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I. Almindelige Bestemmelser. 
§ 1. 

Tjenestens Inddeling. Driftsbestyreren er Chef 
for sa'.11tligr. Afdelingflr og leder Tjene:::ten ved disse. 
Der vil af Direktionen blive udfærdiget en særlig 
Instruks for ham. I hans eller Fraværelse 
bestemmer Direktionen hans StHd fortræder. 

Afdelingerne er 
Regnskabsafdelingen, 
Driftsafdelingen, 
Maskinafdelingen, 
Baneafdelingen. 

Regnskabsafdelingen staar umiddelbart under 
Driftsbestyreren. 

Til Driftsafdelingen henhører Stationsforstandere, 
Stationsmestre, Assistenter, Elever, Ekspeditricer, 
Togførere, Konduktører og Portører. 

Denne Afdeling staar umiddelbart under Drifts-
bestyreren . 

Til Maskinafdelingen henhører Lokomotivførere, 
Fyrbødere og Pudsere . 

Disses nærmeste Foresatte er en dertil at Drifts-
bestyreren udnævnt Lokomotivfører . . 

Til Baneafdelingen henhøre Banemestre, Bane-
formænd, Banearbejdere og Banevogtere. 

Disses nærmeste Forr.sa.tte er Banemesteren. 
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§ 2. 
Ansvar. Enhver af de nævnte Fon'!satte er an-

i:warlig for Tjenestens rigtige Gang i de dem betroede 
Afdelinge!-, saavelsom for Materiellet.s og Bygnings-
værkernes forsvarlige Tilstand . 

§ 3. 
Reglementers Efterlevelse. Kendskab til 

Køreplaner og Reglementer, Ordrers Efterlevelse og 
Afgivelse af Meddeleli-:er. 

Ved Ansættelse i Jernbanens Tjeneste har enhver 
at underkaste sig de i dette Reglement indeholdte 
Bestern rn els er. 

Enhver ansat har nøje at gøre bekendt rn eLl 
Jernbanens Køreplau og dens Reglementer, navnlig 
dens Poli tianordning, Ordensreglement, Signalregle-
ment, Befordringsreglement, Reglement for Sikker-
hedstjenesten og dens 'rjenestereglement i dPt Hele 
og ikke blot med de Rærlige Bestemmelser, som ere 
givne for hans (hendes) specielle TjenPste. Alle Or-
drer at Foresatte rnaa ubetinget adlyde5. Alle An-
ordninger og Instruktioner med Hensyn til Driftens 
Sikkerhed samt alle andre Meddelelser skulle, saa 
vidt muligt, gives 5kriftlig eller - naar det haster 
- telefonisk. 

Enhver ansat har altid at være paa sin Post i 
den fastsatte Arbejdi:.tid og uden for denne at være 
rede til at gøre TjPneste, naar det maatte forlanges . 
Enhver ansat er furpligtet til, naar Tjenestens Tarv 
maatte kræve det, efter Driftsbest.yrnrens Ordre at 
udføre Hverv, selv om disse maatte ligge udenfor den 
ham særlig paahvilonde Tjeneste. Ingen maa forlade 
sin Post uden Tilladelse af sine Foresatte, dtw kan 
oVfirdrage hans Forretninger til en anden. Den i § 1 
anførte Ordning er ikke til Hinder for direkte Hen-

venclelse mellem Driftsbestyreren og samtlige 
hvor Tjenestens Tarv kræve det. 

§ 4. 
Fremførelse af Plantog, Særtog og Arbejds-

tog. Plantog fremføres efter Køreplanen, Særtog 
og Arbejdstog fremføres efter Driftsbestyrerens An-
ordning, og Driftsbestyreren fastsætter de 
, ikkerhedsforanstaltninger for disse Togs Gang 1 Hen-
hold til det Reglement for Togene. · Gang. 

§ 5. 
Køreplan. Togets Afgang. Opslag af Køre-

planen . Den at Ministeriet Køreplan 
sbl nøje overholdes, for saa viclt ikke uforudsete 
Om ·tæn.dighe ler, f. Eks. ugunstig:t Vejr, Taage eller 
Ulykkestilfælde, medføre et Ophold, og 
den maa ikke fora ndrrs uden Ministeriets Samtykk_e . 
Om alle Afvigelser fra Køreplan en bliver maanedllg 
at indberette. 

Intet planmæssigt Tog, som medfører 
maa forlade en Station før den i Køreplanen an51vne Tid. 

Et Eksemplar af Køreplanen opslaas paa 
alle Stationer pa.a et for Publikum tilgængeli gt Sted. 

Afgang fra en Station rnaa ikke finde Sted, før 
det for Afgang foreskrevne Signal er givet. 

Intet Særtog eller enkelt Lokomotiv maa afgaa 
fra en Station, hvor det har holdt , forinden den foran-
liererende Strækning indtil den Station , hvor det atter 

eo R t · skal bolde, er sikret mod Tog i modsat rnng ·-H-
kerheclstjenestens § 11 ), og forind en Stationsbestyre-
ren har givet Tilladelse ti l Afgang. 

§ 6. 
Særtog, Hjælpemaskineir. Særtog, hvorvecl 

forstaas Tog udenfor Køreplanen , og hvorunder er 
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indbefattet enkelte Lokomotiver og Arbejdstog, tør 
kun afsendes efter Ordre af en dertil bernyndiO'et Be-
stillingsmand ved Banen. 

0 

Bemyndigede tH at ·anordne Særtog ere forud en 
Driftsbestyreren kun den St.ationsforstander, der for 
særlige Tilfælde maatte erholde Fuldmagt. derti l af 
Dri ftsbestyreren. 

De Stati01rnr, som passeres af saådanne Tog, 
skulle betimeligt i B'orvejP.n underrettes om drm enten 
skriftlig ellrr pr. Desuden skal Ba1wafdt>lin-
gen paa den paagældt'ndfl SLrækning un cierrettes om 
dem v•:d Signaler paa det torudga3ende Tog. 

'Cnder paatrængPnde Omstændigheder kunne Sær-
tog saavel som enkelte Lokomotiver afsend es uden 
saadan forudgaaP.nde Anmeldelse, naar der haves Vis-
hed for, at den paagældencle Banestrækning er fri for 
Tog, men Togene skulle da fremføres med Forsigtig-
hed, og Lydsignalerne skulle hyppig benyttes. 

§ 7. 
Arbejdstog, Arbejdsvogne, Dræsiner. Ar-

kunnr, kun anorclnes af Driftsbestyreren eller 
den, han dertil ma.atte give Under-
retning om Anordningen af saadanne Tog tilligemed 
Oplysning om, hvilke Banestrækninger cJe skullA be-
fa.rr, og i hvilket Tidc::rum de skulle arbejde, 
betimeligt gives de Stationer, mellem hvi!l{P. dr· skulle 
bevæge sig, tilligemed alle mellemliggende Stationer. 
Bemyndigede til at anordne Arbejdstog ere foruden 
Driftsbestyreren kun den Stationsforstander, der for 
særlige Tilfælde maatte erholde Fuldmagt. dertil af 
Driftsbestyreren. Ethvert Arbejrlstog skal lecisages af 
en fo r dets Føring ansvarl ig Betjent. 

Enkelte MaterialvognP., Dræsiner og lign enJe, som 
bevæges ved Heste- eller Haanclkraft, :-;kulle 
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ledsages af en tor dem ansvarlig Betjent. I Mørke 
::kulle cle være forsynede med en Lygte, som viser 
røcit Lys saavel fremad som bagud. 

Mindst 15 Minutter førend et regelmæ!::sigt Tog 
kan ventes, skal Banesporet være frit, sa.avel for Ar· 
hrjclstog som for Vogne og Arbejdstrollier. 

§ 8. 
Den overordnede Funktionær paa Stationen. 

Alle i Jernbanens Tjeneste ansatte, uden 1-IP.nsyn til 
under hvilken Gren af Tjenesten, le henhøre, ere, 
saalæuge de opholcle sig paa en Station, Stationsbe-
styi·eren underordned e; dog ere under Togs Tilstecle-
værel.-e paa Landstationerne Togføreren den over-
ordnede Funktionær. 

§ 9. 
De ansattes Forhold til Publikum. Det er 

Pligt for enhver ansat ikke blot at vise den største 
Høflighed og Opmærksomhed mod Publikum, ogsaa 
mod dem, der maatte have overtraaclt Jernbanens 
Reglementer, men yderligere at være Publikum be· 
hjælpelig, hvor det kan lade sig gøre, og paa Hen-
vendelse fra Publikums Sicle efter bedste Evne og 
Kendskab at meddele Oplysning saavel om Jernbanens 
Ekspedition og Takster, Togenes og Posternes Afgang 
nL v., som ogsaa i andre Henseender. At ryge To-
bak er forbudt enhver Betjent under Arbejdet og 
overhovedet enhver ani::at, saa længe han er i tjenst· 
lig Berøring med Publikum. Fulrlkommen Æclruelig-
hecl er en ufravigelig Pligt for enhver ansat. 

§ 10. 
Omgang med Jernbanens Ejendele. Det er 

alle ansattes Pligt at paase, at a1le Jernbanens Ejen-
dele, derunder ogsaa leverede Uniformsgenstande, be-



8 

ha.ndles med den fornødne Omhu. Hvad Skade Jern-
banens Ejendele lide ved skødesløs Behandling, er 
den skyldige forpligtet til at erstatte. Særlig Omhu 
maa der vises i HenseendP. til Toldlaase, Toldsflgl og 
Toldplomber. 

§ 11. 
Uniform. Enhver Funktionær, for hvem der flr 

reglementeret Uniform, har at bære denne i Tjernisten . 

§ 12. 
Opsigelse fra Tjenesten. Ingen er berettiget 

til at udtræde af Jernbanens uden eftP.r be-
hørig Opsigelse, hvorhos han maa have afleveret alle 
de Jernbanen tilhørende Rekvisitter, for hvilke han er 
ansvarlig. 

§ 13. 
Lønnings Tilbageholdelse under Suspension. 

Naar en ansat maatte blive suspenderet, vil hans Løn 
i Reglen blive tilhagflboldt. 

Jernbanen forbeholder sig Ret til i Lønnen at 
afkorte de Mulkter, der maatte ikendE>s ansatte for 
Pligtforsømmelser, ligesom ogsaa alle andre Summer, 
som skyldes .Jernbanen. 

§ 14. 
Sygekassen m. m. Alle ved Jernbanen ansaLte 

have at yde Bidrag til Jen Sygekasse, som maatte 
blive oprettet. 

Forsaavidt der maatte blive oprettet en Pensions-
kasse, ere Funktionærerne pligtige til at yde de Bi-
dr:1g, som maatte blive bestemte i Vedtægterne. 

§ 15. 
Meddelelser til Driftsbestyreren. Det er 

alle ansattes Pligt st.raks at meddele Drift,sbestyreren 
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Alt, hva<l de rnaatte erfare, som kan indvirke p:rn 
Driftens Sikkerhed og Orden eller i nogen Henseende 
vedrøre Jernbanens Interesse. 

§ 16. 
Den ansattes Ansvar. Enhver ansat er selv 

ansvarlig for de Forretninger, som han udfører, eller 
de Forsømmelser, hvori han maat tfl gøre sig skylrlig, 
uden Hensyn til, hvilket Ansvar, der maatte paahvile 
en Foresat Medn.nsat. 

§ 17. 
Indsendelse af Klager, Beretninger m. m. 

Klage fra en underordnet. over Myndighedsmisbrug af 
en Foresat indsendes altid direkte til Driftsbestyreren. 
Alle andre Besværinger eller Beretninger indsendes 
derimod gennem den nærmeste ForPsatte, undtagen 
under paatrængende Omstændigheder, da Melding bør 
indsendes direkte til Driftsbestyreren; men den nær-
meste Foresatte maa da samtidig eller snarest muligt 
derefter underrettes derom. 

§ 18. 
Regeringens Kontrol-Rettigheder. Regerin-

gens ved Kontrollen med Banen ansatte Embedsmænd 
have Adgang til selve Banen og alle til den hørende 
Indretninger. De have fri RP.jsei med alle Banetog, 
og der skal saavidt muligt afgives til dem en særlig 
II Klasses Kupe, naar ::<aadant forlanges. 

9 19. 
Enhver, som rejser frit, s kal kunne legiti-

mere sig. Med Undtagelse af de i Fribefordrings· 
reglementets § l antørte Personer er dflt ikke tilladt 
nogen ved Banen ·ansat at rejsie med Togene uden 
Frikort, Fripas eller anden Legitimation. 
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§ 20. 
Fundne Sagers Indsendelse. Sagf'r, der fin-

des paa Banen eller i Vognene, skulle uopholclelig af-
leveres paa nærm este Station. for rlerfra at send e5 
ti l Depotet. · 

§ 21. 
Tilsyn med Dyrs Behandling i Togene. 

JernbanepPrsonalet skal vaage ovf'r, a t Dyr, cler for-
SP.ncles mecl Banen, hvf' rken undf'r Tnrl- ell er L'dl res-
ningcn ell f' r und P.r Tr:rn ·porten ra.a Jernbanen 
Gr- nstand for raa Behandling, og i saa Tilf<elde fo ran-
ledige, at der hlivf' r gjort Anm f' ldelse til wrlh:orn-
mende Politiøvriglrncl. 

§ 22. 
Lokomotiver og Vogne, som henstaa paa 

Banegaarde. Naar Lokomotiver henstaa under 
Damp paa Banegaarclf', skal Regulatoren være Jukkf't, 

i Ro og Bremsen spændt. De ."kulle alLid 
være undn Op. ·yn. Vogn e, som henst.aa. paa Bane-
gaarcle: skull e ved Kil er, Bre mser, Hemkæcler ell er 
paa an<i1rn betryggende Maarle stilles saa fa .·t. at 
Vinden ikke kan sætte dem i Bevægelse . ' 

§ 23. 
De ansattes Forsyning med Rekvisitter. 

De ansal te skulle være for. ynecle med de fornørl ne 
Apparater, som udkræves til Lieres Tjeneste. 

Il. Særlige Forskrifter for de ansatte. 

Driftsafdelingen. 

a. Bestemmelser for Stationsforstand e re, 
S t a ti o n s m e s t r e o g B e styre re a f H o 1 d e-

p lads er. 

Ll 

§ 24. 
Læsning af Vogne. De haVE> at paase, at 

læsses efter de foreskrevn e Regler i Hen-
seende til Vægt og Omfang, samt at der ikke for-
sendP.s brandfarlige og ætsend e Sager i Modstrid med 
Be8tPmmelsern f' i On.lensreglPmentets § 33 . 

§ 25. 
Tilsyn med Rejsegods. De skull e l aas P. , at. 

braudfarli ge Gen. tande som alt Gocl", <l er inde-
holder V æd sker P.ll er Sloffer, som kunde toraarsage 
'kade, i ærdelesbed ladte Krudt, let-

antænde:ige ell flr elrnplotlf' rende ke111iske Præparater 
og desligP, hverken medføres som Rf'j>iegods eller med-
t.iges i Vognene. 

§ 26 . 
Opslag paa Stationerne. De skulle dragfl Om-

sorg for, at cler paa Stationerne find es opslaaet Uo-
tog af Rf'glementet for Personbefordring, Køreplan 
samt det i Poli tianordningen omtalte Uddrag af denne 
Anordning. 

§ 27. 
Urenes Regulering. De skulle paase, at Sta-

tionsuret · gaar rigtigt. 
§ 28. 

Telefonmeldinger. De ha.ve Ansvaret for Af-
givelse af de Meldinger, hvorved Togenes Gang ledes . 

§ 29. 
Klager fra Publikums Side. De have at 

paase, at KlagAr fra Publikums Side indføres i de 
pafl Sta t.ionerne i Henhold til Politianordningen hen-
lagte og af Direktion fl n autori emde Protokoller, samt 
uopholdelig indsende Afskrift af saadanne Klager til 
Driftsbestyreren. 
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§ 30. 
Signaler og Sporskifter. De ere ansvarlige 

for, at de foreskrevne Indkørselssignaler afgives, samt 
at Sporskifterl1fi, naar de ikke bruges, forsvarligt 
aflaasede, saa at Hovedsporet er frit. 

§ 31. 
Tilsyn med Vogne paa Stationerne. De 

have at paasP., at Vognf', der henstaa paa Stationer-
nes Sidespor, befinde sig indenfor de der anbragte 
Spormærker og ved Kiler, Bremser, Hemkæder eller 
paa anden betryggende Maade stilles saa fa ·t, at 
Vinden ikke kan sætte dem i Bevægelse. 

Hvis en Vogn maatte komnrn af Spor paa Sta· 
t.ionen, maa dette uopholdAlig indbere ttes, e>g Vogn An 
maa ikkfl indrangrres i Tog, før den har været under-
kastet Eftersyn af den, Driftsbesty reren dertil maatte 
give Ordre. 

§ 32. 
Mellemrum mellem Tog, der afgaa i samme 

Retning. De skulle være ansvarlige for, at Tog, 
der føloe efter hinanden paa samme Spor, ikke afgaa I"> -

fra Stationim. før det foregaaende har forladt den toi:-
an liggencle Station, undtagen for saa vidt det er et 
Arbe,iclstog eller Hjælpetog, og de Betingelser nøje 
iagttages, som er foreskrevne i Reglementet for To-
genes Gang, § 19, sidste Punktum . 

§ 33. 
Bortvisning af Publikum fra Jernbanens 

Territorium. De ere berettigede til at bortvise fra 
Jernbanens Territorium all e uvedkommende saavelsom 
enhver, der er beskænket, gør sig skyldig i upassende 
Opførsel, eller som forsætlig falder de rejsende ti! Be-
svær. 
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De maa drage Omsorg for, at Varehuset holdes 
aflaaset for UvedkommendA, naar ingen af Stations-
personalet Pr ti lstede. 

§ 34. 
Stationsbestyrernes Ansvar. Stationsbesfy· 

rerne ere a11svarlige for, at de dem underordneue Funk-
tionærer i enhver HenseP-nde opfylde deres Pligt. 
Særli g ere de ansvarlige for, at de11 he!fi 
tjeneste udføres paa rette Maa.cle ?aa 
Fra dette Ansvar kunne cle kun tngøre sig ved at 
godtgøre, at riet fra deres Side hverken har 
paa uehørig Vejledning og Instruktion eller paa t il-
strækkeligt Tili:;yn med de dem vedrørnnde Forhol d. 

§ 35. 
Lokomotivers og Sneploves Plads i Toget. 

De skull e at Lokomotiver o:; Sneplove kun an-
bringes Togene paa den Ordensrrgh:m entet angivne 
Maade. 

§ 36. 
Bremsernes Antal, Vognenes Forsyning 

med Inventar og Anb.ringelse i Toget. Stations-
bestyrerne paa de Stationer, hvorfra Tog udgaa, skull.e 
sørge for, at riet foreskrevne Antal Bremser er til 
Stede i Toget, samt at Vognene opfylde Ordensregle-
mentets Bestflmmelser saavel med Hflnsyn til Forsy-
ning af Inventar og Belysning som til Anbringelse i 
Tooet og Sammenkobling . .Endvidere skulle de paasP, 
at"' det fornødne Personale til Tjeneste11s Bestridelse 
er til Stede i Toget. 

b. Bestemmelser for Togpersonal et. 
§ 37. 

Tilsyn med Vognmateriellet. Den Togfører 
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eller anclen Bestillingsmand, hvem Tilsyn med Vogn-
materiellr.t er overdraget, har at ·paase og er ansvar-
lig for, at dette holdes i forsvarlig ren og god Stand, 
samt at det er forsynet med det paabudte Inventar. 

Han drager Omsorg for, at der i Vognene fin(ies 
opslaaPde Udtog af Reglementet for Personbefordring 
samt af det i Henhold ti l Politianordningen foreskrevne 
Uddrag af de for rejsende gældendft Sikkerhed$- og 
OrtlPnsbestemmelser og en tyde lig Angivelse af Vog-
nens Nummer. 

'fogføreren maa. paa Tograpporten anføre enlwer 
eller Skade, han maatte bemærke ved Tog-

materiel eller 'Toginventar. 

§ 
Bremsernes Antal og Fordeling i Toget. 

Togførerne skulle paase: at det foreskrevne Antal 
Bremser er ti l Stede i Toget og fordelt paa. passend e 
Maade, satl?t at Vognene opfylde Ordensreglementets 

saavel med Hensyn til Toginventar, 
Belysning og Vogn enes Læsning som til Anbringeh;e 
i Toget og Sammenkobling. Togpersonalet skal møde 
1

/ 2 Time fø r Togets Afgang. Saavel under Forbere-
deben til RP.jsen so111 paa denne selv, staa Togbe-
tjentene under Togføreren, der forinden Afgangen 
ordner Bremsernes Betjening og er ansvarlig for To-
get · Førelse, saa at han overtager den fuldstændige 
Kom man do over Toget i det Øjeblik, ta tionsbestyre-
ren giver Afgangssignal, fra hvilket Tidspu:ikt ogsaa 
Lokomotivpersonålet er ham underordnet. Det er 
Togføreren::. P ligt først og fremmest at sørge for To· 
gets og de rejsendes Sikkerhed. ' 

§ 39. 
Overholdelse af Køreplanen. Den af Mini · 
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approberede Køreplan skal nøje overholcl es. 
.Afgang fra en Station maa ikke finde StP.d før Af-
gangi;;tilladelse f\r givet. Indtræder et Uheld eller 
Standsning, skulle de forblive i Vognene, 
med mindre Togføreren giver anden Ordre. 

§ 40. 
Overkørslers Benyttelse. Togpersonalet har 

at paase, at Eji>re og Brugere af benyt.te 
disse efter Politianordningens Bestemmelse r, og paa-

Tograpporten Bemærkning om Overtræd"'lse. 

§ 41. 
Signaler. Togføreren afgiver de foreskrevne 

Togsignaler og og fører 'I'ograpporterne. 
Efter Togets Ankomst t il Endestationer maa Tog-
pPrsonalet ikke forlade Stationen, forind en det hos 
Stationsoestyreren har forvisset sig om, at. de ts Næ r-
værelse ikke længere behøves. Dt:>t har at undersøge 
Togets Vogne paa Stationerne, O? saafremt det be-
mærker ophedede Aksler eller anden Beskadigelse , 
da straks at underrette Lokomotivføreren derom. 
Denne vil <la have at undersøge Beskadigelsen og i 
fornødent Fald udsætte den paagældende Vogn af 
Toget. 

§ 42. 
Konduktørerne skulle betjene Bremserne i Toget 

og være behjælpelig baacle med Passagerekspedition en 
og ved Udlevering og Modtagelse af Godset . Forøvrigt. 
anviser Togføreren den Tjeneste, de r sk::tl udføres af 
Konduktørerne. 

c. Maskinafde l inge n. 
§ 43. 

Ansvar for Lokomotiver og Vogne. Loko· 
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motivførerne have Ansvar for, at det dem overgivnA 
Lokomotiv merl Tenrler er i en saadan Stand, at det 
uden Fare kan benyttes i Tog, der kører med den 
størst tilladte Hastighed, og de skulle til den Hensigt 
årage Omsorg for, at de paa Lokomotiverne i Hen-
hold til Ordensreglementets § 21 anbragte Sikker-
hedsindrPtninger altid ere i OrdAn. 

Den som Værkstedsformand fungerende Lokomo-
tivfører har Ansvaret for, at Lokomotiver med Ten-
dere samt Vogne holdes i forsvarlig og tjenstdygtig 
Stand. 

§ 44. 
Dampspænding og Kedelprøveir samt Ef-

tersyn af Lokomotiver, Prøve af Sikkerheds-
ventiler samt Prøve og Justering af 
Lokomot.ivføreren tør under ingen Omstændigheder 
udsætte Lokomotivernes Kedel for større Dampspæn-
ding end den, som efter Udfaldet af Kedelprøven an-
ses for tilladelig, og som tydelig skal angives paa et 
iøjnefaldende Sted paa Maskinen. Overtrædelser 
heraf vil medføre Afsked og Ansvar for Domstolene, 
og Sikkerhedsventilen, som under Farten 
ikke maa berøres at Lokomotivføreren, skulde ud-
blæse Damp, mna Damptrykket straks formindskes 
til det normale, hvilket Lokomotivføreren bør be-
stræbe sig for at vedligeholde paa hele Ke-
delprøver forntuges til de Tider og paa de Maader, 
som Ord ensreglementet foreskriver, ligesom da sam-
tidigt et grundigt Eftersyn af allA Lokomotivets en-
kelte Dele foretages, og Prøver af Sikkerhedsventiler 
samt Prøver og Justering af Manometrn finder Sted. 

§ 45. 
Lokomotivers og Sneploves Platds i Toget. 

Lokomotivførerne skulle paase, at Lokomotiver og 
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Sneplove kun anbringes i Togene paa den i Ordens-
reglernentet foreskrevne .MaaLle, samt at den i samme 
anførte Maksirna lkørehastighed ikke overskrides. 

§ 46. 
Koblingen mellem Lokomotivet og Toget. 

De skulle paase, at Koblin gen mellem Lokomotivet og 
1'oget er forsvarlig, saalecles at Bufferne berøre hin-
anden, naar Toget staar stille. De . skulle ogsaa iagt-
tage Ma1den, hvorpaa Vognene ere koblede og belæs-
sede, og henlede Togførerens Opmærksomhed paa et-
hvert Tilfælde, hvor dette ikke er sket rigtigt, lige-
som de, 11aar en Vogn af Mangel paa Smørelse eller 
anden Grun d ikke vil kunne følge Toget , skulle søge 
at afhjælpe Mangelen og have at tage Bestemmelse 
om, hvorvidt en Vogn kan forblive i Toget eller maa 
udsættes. 

§ 47. 
.Maskinernes Forsyning med Rekvisitter 

og Inventar samt Lanternesignal. Dfl skulle 
holde deres Maskiner forsynede med Inventar og saa-
danne Redskaber, ·om ere fornødn e til at raade Bod 
paa mindre Uheld og drage Om sorg for, at Maskinerne 
eni forsynede med cle i SignalreglementAt paabudte 
Kendingssignaler. Enhver Beskadigelse af Lokomoti-
vet og ethvert Tab af Redskaber og Værktøj, har Fø-
reren uopholdelig at anmelde, og vil Erstatning kunne 
paalægges ham, naar dertil fin des Grund. 

Føreren skal have sin Maskine klar og selv være 
ti.Jstede 8/.J. Time før Togafgang og ban maa selv efter-
Re, at alt er i Orden, og skal Lokomotivet senest 5 
Minutter før Togets Afgangstid være koblet t.il dette. 
Naar Afgangssignalet er givet af Togføreren, maa han 
med Varsomhed sætte Toget i Bevægelse. Alle andre 
Signaler til Lokomotivføreren maa gentages med Lo-



komotivfløj ten, og paa Rej."e n maa Lokomotivføreren 
nøje rette sig efter de Ordr6r, der meddeles ham af 
'l'ogføreren, saa at han, saalænge Lokomotivet er kob-
let til Toget, aldrig maa udføre en Bevægelse med sit 
Lokomotiv, hvortil han har faaet en bestemt og 
tydelig Ordre, med Undtngelse af saadanne Tilfælde, 
i hvilke Fare er til Stede; thi da maa han, naar de r 
ikke er Tid til at indhente Togførerens Ordr , handle 
efter egen Konclnite. 

8 48. 
Det paahviler Lokomotivføreren at gøre alt, hvad 

han formaar for i alle Henseender at føre Lokomo-
t ivet saa godt og sikkert som muligt; saa snart han 
b1m1ærker beskadigede Steder ell er Hindringer, der 
kunne blive farlige, rnaa han snarest anmelde saa-
dant . Er nogen Del af Banen i ."let 'l'ilstand eller 
under Reparation, maa han altid gaa frem mecl største 
Forsigtighed . 

§ 49. 
Passage forbi Overkørsler. DA skulle, naar 

Toget nænner sig en Overkørsel ell t>r Overgang i be-
timelig Tid angive Togets Ankomst ved Lyd signaler. 
I Snefog, taaget Vejr eller Mørke skulle To5ene pas-
sere Overkørslerne og Overgangene meu særlig For-
sigtighed, og Signalerne gives stærkere og vedholdende. 

{} 50. 
Formindskelse af Togenes Hastighed. De 

skulle, naar et Tog nænner sig et Punkt, hvor to for-
skellige Baner &tøde sammen, formindske Togets Ha-
stighed til 15 km. i Timen om Dagen 0g 10 km. 
i Timen om Natten eller i taaget Vejr. Ved Ind-
kørslen paa Endestationer og paa Mødflstationer skal 
Togets Hastighed formindskes saa betimeligt, at To-

get, 0 111 fornødent, kan standses, inden det naa e_t 
St<tti onsmærlrnt" Ligelede;;:; skal Togets Hastighed fm -
mindskes eller Lokomotivet efter 
helt standses, naar Mennesker ell er andre Hrndnnger 
vise sig paa Banen, ell er naar et for 'fogets Gang 
anorc11iet Signal ikke bliver givet paa rette Maacle. 

§ 51. 
Lokomotivets Betjening. Lokomotiv 

skal være forsyn t mecl det til "amm es Bet,i en.in g fo r-
nødne Perso ntll e, og det er forb udt Lokomot.1vp rso-
nalet uden særli g 'l'illadelse af Driftsbest)'.reren at 
medtage no?:en uvedkomm ende paa 

Fyrbøderen maa ikke sætte Lokomotivet J Bevæ.-
gPlse, naar Føreren ikke er tilstede. 

§ 52, 
Qverkørslers Benyttelse. Lokomotivførerne 

!Jave at paasr, at Ejere og Brugere benytte 
efter PolitianordningeBs Bestem mel er, og give fog· 
føreren Meddelelse om <wer.tuelle Overtrædelser. 

§ 5:3. 
Eftersyn af Lokomotivet fuldendt Rejse. 

Etter fuldendt Hejse skal Lokomotivføreren paa det 
nøjeste efter e Lokomotivet, prøve Hjul og 
med Hamm rren og un clen;øge VP.ntilern e. Lokomoti-
vet skal føres ti l den for sarn nw bestemte Plad .. 

ng om RP-jsen afgives til den nærmeste fon:i · 
tte 0" efter at Lokomotivet er bleven koldt, skal sa , ' o l l k Askekassen tø mm es over Fyrgraven, Regn atoren u -

kes, Styrin ge n sætt s i lto og Bremsen ·krue. fa st. 
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d. Baneafde lin gen. 
§ 54. 

Eftersyn af Banen. Banefo1:mændene ere an-
svarlige for, at de dem betroede Strækninger holdPs 
i forsvarlig Stand i enhver Henseend e. Banen skal 
mindst 1 Gang om Dagen efterses omhyggeligL i sin 
hele Udstrækning. Efter Storm og Uvejr, som kan 
beskadige Telefonled ningen, skal Bam·strækningen sær-
lig nøje efterses. 

§ 55. 
Sporskifter. De have at paase , at Sporskifter 

udenfor Stationerne eni forsvarli gt afl aaRecle, saa le cl es 
at Hovedsporet er frit. De ha ve at paase, at Over-
kørsler og Overgange ere i Orden samt for Je offent-
lige Overkørslers og Overganges Vedkommende for-
::-:ynede dfl foreskrevne Advarselstavler. 

§ 56. 
Overkørslers Benyttelse. De have, forc.;aa-

vidt deres Tjeneste tillader det, i Forening med Bane· 
arbejderne at udvise alle UYedkommencl e af Jernba-
nens·. Territorium og paase, a.t Ejere og Brugiwe be-
nytte Overkørsler paa forsvarlig Maade i Overens-
stemmelse med Politianordningens Forskri fter og rle 
til hver af dem mod Tilstaaelse udleverP.de Køreplaner. 

§ 67. 
Signaler. Enhver ansat ved Baneafdelingen 

maa nøje være kenrl t nrnil Køreplanen og Reglerne 
for Signaliseringen samt lægge Mærke til de Signaler, 
dtir vises fra Togene. Naar de opdage noget ved To-
get, som kunne med føre Fare, skulle de anstrænge 
sig for at henlede Maskin- og Togpersonalets Op· 
rnærksornhed derpaa . Under Togets Forbifart. skulle 
alle Banearbejderne træde helt ned paa Jordskraaningen. 
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Følger et Tog efter et andet, inden Forløb af 
5 Minutter, skull e Arbejderne give det sirlst.e Tog 
Haandsignalet "Stop" (Fare), men følg er et Tog efter 
et andet nwd 6 til 10 Minutters Mellemrum, maa 
Haanclsignalet "Forsigtig" (kør langsomt) gives. 

§ 58. 
Sikkerhedsforanstaltninger, naar Banen er 

belemret. Baneformændene ere ansvarlige for, at 
Banearbejderne hol<le inde med deres Arbejde, saa-
snart et Tog har nærmet sig dem paa 400 Meter. 
Naar en Skinne optages, ell er and r8 forhindringer 
foraarsages pua Banen, skal Faresignalet udstilles i 
Over(')nsstemmelsB med Signalreglementet. Paa samme 
Maacle ucst.illes Signal, naa.r Tilstand 
gør nødvendigt, at et Tog fremføres med Forsigtighed. 

Er det nødvendigt at standse Tog paa den fri 
Bane, skal Grunden strakf:: meddeles Togførenm. I 
Snevejr, Taage og Mørke rnaa ingen Skinne, Svelle 
eller Forbindelsesdel løsn es eller optages uden abso-
lut Nødvendighed. Forinden Optagelsen af en Skinne 
maa den ny alticl værfl i Beredskab paa Stedet.. 

§ 59. 
Trolliers og Dræsiners Fremførelse over 

Banen. Arbejdstrolli er skulle føre Faresignal og rnaa 
ikke benyttes i Taage, forsaavidt det ikke er paa-
trængende nødvendigt. Hverken de eller Dræsiner 
rnaa hænges bag paa Tozet. Om BallaEttog og Sne-
arbejde henvises til Reglementet for Togenes Gang. 

§ 60. 
Ledbeyogtningen er som Regel overdraget 

Kvinder. De skulle være forsynBcle med et rigtigt 
gaaende Ur, med de forskellige Signaliseringsmidler 



22 

samt mee et Eksemplar af Køreplanen, 'l'jenestr.rr.gle-
mentet, Poli tianoHlningen ·og Ordensrpcr]crnientet. Det. 
c1e m ti ldelte Skilt nuu:1. tie bære hos sig. 1J0 .·kulle 
nøje gøre sip- bekend t merl . 'ignali seringen og altid 
have cle foreskrevn e Signaler i Orden og rede til 
Brug. 

§ 61. 
Leddenes Lukning. DP ham at paase, at cle 

dem betroede Ledcle lnkke " naar et Tog kan ses eller 
høre. · nærm e sig, under all e Omstæ ndi gheder fem :Mi-
nut.tm· før dets Ankomst. B'orhi nclrer Lokal i te ter, Taag , 
' nrfog eller andre Omstændigheder Vogtere tra at 

Toget i tilbørlig Afstand fra skull e de 
lukke Leddene fem Minutt er før Toget ifølge Kørepla-
nen kan ventes. Udebliver Toget, og en tilstrækkelig 
Del af den Retning, hvorfra Toget kan ventes, kan 
over. ·es, saa at clet med Sikkerhed kan t.ilstedes \'en-
tencle Personer eller Køretøjer at passere Overkørslen, 
1:ikal dette tillades. Naar Leddene ere lukkede, maa 
cler saa vidt muligt drages Omsorg for, at Kreaturer 
og Køretøjer ikke nærme sig dem i kortere Afstand 
end 60 Meter. Overkørslen ma.a holdes fuldstændig 
fri for Hi nclri nger. Skulde nogen spærre Overgangen 
eller paa anden Maade hanclle imod Politianordningen, 
maa Ledvogtnne søge at skaffe Banen ryddelig eller, 
hvi s det ikke lykkes dem, sta ndse Toget og give Tog-
føreren Melding. 

Lr.dvogterne maa tillige føre Tilsyn med, at de 
private Overkørsler i Nærheden af Lecldet IJehørigt 
lukkes og ikke passeres i de sidste 10 Minutter før 
'l'ogets Ankomst. Saavel vecl offentlige som private 
Overkør. ·Jer maa det paases, at de ikke passeres af 
større Kvægdrifter i de sidste 15 Minutter før Togets 
Ankomst. 
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§ 62. 
De hvem Bevogtning af 0n Overkørsel er betroet, 

rnaa ikkP ow1rlade dette til en anden. Signalet til 
Toget skal gives fra Banen ved Leddet og fra den 
Side af Banen, hvorfra Lokomot ivet tidligst kan se · 
af len, der giver Signalet. 

Stad fæsteL af :Ministeriet · for offentli ge Arbejder 
den 9. December 1!)14. 




