afvigelse, at fragten for en 
almindelig cykel uden motor er den samme som for et rejse-
godsstykke a højst 100 kg, medens den for cykler af anden art 
udgør det dobbelte af denne fragt. 

D. Befordring af gods 
§ 11. 

I de i det følgende anførte takster, fragter og gebyrer er 
inkluderet merværdiafgift. 
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§ 12. 
Fra og til Vellingshøj trinbræt finder ingen ekspedition sted . 
._ - - 1/tt - - -- - -- Ho. 1:- Stykgods . _ 

§ 13. 
Befordring og fragtberegning sker efter statsbanernes herom 

til enhver tid gældende bestemmelser med den afvigelse, at 
fragten uanset befordringsafstanden beregnes efter fragttrin 4 . 

2. Vognladningsgods. 
§ 14. 

Befordring og fragtberegning sker efter statsbanernes herom 
til enhver tid gældende bestemmelser. 

Taksterne for vognladningsgods er uanset befordringsafstan-
den: 

Takst for 100 kg i øre: 

Klasse A: Klasse B: 
5 IO 15 20 5 IO 15 20 

J..99. l a9 138 mg 181 M' t 26 lt '7 

11-Zi t-å'? '-o I 'lil9 3. Banepakker. 
§ IS. 

Banepakker befordres efter statsbanernes herom til enhver 
tid gældende bestemmelser, nå r de er påklæbet jernbanefrimær-
ker efter følgende takster: 

Indtil I kg : 250 øre L/ 4-l> 
Over I kg 5 kg : 300 cl i)O 

5 kg IO kg : 350 
10 kg 15 kg : 400 c 
15 kg 20 kg : 450 ?-ro 

" 20 kg " 25 kg: 500 " g 
Der beregnes ikke tillæg for banepakker med rumfang over 

200 dm3. 

§ 16. 
For ekspresbanepakker betll.les uanset vægt et tillæg til den 

almindelige pakketakst på lAO øre pr. pakke. 
,n() 

§ 17. 
På banepakker og ekspresbanepakker kan trækkes efterkrav 

mod betaling af det i § 19 anførte efterkravsgebyr. 
Gebyret kan henvises til opkrævning hos adressaten. 
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4. Befordring over havnebanen i Hirtshals. 
§ 18. 

Befordring og fragtberegning sker efter statsbanernes herom 
til enhver tid gældende bestemmelser med den afvigelse, at 
fragten for stykgods regnes pr. påbegyndt 100 kg af sendinge_!ls 
fragtpl_igtige vægt. /.4:> d 

5. Gebyrer. 
§ 19. 

Gebyrer beregnes efter den til enhver tid for statsbanerne 
gældende gebyrfortegnelse med den afvigelse, at efterkravs-
gebyret for banepakker og ekspresbanepakker uanset ef terkra-
vets udgør 150 øre. 

E. Fragtmoderationer m. v. 
§ 20. 

Bestyrelsen er bemyndiget til i særlige tilfælde, hvor hen-
synet til driftens økonomi måtte gøre det ønskeligt, at nedsætte 
taksterne med indtil 60 pct. 

F. Bestemmelsernes ikrafttræden 
§ 21. 

Foranstående bestemmelser og takster træder i kraft den I. 
august 1969. 

Fra samme dato ophæves bestemmelserne og taksterne af 29. 
september 1963 med tilhørende tillæg 1-5. 
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Biiag A. 

Kilometertavle 

b 
·s 

;: l>O ..c 0. "' "' .... i: l>O :I >-·;::: :.§ .... ..0 ... ..c ... 1,;; i: i: ti CS1 u .,, ... ... ... 
Fra f > 0 0 :E > I-< ::i: 

Hjørring ...... - 5 7 li 14 18 
Vellinghøj tr . . 5 - 3 7 10 14 

.. 7 3 - 4 7 11 

Tornby .... . .. 11 7 4 - 4 I 8 
Horne .. 14 10 7 4 - 5 

Hirtshals . . .. . 18 14 11 8 5 -



---·---·---- ----Bilag B. Billettakster (i øre) 

" 

I 
c ... ;; 

8 ..c 

8 Oll ..c 0. .,,...: 
"' _ " ::s r:l Cl) ::s >- "' . r:l " c: " .D ... ..c t: 

"' " ti r:l r:l 
" .... · r:i - (Sl u "O " 0 " i' > 0 :E ;..::; > I-< :r: 

"' Vi Stationsn ummer I 67 37 38 49 42 

Fra 11. kl. 1 2. kl. I. kl. 12. kl. !. kt.12. kl. I. kl.1 2. kl. I. kt. 12. kl. I I. kt.12. kl. 

I Hjørring enk. -
I - I 300 I 200 410 I 270 550 I 370 710 I 470 750 I 500 

dob. - - - 450 300 620 410 830 550 1070 710 1130 750 O'\ 

67 Vell ingshøj enk. 300 I 200 -
I 

- 270 I 180 410 I 27!) 5 10 I 340 710 I 470 
dob. 450 300 - - 4 10 270 620 410 770 510 1070 710 

37 Vidstrup en k. 410 I 270 270 1 180 -

I 
- I 300 I 200 I 410 I 270 550 I 370 

dob. 620 410 4 10 270 - - 450 3CO 620 410 830 550 

38 I Tornby 
enk. 550 I 3i 0 410 I 210 300 I 200 - - 300 I 200 420 I 280 
do b. 830 550 620 410 450 300 - - 450 300 630 420 

49 I Ho rne 
enk. 710 I 470 510 I 340 4 10 I 270 300 200 -

I 
- 300 I 200 

dob. 1070 710 770 510 620 410 450 300 - - 450 300 

42 I Hirtshals I en k. 750 I 500 I 710 I 470 I 550 I 370 I 420 I 280 I 300 I 200 I -
I 

-
lst . cl. havn ) dob. 1130 150 1070 710 830 550 630 420 450 300 - -
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Tillæg 4 
til 

Person- og 
godsbefordringsreglement 

' 

af l. august 1969 

Approberet af ministeriet for offentlige arbejder den 27. september 1974 

Gyldigt fra 1. oktober 1974 for godstaksternes vedkommende 
Gyldigt fra 15. oktober 1974 for passagertaksternes vedkommende 



I reglementet foretages følgende ændringer: 

Side 3: Taksterne i § 14 ændres til: 

Takst for 100 kg i øre 

Klasse A Klasse B 
5 10 15 20 10 15 20 

421 287 229 201 249 199 175 

Taksterne i § 15 ændres til: 
Indtil 1 kg: 400 øre 

Over 1 kg indtil 5 - 450 -
5 - 10 - 500 -

10 - 15 - 600 -
15 - 20 - 700 -
20 - 25 - 800 -

Det i § 16 anførte tillæg ændres til: 
150 øre 

Side 4: Den i § 18 anførte betaling ændres til: 
150 øre 

Bilag B: Bilaget udgår og erstattes af medfølgende nye bilag B. 



Bilag B 

.... 
" E 
E 
:i c 
"' c 
.2 

Stationsnummer en 

1 Hjørring 

67 Vellingsbøj 

37 Vidstrup 

38 Torn by 

49 Horne 

Billettakster (i øre) 
2. klasse. 

'2 
ro ..c: 

..Q • " "' - c: - " .... .... 0 
::c: 

I 42 49 

640 580 
1280 1160 

580 440 
1160 880 

500 360 
1000 720 

360 300 
720 600 

300 
600 

·& 
(:>. ..c: 

» :i "' "° .c !:;; ;§ c: .... :'2 Q; 0 ..... > > 

38 37 67 

500 360 300 
1000 720 600 

360 240 
720 480 

300 
600 

Øverste tal angiver prisen for en enkeltbillet og nederste tal prisen 
for en dobbeltbillet. 
Prisen for en billet til 1. klasse er 11/2 gange prisen for en billet 
til 2. klasse. 
Til børn under 12 år udstedes billetterne til halv pris, afrundet 
opad til mangefold af I 0 øre. 
Dobbeltbilletter er gyldige 2 måneder. 

Abonnementsbilletter og månedskort 
Ud for nedenstående enkeltbilletpriser (i øre) er anført priserne for 
abonnementsbilletter og månedskort (i kr.) i tilsvarende forbin-
delser. I I Abonnements- i I Månedskort Enkelt Aboni;iements- billet børn Månedskort børn under billet billet under 12 år 12 år 

240 20 10 60 30 
300 24 12 75 38 
360 29 15 90 45 
440 36 18 110 55 
500 40 20 125 63 
580 47 24 145 73 
640 52 26 160 80 

Rejsegods 
Fragt pr. rejsegodsstykke eller cykle 3,00 kr. 
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