
AMAGERBANEN. 

Politianordning og Ordensreglement 
for 

private Jernbaner. 

('l'illæg I tilOrdensreglementet, der er udfærdiget af 

Ministeriet for offentlige Arbejder under 14. Oktober 1904 

el' optaget i nærværende Reglement.) 



AMAGERBANEN. 

Politianordning og Ordensreglement 
for 

private Jernbaner. 

Cfillæg I til Ol'densreglementet, der er ud Eærdiget aE 

Ministeriet for offentli ge Arbejder under 14. Oktober 1904, 

el' optaget i nærværende Reglemen t.) 

.... 

\\'ilh . 1l1l l'lUcstCI's Bogtrykker i, Aa lbo l' g' 



Indholdsfortegnelse: 

A. Politi-Anordning for Jernbaner under privat Drift. 
Side 

I. 
n . 

Om Adgang til Jel'l1banens Terræn.... .. . .. . . . . .. .... . . 5 
Om Udgravninger i Nærhenen af J e1'l1baner og om Telegraf· 
ell er Telefonledningers Anbringelse over eller unner Banen 7 

III. 
IV. 

Om Je1'l1banespor i oitentlig Ga de ell er Vej. . . . . . . . . . . . 7 
Om Flytning af Jernbanevogne. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . 8 

V. Om de rejsendes ]i'orbold llllder Kørselen. . . . . . . . . . . . . . 8 

VI. Om Forskrifter t.il Opret.holdelse af Orden og Sikkerhed. . 9 

VII. Straffebestemmelser m. Jll. . . . . . . . . . . . . •. . . . .. ,..... .. . 9 

VUI. Om Politi ets og Jernbanepersonalets 'Pligt til ~e )) sidig at 
støtte hinanden . . . . . . . .... . . .. .. .. .. .. , 11 

IX. Om Jernbanepersonal et~ Forhold uver fol' .Plll.J!ikuDl. . . . 11 
X. Om glemte eller tabte Genstande ... . . . . ... ' .... . ..... " 12 

Bekendtgørelse om Fastsæt.telse af Bødel'lle fo r 111 i nd re Over· 
trædelser af Politi·Anordning for private J ernbaner af 17. No· 
vember 1903 ... ... ' . . ....... ... ...... .. . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

B. Ordensreglement for uindhegnede private Jernbaner. 

I. Banen og Stationern e. 
§ 1. Sporvidden . .. ..... . .. . , . . .. . . .. .. ··,···· · ·· · ····· 
§ 2. 
§ 3. 
§ 4. 
§ 5. 
§ 6. 
§ 7. 
§ 8. 
§ 9. 
§ 10. 
§ 11. 
§ 12. 
§ 13. 
§ 14. 

Banens Farbarhed .. . ..... . ........ , ....... . 
Grænserne for det frie Rum over Sporene . . .. . . .. . . 
Maksimalhjultl'yk ...... . .. ... ..... . . .. .... . 
Sporskifter, FrisporlIl ærker . .. . . .. . .... . . 
Henstaaende Lokomotiver og Yogne . . . .... . . . ..... . 
Drejeskiver og Skydebroer ... . . . , . . .. .. . .. . . . 
Eftersyn af Banen . . . . . . . ' ... .. , . 
Banens Hegn ...... . . .. , ' ' ..... . .. . 
Ov.erkørsler og O\'ergan"e i i:lkinnehøjde . . .. . 
Betjening af offentli ge Overkørsler i SkinIlehøjde 
Betjening af private do . 
Signaler paa den frie Bane . . . ... . . . . .... . .. . . .... . 
Elektriske Forbindelser .... ' .. . . . . . . ' . ... ' , . 

§ 15. Stationsnavne og Ure ..... , ... .. .. ... . . . . . . . . . . .. . 
§ 16. Længdemærker ..... . . . . . . . .. . ..... . . ... . .. , 

II. Det rullende Materie l. 

Side 

19 
19 
20 
23 
23 
24 
24 
24 
25 
25 
26 
26 
26 
'2 7 
27 
27 

§ 17. MaterieIlets Tilstand ....... . .. ......... . . ' . . . . . . . .. 27 
§ 18. Hjul .. .. . . ... . .... .. ....... . .. . .. . ..... .. · .····,· 28 



§ J 9. 
§ 20. 
§ 21. 
§ 22. 
§ 23. 
§ 2+. 
§ 25. 
§ 26 . 
§ 27. 

Koblinger . . .. . ......... . . . .. . .. . ...... . ........ . 
Bremser ........... . .. .. . . .. . . . . 
Lokomot.ivernes :rndretnin g ....... . . . . . ..... . .... . . 
Pl"øver og JMtersy n af Lokomot.iver og Tend ere ... . . 
Vognenes E ftel":;j'Jl .. ... .. : ... . . ... .... . . .. ... . ... . 
Vognenes Fjed l"e, Træk- ug Stødillflretninge l" . . . . . . . . 
BetegnelRer paa Vognene .......... . . . .. .. .... . . . . . 

Side 

28 
29 
29 
30 
:11 
32 
32 

p'ersonvognell es Indretning . . , . . . . , . , , . , , . . , .. . , . .. 32 
Fremm ede Vogne" . . . . .. . ........ . .. . . . . . .... . . . . 33 

III. Togenes Sammensætning og Gang. 
S 28. Togenes Stø1'l'elf!e . . . . . . ...... . ...... . .. . . . . . . .... 33 
S 29. T,okomot.i ve l'l1 eR PlH ds i Togene .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
§ 30. Sneplove . .. . ..... . . .. .. .. .. . . . ... . .. . .. .. . . . .. . .. 34 
§ .'3 J. . Brelll setHllet i Togene . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 34 
§ 32. Bl'emsem es Betj ening og Ford eling . . . . . . . . . . . . . . . . 3(:, 
§ 33. .Læsnin g af Godsvogne .. .... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. BG 
§ 34. Signaler paa. Togene ..... . . . ... . ... . ......... . .. " 36 
§ 35. Signaler for 1'ogpersonalet ............. . . . . . . . . . . .. 37 
§ 36. Signa.] er fr a. Lokomotivpersona.let ........ . ....... . . 37 
§ 37. lVredførelse Hf Redska.ber . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 37 
§ 38. :Lokomotivernes Betj ening og Førelse . . . . . . . . . . . . . . . 37 
§ 39. Kørsel paa ·Lokomotiverne.. . ... . .... .. . ... . . . . . . . . 38 
§ 40. P ersonalet.s indbyrdes Forh old. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
§ 41. Tograpporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 38 
§ 42. Eftersyn af Togene forillclen Afgang . . . . . . . . . . . . . . . 38 
§ 43. Kørepl an ... ..... .. ................. . .. . .. . .. .. .. 39 

• § 44. Køreh ast.igheden. .. . . . ... . .. .. . . . . . ... . ..... . .... . 39 
§ 45 . rl'ogenes Ind ·, Url· og Gennemkørsel paa. Stationerne 40 
§ 46. Kørsel o\"er Banekl'ydsninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 41 
§ 47. Kørsel over uaflukkede O\'erkørsler . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
§ 48. Kørsel pna c1obbeJt.sporede Baner. . . . . . . . . . . . . . . . .. 42 
§ 49 . Særtog .... . . . ... . ... . .. ... .............. .. . . .. . . 42 
§ 50. Arbejdstog.. .. . . . . .... . . . ... .. . . . . . .. . ... . . . .. .. . 43 
§ 51. Standsninger paa den fri e Bane . .... . " . . . . . . . . . . .. 43 
§ 52. Signalreglelll ent, . . .. ..... ... . ", ., . . . .. .. . . , .. . .... 44 
§ 53. Kørsel paa H aynespor .... . . . ...... .... . . , . . .... ,. 44 
§ 54. Ulykkestilfælde . .. . . . .. . .. ..... .. . ....... . . . . . . .. . 44 

IV. Slutningsbestemmelser.' 
§ fir) . Hes telTll nelHel' fOl" PllblikulIl .. , . . . .. . ... . .... .. . . . ', 44 
§ r) (j. Holrl el'lnrl Rer lil. m. , ... . : . . .. .. . ...... , . . . . . . . . . .. 44 
§ 57. .r~n kcltkørenrle Lokolllot.i \·e l'. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... 45 
§ 58 . . Heglell1 cnt.et.s Ik rafttrailen. Opll<"yelse af ældre Reg', 

lementer • ...... . .. . . . . ........ .... ........ .. .... ' . MJ 

A. 

Politi-Anordning 
for 

Jernbaner under Privatdrift. 

Vi Christian den Niende, nf Guds Nmldc 
Konge til Da111nar1<, de VeJlders og Goters, H ertug til Slesvig, 
Holsten , StormH l'IJ , Ditmarsken , Lauenbol'g og Oldenbol'g, 

Gm'e vitterligt: 1 H enh old til § 22 i den undel' U te Maj 
1897 emanerede Polit ilov fol' de under Statsdrift væl'ende • 
Jernbaner med tilhørende Søruter, hvorefter Lovens Bestem
In eIse l' Ul ed de fornødne Lempelser ved kong lig Anordning 
helt eller delvis kunne gøres gældend e fol' de und el' Privat
drift væl'ende Jernbaner, ville Vi herved all0l'naadigst have 
fastsa.t efterfølgend e Politi -Anordning for J ernbaner under 
Privatdrift : 

I. 

Om Adgangen til Jernbanens Terræn. 

§ J. 
Det er forbudt aUe og enhver - undtagen a ' Ill , der 

høre til Jernbanens Personale, eller S0111 i Embeds eller Be
stillings Medføl' dertil e1'O berettigede, ellel' so m dertil havo 
Jernba.nebestyrelsens rrilladelse - at betræde ol1er færdes 
paa Banen med t ilhørende Skraallillger, Dæmnin ger, Grøfter, 
Broer og andre Anlæg ud01~ for de over Banen førende Over
kørsler og Overgange, s.aavel som at fæl'des paa Stationem e 
uden for de fol' Publikum i Almindelighed eller betingelses
vi s aabnede Loka.li teter eller inden Jor disse sidste, naal' ikke 
de for Adgangen stillede Betingelsel' ere opfyldte. 
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Vogne, der skulle afhente eller afsætte P ersoner eller 
Gods paa Stationer, maa kun holde paa de dertil bestemte 
Steder foran Stationerne eller ved Læssesporene. 

Uden særlig Tilladelse af Jernbanebestyrclsen er det ilzke 
tilladt nogen at tage Ophold i Erhvervsøjemed paa Jern
banens Territorium. 

.' §2. 

Ingen maa egenmægtig aabne Luknings- eller Afspær
ringsindretninger for offentlige Overkørsler og Overgange 
eller overskride dem, naar de el'e lukkede. 

Offentlige Overkørsler og Overgange, del' ikke ere for
synede med Lukningsindretninger eller kun med Drejekors 
eller lignende, maa ikke benyttes, naal' 'ro g kan ses eller 

. høres at nærme sig. 
§ 3. 

Private Overkørsler og Overgange maa ikke benyttes, 
naar Tog kan ses eller høres at nærme sig. 

Led for private Overkørsler og Overgange forsynes af 
J ernbanebestYl'elsen med et Lukkeapparat, der fastholder 
Ledet, naar det lukkes, og med en Laas, til hvilken en 
Nøgle leveres -hver berettiget Bruger een Gang. Enhver 
Bruger skal lukke Ledet, hver Gang det er benyttet, med
mindre forefaldende Markarbejder kræve en vedvarende og 
uafbrudt Brug af Overkørselen , i hvilket Fald Ledet ved 
Brugerens Foranstaltning uIlder Afbenyttelsen skal under
gives paalideligt og stadigt Tilsyn og lukkes, naar det paa
gældende Markarbejde afbrydes eller ophører. 

Enhver berettiget Bruger er med H ensyn til Overkør
selens eller Overgangens lovmæssige Benyttelse lige over fol' 
det offentlige ansvarlig fol' de Forseelser i saa H enseende, 
som hans Folk under Udførelsen af det dem overdragne 
Arbejde gøre sig skyldige i. 

Det el' forbudt uvedkommende at benytte private Over
kørsler og Overgange. 

§ 4. 
Ingen maa lade Kreaturer eller Køretøj er færdes paa 

Banen uden for Overkørslerne eller Overgangene eller holde 
stille med dem paa disse. 
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Kreaturdrifter skulle føres med særlig Forsigtighed oyel' 
Banen. Det samme gælder om Plove, H arver, Træstammer 
og andre tunge Genstande. 

Sporvogne ere med Hensyn til Passage over Jernbanens 
Spor underkastede de Forskrifter, der derom gives (.d' Mini
steriet for offentlige Arbejder. 

II. 

Om Udgravninger i Nærheden af Jernbanen og om Telegraf
eller Telefonledningers Anbringelse over eller under 

Banen. 

S 5. 
Ingen maa uden Jernbanebestyrelsens Samtykke fore

tage Udgravninger i en saadan Nærhed af Jernbanens Grund 
eller HavnespoI', at der derved kan opstaa Fare for Driften. 

Det er forbudt uden Jernbanebestyrelsens Samtykke at 
føre Telegraf- eller Telefonledninger og deslige over eller 
under Banen. 

III. 

Om Jernbanespor i offentlig Gade eller Vej. 

6. 
- ~~ 

Til Sikring aE Driftei a; . enibanespor (Havnespor, For-
bindelsesspor og deslige SPOl') paa offentlig Vej og Gade 
bestemmes følgende : 

a. Rumnlet over og paa begge Sider af Sporet skal hol
des frit Jor faste og løse Genstande indtil de Grænser, 
som Ministeren bestemmer. 

b. Det skal saa v idt muligt undgaas at køre med almin
delige Vogne og drive KreatnrtJl' paa langs af Sporet 
saavel som. at lade saadanne holde stille i Sporet eller i 
dettes umiddelbare N cBrh ed. N aar 1'ogs Ankomst sig
nalise res, skulle alle F odgængere, Ryttere, almindelige 
Køretøj er og KreaturdriEter vige Sporet og holde sig i 

. mindst 4 Fods Afstand fra nærmeste Skinne. 
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c. Al Kørsel og Kteaturdrift paa tværs af Sporet er for
budt, saa snart ot'l'ogs Ankomst signaliseres . Medens 
et T'og passerer tværs over en Vej eller en Gade, skulle 
alle Køretøj er' saa vidt muligt holde sig i mindst 20 
Fods Afstand .fra nærmeste Skinne. 

IV. 

Om Flytning af Jernbanevogne. 

§ 7. 
Paa Stationerne foreta~Jernbanevognes ' Flytning af 

J ernbanens Funktionærer; private Folk maa kun mod Sta
·tionspersonalets Tilladelse og under dettes Kontrol foretage 
13aadan Flytning. . 

Paa Havnesporene skal J erubanevognes Flytning lige
.ledes foretages af J ernbanens Funktionærer. Dog skulle For
sendere eller Modtagere, for hvem Jernbanevogne ere stillede 
til Raadighed, eller deres Folk være berettigede til, naal' 
ingen Jernbanefunktionærer er eller hurtig kan komme til 
Stede, paa Havnebanernes Læssespor at foreta.ge saadanne 
mindre Bevægelser af disse Vogne, som Losning og Ladning 
uomgængelig kræver , under Iagttagelse af de Forsigtigheds
regler, som Ministeri et maatte foreskrive. 

V. 

Om de rejsendes Forhold under Kørselen. 

§ 8. 
Saa længe et Tog el' i Bevægelse, el' det forbudt at stige 

ind i eller ud af 'roget eller hj ælpe andre dertil saavel som 
egenm ægtig at ' aabne Vogndøl'ene. . 

Al Ind- og Udstigning skal ske paa den dertil bestemte 
Bide ' af Toget. 

§ 9. 
Det er de rejsende forbudt h'a Toget tit udkaste Gen

stande, hvorved Personor eller Ejendom l{unne beskadiges. 
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§ 10. 
Ingen rejsende maa under Kørselen ved Anvendelse af 

Nødsignal eller Nødbremse søge at standse T'oget eller at 
hidkalde Hjælp , medmindre det el' nødvendigt fol' at af
værge Forbrydelse ellel' Ulykke. 

VI. 

Om Forskrifter til Opretholdelse af Orden og 
Sikkerhed. 

§ 11. 
Enhver , del' opholder sig ' paa eller søger Adgang til 

Jernbanens 'l'el'ritorium eller benytter dens Materiel, er plig
tig uvægerlig at rette sig ef te]' de almindelige Forskrifter, 
del' af J ernbanestyreisen inden fol' dens Myndighedsomraade 
gives til Opretholdelse af Driftens Orden og Sikkerhed, og 
som ere behørig kundgjorte paa J ernbanens Territorium, 
Stationer eller i Togene; ligeledes er enhver pligtig at rette 
sig efter de særlige Forskrifter, der meddeles ham af J ern
banens ved Uniform olIer andet rregn kendelige Personale i 
Elllbeds Medfør. 

VII. 

Straffebestemmelser m. m. 

§ 12. 
Den Bruger af private Overkørsler og Overgange, som 

forsømmer at lukke det derfor anbragte Led, straffes med 
en Bøde af 2 Kr.; enhver, del' iøvrigt gør sig skyldig i 
Overtrædelse af de i de foregaaende Paragraffer omhandlede 
Forbud eller Forskrifter , straffes med Bøder fra 1 til 100 Kr. 
Sagen behandles som offentlig Politisag. Bøden tilfalder 
Statskassen . 

Med H ensyn til visse mindre af e i det foregaaende 
omhandlede Forseelser skulle de af Ministeriet i H enhold 
t:il Lov af 11. .Maj 1897 § 12 for Statsbaneme fastsatte Bø
der*) være gældende for de private J ernbaner med den Virk-

"' ) i::le i::lide l G. 
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ning, at Sagens videre Forfølgning' bortfalder, naar den skyl
dige paa vedkomlllende J e1'D ba nol'unl,tionæ!'s Forlangende be
tale!' den for den paagældende Fo rseelse fastsatte Bøde ; fol' 
. Beta li ngen skal de!' sa1l1 t.idig· gi vps ha m sk !'imig '[' ilstaaelse. 

S 13. 
Jernbanens ved Uniform eller andet 'l'egn kendelige 

Funktionærer ere berettigede til paa eller umiddelbart ved 
Jernbanens 'renitorium at anholde den, der gør sig skyldig 
i en Forbrydelse mod Driftens Sikkerlwd ; den anholdte 
bliver u [orløvet at aJlevero t il Poli tiet. 

Den, del' gør sig skyldig i en efter S J. 2 strafbar For
seelse og ikke straks afgør Sagen efter Paragl'3ffens 2. Stykke, 
kan ligeledes anholdes, saafremt han ikke paa tilfredsstil
lende Maade stiller Sikk erhed for Bødeansvaret eller i alt 
Fald godtgør, hvem ha n er, og at han har fast Bopæl hel' 

Landet. 
S l -t 

Den, som l orsætlig ødelægger eller beskadiger Jernbanens 
Ejendele eller det under Jernbanens Varetægt værende Gods 
og Materiel, ifalder, fol' saa vidt han ikke vil være at anse 
med høj ere Straf efter den almindelige, borgerlige Straffelov, 
Bøder efter nærværende Anordnings § 12. 

§ 15. 
Den, som ødelægger eller beskadiger Jem banens Ejen

dele eller det under Jernbanens Varetægt værende Gods og 
Mater iel, er pligtig straks at yde Erstatning herfor. 

Fol' mindre Beskadigelser af det :f:asLe og rullende 'Ma
teriel ,'aavel som af Inven targenstandc, Rudel' og deslige 
kunn e de Normalp !'i ser, som a:f: Minister iet maatte være fast
satte i H enhold til Lov af 11. Maj 1897 § 15, anvendes 
med bindende Virkning ved Erstatningens Bestemmelse, dog 
ikke ud over et Beløb af 50 Kl'. for hver Beskadigelse. For 
saadanne Erstatningsbeløb kan Udpantning finde Sted, saa
:f:remt vedkommende hal' anerkendt sin Forpligtelse til at 
ersLaLtc (lul pmtg,eldellde Beløb. 

l 
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§ Hi. 
Enhver, der overieædel' de i nx rvfD rend c Anordn ings 

§ 11 om handlede Forbud og Forskei Etel' af .) e!'nbaneb 'sty
relsen , kan a:f: 'rjenestepersonalet udv iscs, om fornødent mcd 
Mn.gt udsættes, af J el'llbanens Tog saavel som af Jernbanens 
Territorium. 

VIII. 

Om Politiets og Jernbanepersonalets Pligt til gensidig at 
støtte hinanden. 

S 17. 
Politiet er pligtigt paa Forlangende at understøtte J e1'11-

banens P ersonale i Haandhævelse aE de for Banen givne 
Ordens- og Sikkerhedsbesten:unelser. Ligeledes er Jernbane
personalet pligtigt at støtte Politiet i dettes Tj eneste paa 
Jernbanens Territorium, for saa vidt den Jernbanepersonalet 
paahvilende Tjeneste, særlig Sikkerhedstjenesten, tillader det. 

IX. 

Om Jernbanepersonalets Forhol d over for Publikum. 

§ 18. 
Jernbanens P ersonale skal stedse j 'rjenesten uden Per

sons Forskel vise Besindighed, Høflighcd og al den Imødc
kommen, som kan rorenes med Op:f:yldelsen ar Tjenestens 
Fordringer. 

Paa Forlang~ndc aE rejsende skal enhver tjenestegørende 
Jornbanefunktionær være pligtig at opgive sit Navn, sin Stil
ling og sit Tjenestenummer, om der er tildelt ham et saadant. 

S H). 
Klager over P ersonalet, Befordringen eller andre J e1'11-

banen vedrørend e Forhold kunn e- fremsættes mundtlig eller 
s1;: ri ftli g for Personal~ts :f:oresatte eller JernbanestyreIsen , saa 
og af rejsonde incUøres i de al StYl'elsen autorisercde 
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Ankeprotokoller, hvoraf et Eksemplar skal være til Raailig
hed paa hver Station. 

Alle Klager skull e hurtigst muligt undersøges og be
svares, naar Klageren hal' opgivet sit Navn og sin Bopæl. 

x. 
Om glemte eller tabte Genstande. 

§ 20. 
Glemte eller tabte Genstande, del' findes j Jernbanens 

BefoJ'dl'ing-smidler olier i dens Lokaler, der ere bestemte til 
Afbenyttelse fol' rejsende, skulle tilbagegives Ejeren, naar 
]'Ian kendes eller kan opspØJ'ges; i modsat Fald skal Jem
banen opbevare rIem i 12 Maaneder og derefteJ' fremlyse 
dem i Berlingske cl'idende (efter 1. April 1904 i den j Hen
hold til Lov af 23. Januar 1903 udkomll1ende Statstidende). 

Indløses Sagerne ikk e inden 1 Maaned efter Fremlys
ningen, kunne de sælges ved offentlig Auktion, del' afholdes 
af Jernbanen med ellel' uden Auktionsdirektørells Mellem
komst. Overskuddet af Aukti onen med Fradrag a.f mulig 
paaløbende Fragt og Oplagspenge tilfalde]' den for J em
ba.nens Personale op rettede Sygekasse eller , saafl'emt en saa
dan ikke findes , en anden Jernbanen vedrørende Kasse efter 
nærmere Bestemmelse af Ministeriet for offentlige Arbejder. 

Ere Sagerne let fordærvelige, kunne de straks sælges 
paa bedst mulige Maade. Med Overskuddet forholdes SO))) 

foran angivet; dog kan det t ilbagefol'dres af rette vedkom
mend e i Løbet af 3 Maanedel' eftel' Salget. 

Rede P enge skulle dog stmks afleveres til Politiet til
lige med de glemte Genstande, sammen med hvilke de 
maatte være fundne; paa samm e Maade forholdes med let 
antændelige og eksplosive Sager o. desI. 

§ 21. 
Denne Anordning tneder i Kraft den 1. Januar 1904. 
Fra samme cridspunkt træde de endnu gældende Be

stemmelser i Forordningen af 5. Maj 1847 ud af Kraft 
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fol' saa vidt (1 (' und er Privatdrift værende JOl'l1banor 
angaar. 

Et Uddrag af donne Anordnings Bestemmelser v il være 
at opslaa paa. et iøjnofaldonde Sted saavel paa alle Bane
gaal'de og Holdepladser som i Jel'nbanekupeerne. 

Hvorefter alle vedkommende sig allerunderdanigst have 
at rette. 

Givet paa Fredensborg, den 17. November 1903. 

U ndol' VOI' Kongolige Haauc1 og Segl. 

ChristianE . 
(L. S.) 

C. Hage. 



" 
Bekendtgørelse 

om 

Fastsættelse af Bøderne for mindre Overtrædelser af Politi 
Anordning for private Jernbaner af 17. Novembel' 1903. 

Ved Politianordning af 17, November 1903 § 12 ere de 
tOI' Statsbanerne gældende Bøder for mindl'e Overtrædelser 
ogsaa gjort gældende for Privatbaner, nemlig: 

§ 1. 
En Bøde af 20 Kr. fastsættes :Eor den rejsende, som 

under Kørselen ved Anvendelse af Nødsignal eller Nødbremse 
søger at standse Toget eller at hidkalde Hjælp uden at det 
er nødvendigt for at afværge Forbrydelse eller Ulykke, 
Samme Bøde fastsættes for den, som iøvrigt i Strid med 
de i Vognene opslaaede Forskrifter bevæger 'l'ogline eller 
Nødbremsetræk eller bryder Plomben for sidstnævnte, 

§ 2, 
En Bøde af 15 Kr. fastsætte~ for den, som 

a, egenmægtig aabner Luknings- eller Afspærringsindret
ninger for offentlige Overkørsler eller Overgange ellor 
overskrider de;m, naar de el'O lukh:ede, 

b, naar Tog kan ses eller høres at nærmo sig, kører, rider, 
driver Kreaturer eller transporterer Plove, Harver, rrræ
stammer eller andre tunge Genstande ad offentligo 
Overkørsler eller Overgange, der ikke ere forsynede med 
Lukningsindretninger eller kun med Drejekors 'eller lig
nende, eller ad private Overkørsler eller Overgange, 

c. kører, rider, driver Kreaturer eller transporterer de under 
b, nævnte tunge Genstando paa Banon med tilhørende 
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Skraaninger, Dæmninger , Gl'øfter, Broer eller andro 
.A nlæg uden fOl' de ovor Banen førende Overkørsler og 
Overgange, 

d. holdor stille paa Ovorkørsle r oller Ovel'gftnge med Krea
turer, Køretøjer eller de oftnævnte tunge Genstande. 

§ 3. 
En Bøde af 5 Kr. fastsættes for den, som 

a" hvor Billetkontrollen er h enlagt til Stationerne, begiver 
sig til eller fra Tog, P erroner eller Ventesale ad :md1'e 
Veje end dem , som. del'til ere bestemte, 

b.flytter J ernbanevogne pfta Stationer uden Stationsperso
na.lets 1' illftdelse eller paa Havnespor med Tilsidesættelse 
af de i Anordningen fastsatte Begrænsninger eller af de 
af Indenrigsministeriet foreskrevne Forsigtighedsregler . 

§ 4. 
En Bøde af 2 Kr. fastsættes for den , som 

a. uberettiget gaar paft Banen med tilhørende Skraaninger, 
Dæmninger, Grøfter, Broer eller andre Anlæg uden for 
de over Banen førende Overkørsler 02: Overg'anO'e 

I '-' b , 

b. færdes paa Stationer uden for de for Publikum i Al-
mindelighed eller betingelsesvis aabnede Lokaliteter eller 
inden for disse sidste, naar ikke de for Adgangen stil
lede Betingelser ere opfyldte, alt for saa vidt Forholdet 
ikke falder ind under nogen af de foregaaende strængere 
Bødebestemmelser, . 

o. naar Tog kan ses eller høres at nærme sig, tiUods passe
rer offentlige Overkørsler eller Overgange, der ikke ere 
forsynede med Lukningsindretninger eller kun med 
Drejekors eller lignende, eller private Overkørsler eller 
Overgange. 
En Bøde af 2 Kr. kan endvidere i Medfør af Politian

ordningens § 12, 1ste P unktum, af Jernbanepersonalet af
kræves den Bruger af private Overkørsler eller' Overgange, 
som forsømmer at lukke dot derfor anbragte Led. 
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§ 5. 
En Bøde a t I Kr. rastsmttes fo l' den , SOlJl 

a. holder meo Vogn fo l' at afh ento ell ol' afsætte PerAO I1E' 1' 
E'l1er Gods paa en Station uden for do dertil bostemte 
Steder foran Stationen ell er Læssesporone, 

b. uden særlig Tilladelse af J el'l1banebestYJ'elsen tager Op
hold i Erhvel'vs Øj emed paa Jernbanons Terr itorium, 

c. medens et Tog Ol' i Bevægelse stigor ind eller ud af 
Toget ello1' hj ælpc!' andro der ti l oIler ogonm ægtig aab
nel' Vogndøre, 

o . stiger ind eller ud paa don ikke dortil bestemtE' Side 
af Toget, 

e. udkaster fm Toget Gonstande, hvorved P ersonel' ellE'r 
Ejendom kunne beskadiges. 
En Bøde af 1 Kl'. fastsættes endvidere for den , der 

ove rtræder Politianordningens § 11 ved saadanne mindre 
betydelige Uordener , der stride imod J ernbanebostyrelsens 
kundgjorte Forskrifter. 

§ 6. 
Naar den skyldige paa vedkommende J ernbanefunk

tionærs Forlangende botalel' den for den paagældende For
seelse i de fo regaaende Paragraffer fastsatte Bødo, bortfalder 
Sa.gens videre F orfølgning; fol' Beta.lingen skal dej' samtidig 
gives ham skriftlig Tilstaaelse. 

, § 7. 
Denne Bokendtgørelso træder Kraft elen 1ste Januar 

190.1. 



B. 

Ordensreglement 
fol' 

uindhegnede private Jernbaner. 

I. Banen og Stationerne. 

§ 1. 

Sporvidden. 

Sporvidden, maalt mellem Skinnehovedernes Inderkanter, 
skal Eor de normalsporede Jernbanel' væl'e 1435 mm og fol' 
de smalsporede 1000 mm, rn ed Udvidelse i Kurver, hvor 
Eornødent. 

§ 2. 

Banens Farbarhed. 

]. Banen skal holdes i en sa9,dan Stand , at den med 
Sikkerhed kan befares med den for vedkomm ende Stræk
ning fastsatte største Hastighed (§ 44). 

2. Strækninger, som midlertidig ikke kunne befares 
med den under 1. nævnte H astighed, skulle betegnes ved 
Signaler, del' tydelig kunne ses fra 'eogene. 

3. Bliver en Strækning af Banen ufarbar paa Grund 
af Istandsættelser eller af andre Aar,sager, skal del' i tilbør
lig Afstand fra begge Ender a:E den udstilles Faresignaler, 
og disse maa ikke borttages, førend Strækningen atter er 
farbar, selv om intet 'rog ventes . 

4. Stationerne skulle holdes afspæn'ede mod den frie 
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Bane ved Signalor og kun aabnes fol' Togenes Indkørsel 
eller Gemwmkøl'sol (jrr. § -t5). 

§ 3. 

Grænserne for det frie Rum over Sporene. 

Rumm et ovo)' Spor, paa hvi lke Cl'og' eller Vogne kunne 
komme t il at bevægC' s ig, skal indtil do ll eden fol' angivne 
Begnon sningol' (jf r. do vedhæ ftedo Profiltegn ingo l') holdes fr it 
fo l' Bygningsanl æg' og Gen stand o af alle Artol': 

Normalsporede Jernbaner. 
l. P a a d o n Er i e TI a n o, p a a S t a t i o n e I' 11 o s tI" o v o rl

s por samt paa Forbiudel ses ban e J' m e ll o m Sta
tioner og I-I avnespo r ri1aa' der 

i en Højde tra 50 mm indtil 380 mm over Skinn etop 
ikke findes nogen Gonstand inden-roI' en Skraalini e, som for
bind er to i de n ævnte H øjdC'r beliggende Punkte r, hvis Ai
stande ha Sporets Midte el'o henholdsvis 1216 mm og 
1520 mm , 

i en Højde fra 380 mm indtil 760 m111 ikko find os nogen 
Gonstand n ærmere Sporets Midte end J 650 mm , 

i en H øjde f ra 760 mm indt il 3050 mm ikke findes 
nogen Genstand næ l'l1lere Sporets Midte ond 2000 mm, hvilken 
sidste Bredde fo l' det frio Rum fra den l~ ævnte Højde af 
3050 mm formindskes ved to Afskraaninger , saaledes at 

j en Højde af 3890 mm ikke findes nogen Genstand 
næ rm ere Sporets MidLe ond 1520 mm , og saaledes at 

R umm et over solve SPO l'ot i en Breddo af 760 mm , 
regnet f l'a Sporets l\ '[i.clte, skal væro frit i on Højd o af mindst 
4800 mm. 

Pall. Stationers H ovodspor og paa FOl'bindelsesbaner 
m ollem Stationer og HavnespOl' kan do g v e d bestaa e nd e 
Anl æg i en Højd e fra 50 mm indtil 1120 mm over Skinn e
top dot fri e Rum indskrænkes til det. under Punkt 2 angivne 
P I'ofi l fo l' YaJ'elms- , Læsso-, D epotspor, Haynespo l' og des
ligo. 
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V e d Hov e d s p o r pa a Stationer fO l' sUI. HS S por, 
so m kunn e v e nt os b ef al' e d e af Plantog og Særtog. 

2. PaaVa l' o hu s-, L iOsse-, D e po ts pol', Havn e
s p o l' o g d e s l i g e maa de l' 

i en Højde fra 50 mm indtil 230 mm OVOl' Skinnetop ikke 
findes nogen (len stand n ærm ere Sporets Midte end 1140 mm, 

i en Højdo ha 230 mm indtil 380 mm ikke findos nogen 
Genstand n æJ'mel'e i::lporets :Midte end 1370 mm , 

i en Højde fra 380 111111 indtil 3GG3 111111 iHo find es 
n ogen Gen stand mOl'lll l'rO Sporets Midte end 1650 mm , hvil
ken sidste Bl'eddo Jo r dot fr io Rum 1'1'a dOll n ævn te H øjde 
af 3663 mm fOl'mind skes ved to Aiskraaninge l' , saaJodos at 

i en Højde af 3890 mm ikke lindos nogen Genstand 
n ærm ere Sporets Midte ond 1520 mm , og saaledes at 

Rumm et over selve i::lporet i en Bredde af 760 mm, 
regn et fra Sporets j lidte, skal v[x;l'e frit i en Højde af mindst 
4800 mm. 

3. Paa Y æ rk ste d s- og R e mi ses por ma a. del' 
i en Højde fra 50 mm indtil 230 mm over i::lkinnetop ikke 

fi lldes noO'en Gonstand n æ l'm Ore Sl)01'ots Midte end 1140 1nm, l::> 

i on Højde ha 250 mm indtil 380 J1ll1likko find es nogen 
Gen stand meJ'lll e l'e SPOl'ots :Midte end 1370 !lUll , 

i ell Højdo fra 380 I11Ill indtil 8220 mm ikke findes 
nogon Genstand n,C' rm e l'e Sporets Midte end 1650 mm , hvil
ken sidste Brodde fo l' det fri e Rum ha deu n ævnte Højde 
af 3220 mm fO l'mindskes ved to Afskraaningel' , saaledes at 
_ i en Højde af 3745 mm ikke findes nogen Genstand 
mermere Sporots Midte end 1360 mm, og saaledes at 

Rummet ovor selve Sporet i en Bredde af 880 min , reg
not fra. Spol'ets Midte, skal Vf-D l'e hit i en Højde af mindst 
4225 mm. 

4 . Fol' Spor af a ll e Arter gælder : 
Fasto Genstande, der ikke naa høj ere end 50 mm op 

Over Skinnetop, skulle ud e n fo l' Sporet i Almindelighed 



22 

være fjernede mindst 150 mm fra Skinnens Inderkant -
hvilket Maal dog for saadanne faste Genstande, hvis Afstand 
fra Skinnen er uforanderlig, kan indskrænkes til 135 mm -
og i n d e n i S P o r e t være f j ernede mindst 67 mm fra 
Skinnens Inderkant, hvilket Maal dog for Tvangsskinner kan 
indskrænkes jævnt aftagende til 41 mm. 

Langs Skinnernes Inderside skal altid holdes en Spor
rille aaben, hvis Bredde Ol' mindst 41 1n111, og hvis Dybde 
er mindst 38 mm. 

Smalsporede Jernbaner. 

1. P aa den frie Bane, paa Stationernes Hoved
spor samt paa Forbindels es ban e r m e ll em . Sta
'tioner og Havn es por maa del' 

indtil en Højde af 350 mm over Skinnernes Overflade 
ikke findes nogen Genstand nærmere ved Sporets Midte end 
900 mm og 

i en Højde fra 350 mm til 3000 mm ikke findes nogen 
Genstand nærmere Sporets Midte end 1600 mm, hvilken 
sidste Bredde for det frie Rum fra den nævnte Højde af 
3000 mm formindskes ved en Afskraaning, saaledes at 

Rummet over selve Sporene i en Bredde af 750 mm, 
regnet fra Sporets Midte, skal være frit i en Højde af mindst 
3750 mm. 

Ved Hovedspor paa Station e r forstaa s Spor, 
der kunne vent es b efare d e af Plantog e ll e r 
Særtog. 

2. P a a Varehus-, L æsse-, D e pot-, Havn e-, V æ rk
steds- og R e mis es por maa der 

indtil en Højde af 380 mm over Skinnernes Overflade 
ikke findes nogen Genstand nærmere ved Sporets :Midte 
end 870 mm, 

i en Højde fra 380 mm indtil . 3000 mm ikke findes 
nogen Genstand nærm ere Sporet.s Midte end 1350 mm, hvil
ken sidste Bredde fol' det frie Rum fra den nævnte Højde 
af 3000 mm formindskes ved en Afskraaning, saaledes at 

{ 
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Rummet over selve Sporene i en Bredde af 660 mm, 
regnet fra Sporets ]\1idte, skal være frit .i en Højde -af mindst 
3600 mm .. 

Langs Skinnernes Indersid e skal flJtid holdes en Spor
rille aaben, hvis Bredde er lnindst 33 mm, og hvis Dybde 
el' mindst 38 mm. 

Hvor 8pol'vidden er større end de i § 1 fastsatte nor
male Maal, ville de ovenfor angivne Tal for BreddemaaI, 
regnede fra Sporets Midte, være at forøge med Maalet fol' 
den halve Sporudvidelse og Breddemaalene under Punkt 4 
- inden i Sporet - med den hele Sporudvidelse. 

Hvor Sporet hal' Sidehældning (Overhøjde), maales 
Breddemaaleue fra en Linie gennem Spormidten, vinkelret 
paa Planen gennem Skinnetoppene. 

Over Varehus- , Læsse-, Depotspol', Havnespol' og des
lige samt V ærksteds- og Relllisespor kan under· tilbørligt 
Hensyn til deres Benyttelse en Indskrænkning tilstedes i do 
her angivne Maal fol' Grænserne for de frie Rum, dog kun 
med særlig Billigelse af den kongelige Kommissarius . 

I øvrigt kunne Afvigelser fra de her givne Regler for 
Grænserne fol' de frie Rum over Sporene kun t ilstedes af 
Ministeriet for offentlige Arbejder. 

§ 4. 

Maksimalhjultryk. 

Det største tilladelige Hjultryk for de paa Banen løbende 
Lokomotiver og Vogne i læsset Stand fastsættes for hver 
enkelt Jernbane af Ministeriet for offentlige ~rbejder. 

§ 5. 

Sporskifter. Frispormærker. 

l. Ethvert Sporskifte skal, naar det befares imod Tunge
spidsen af 'rog, være fastholdt i den rette Stilling enten ved 
Afiaasning eller ved Haandkraft. 



2. Ethvert ubevogtet Sporskifte p~la den fr'i e Bano skal 
paa betryggende Maade vmro fast.holdt j saadan i::it illing, . [Lt 

Togenes Vej er sikret . Ovor saadanlle Sporskifter maa intet 
'fog køre med større Hastiglled ond 10 km' i Timen. 

3. 'F or Sporskifte)', der l igge i Stationers Hovedspor, 
skal der være foreskrevet en bestemt Normalstilling. Nore 

. malstillingen for Sporskifter mellem Hovedspor og Sidespor 
er Stillingen til Hovedspor. 

4 . . Imellem sammenløbende eller hinanden krydselide 
Spor skal der sættes Frispormærker, som angive den Grænse, 
hvortil J ernbanevogne kunne føres from paa det ene Spor 
uden at spærro don frie Bi'ug af det andet. 

,§ 6. 

Hensta'aende Lokomotiver og Vogne. 

Lokomotiver, der henstaa under Damp, og henstaaende 
Vogne, som ikkeere forbundn e JJ1ed et Lokol1loti v, skulle 
være sikrede mod. utilsigtede Bevægelser. Saadanne Loko
motiver skulle desuden . være under stadigt Tilsyn. 

§ 7. 

Drejeskiver. Skydebroer. 

I Hovedspor, som befares af personføl'ende rfog, ll1aa 
der ikke lægges Drejeskiver og forsænkode Skydebl'ool' und
tagen for Enden af Sporet. 

§ 8. 

Eftersyn af Banen. 

1. Banen skal i det . mindste en Gang om Dagen 
efterses omhyggelig i hele~in Udstrækning., af det faste Per
sonale. Ved denne Undersøgelse skal der gives særlig Agt 
paa, om Sporskiftnings- og Signalapparaterne 'ere i tilbørlig 
Stand. Med Strækninger, hvis Tilstand kan give Anledning 
t il Fare for Togene, vil der va.!l'e at føre stadigt Tilsyn . ' 

2. Paa Stationerne skulle samtlige SporskiHer i Hoved
spor daglig underkastes et Eftersyn af den tj ensthavende 
$tationsbestyrer, del' har at overbevise sig om , at Sporskif
tem e med tilhørende Signalindretninger el'o i t ilbørlig Stancl. 

§ 9 . 

Banens Hegn. 

For saa vid t Banen i H enhold til de for dens Anlæg 
givne Bestemll1elser del vi s er forsynet med H egn, skal dette 
vedligeholdes i forsvarlig Stand. 

§ .1Q._._ 
Overkørsler og (fvergange i Skinnehøjde. 

l. Alle bevogtede Overkørsler og Overgange skulle 
være forsynede med iøjnefaldende Lukningsindretninger, saa
som Led eller Bomme, Laagel' eller Drejekors. Ved private 
Overgange kunne dog Stenter anvendes, og undOl' særlige 
Omstændigheder kunne Kæder bruges til Afspærring af 
Overkørsler og Overgange. 

2. Bomme for offentlige Overkørsler kunne indrettes 
til at aabne og lukke ved Hj ælp af mekanisk Træk, men 
skulle da være forsynede med en Klokke, hvormed der rin
ges før Lukningen. 

. 3. Ved alle offentligo Overkørsler og Ovel'ga nge skal 
opslaas Uddrag af de for deres Brug givne Bestemmelser . 
Ved ubevogtede, offentlige Overkørsler anbringes pai en 
iøjnefaldende og i længere Afstand synl;g ' Plads en 'favIe, 
hvorpaa med mindst 15 cm høj e Bogstaver er malet: »Pas 
p aa Toget! « 

4. 'l' il enhver Bruger af en privat Ov.erkørsel eller Over
gang skal der udleveres en Køreplan samt et Uddrag af de 
for Overkørslernes eller Overgangenes Brug givne Bestem
melser . 
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Betjening af i Skinnehøjde. 

1. Alle med Lukningsindretninger forsynede offentlige 
Overkørsler skulle, naar der ikke ventes Tog, være aabnede 
for den offentlige Færdsel. 

2. Led og Bomme for offentlige Overkørsler betj enes 
af Banepersonalet. Ledvogterne skulle lukke Ledene eller 
Bommene, saa snart et Tog nærm er sig. Forhindrer stedlige 
Forhold, 'Taage, Snefog eller andre Omstændigheder dem fra 
at se Toget i tilbørlig Afstand fra Overkørselen , skulle de 
lukke 5 Minutter før 'roget ifølge Køreplanen kan ventes, 
eller naar de ved Signal underrettes om et 110gs Ankomst. 
;Ledene eller Bommene aabnes atter, saa snart Toget er 
kørt forbi. 

3. Offentlige Overkørsler fol' stærkt befærdede Veje og 
Gader skulle belyses efter Solnedgang, saa længe de ere 
lukkede, med mindre der ved dem el' opstillet en Led
vogter med Haandlygte. 

4. Offentlige Overkørsler , del' ere anlagte for Fælles
veje, som ikke stadig benyttes, lmnne med vedkommendes 
Samtykke holdes lukkede i de 'J':idsI'Um , hvori de ikke be
nyttes, men de skulle da holdes aflaasede. 

§ 12. 

Betjening af private Overkørsler i Skinnehøjde. 

Led og Bomme for private Overkørsler aabnes og lukkes 
af de til dem henviste Brugere i Overensstemmelse med 
Forskrifterne i Politianordning :Eor Privatbanerne af D. D. 

§ 13. 

Signaler paa den frie Bane. 

1. Følgende Signaler skulle kunne gives paa den frie Bane: 
»Fri Bane« (»Banen el' i Orden «), 
»Fol'sigtig« (»Kør langsornt«), 
»Fare« (»Holdt«). 
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2. Krydsninger af Baner i Skinnehøjde uden fol' Sta
tiOller skulle i alle Retninger dækkes ved indbyrdes afhæn
gige Signaler. 

~ 14.. 

Elektriske Forbindelser. 

Stationerne skulle være fO l'synede med elektriske Appa
rater til Udveksling af indbyrdes Meddelelser . Endvidere 
skulle Ledvogtere paa den frie Bane ved elektriske Signaler 
kunne underrettes om Togenes Afgang. 

S 15. 

Stationsnavne og Ure. 

1. Paa enhver fj3 tation skal Stationsnavnet være malet 
paa en for det rejsende Publikum iøjnefaldende Maade. 

2. Paa enhver Station skal der findes i det mindste 
et rigtigt gaaende Ur, som er tilgængeligt fol' Publikum. 

3. 'Togførere, Lokomotivførere og BaneforllJænd skulle 
i Tjenesten altid være forsynede med et rigtigt gaaende Ul'. 

§ 10. 

Længdemærker. 

Langs Banen sættes Længdernærker. 

II. Det rullende Materiel. 
§ 17. 

Materiellets Tilstand. 

Lokomotiver, Tendere og Vogne skulle holdes l en saa
dan Stand, at Kørselen uden Fare kan foreg~lft med den 
største tilladte Hastighed (§ 44). 



§ l H. 

Hjul. 

l . Alle Hjul paa Lokomotiver, Tendere og Yogne 
skulle have t\porkranse, hvis H øjde over Løbekredsen ikke 
ml: a være mindre end ~5 Jllm for normalsporede og 20 mm 

. fo r smalsporede Baner. 
2. Afstanden mellom Hjulringene,' inderste Flador skal 

V~Dl'e 1360 111 111 ['O l' Jlonnalsporedc og 945 I11Jll -fOl' smalsporede 
Baner, paa hvilke jvfaal der dog tillades en Afvigelse af ikke 
over 3 mm til begge Sider. 

3. Hjulringenes Bredde skal være 130)))IJ1 fol' normal
sporede og 110 mm fo r smalsporede Baner, paa hvilke Maal 
der tillades en Afvigelse af ikke over 5 mm til begge Sider. 
. 4. Den mindste tilladte Afstand imellem t\porkransencs 
Ydersider ved største t\lid er 1'01' normalsporede Baner 1410 ])1m , 
maalt 20 mm fm Toppen af t\porkransen , og for smalsporede 
Baner 980 mm , maalt 15 mm fra Toppen af t\porkranson. 
Den mindste tilladte Ceykkelse af Sporkransen el' henholds
vis 23 mm og 15 mm, maalt i samme Afstand fra 'l'oppen 
af Sporhansen som ovenfor angivet. 

5. Hjulringens cl'ykkelse, maalt i Ydersiden , maa efter 
sidste Afdrejning ikke være mindre end 25 mm for normal
sporede og 20 Jllm fol' smalspoJ'ede Baner. 

6. Det største t illadte Slid paa Løbefladen , rnaalt 60 mm 
fra Hjulringens Inderside :Eor norm alsporede og 45 ml11 f ra 
Hjulringens lndOl's ide fol' smalsporede Baner, el' 9 mIn fo l' 
Lokomoti vel' og Tendere, 5 mm fol' Vogne. 

S 19. 

Koblinger. 

1. Alle Lokomotiver (Tendere) og Vogne skulle kunne 
sammenkobles ved to af hinanden uafhængige Indretninger 
og saaledes, at Brud paa on Del af den benyttede Kobbng 
(Hovedkoblingen) gør, at den and en Kobling (Sikkerheds
koblingen) tncdOl' i Virl, somhed. 

29 

2. Det N tilladt at lade enk elte Dele af Hovedkoblin
grn i;ldgaa i t\ ikkerh cdskoblingen , naar de paagældend e Drle 
ere stærke nok dertil. 

§ 20. 

Bremser . 

Lokomotiver og Tendere samt det fornødne Antal Vogn(? 
skulle være forsynede med BremseJ'. Denn e Bestemmelse 
skal dog ikke være til Hinder for, at de ved Reglel11ent~ts 
Ikrafttræden anvendte Lokomoti vel' med særlig 'render, paa 
hvilke kun crendel'en el' forsynet med Bremse, fremdeles be
nyttes; men saadanne Lokomotiver blive, saa snart Omst~n
<;lighedem e tillade det, og i alt Fald inden 5.Am efter nær
værende Reglements Ikrafttræden at forsyne med Bremse 
saavel paa selve Lokomotivet som paa Tenderen. 

§ 21. 

Lokomotivernes Indretning. 

1. Fol' hvert Lokomotiv skal der fastsættes en Hastig
hed, som af H ensyn til Lokomotivets Konstruktion ik'lce 
maa overskrides. Denne Hastighed angives j Lokomotiv?ts 
]1-;ørerhus. 

2. Lokomotiverne skulle være forsynede med : 
a . . En Hane til Anbringelse aE en Kontroltrykmaaler, ved 

Hjælp ai' hvilken Sikkerh edsventiler og Trykmaalere 
kunne prøves. 

b. To aE hinanden uafh ængige Indretninger til K~dlens 
Forsyning med Vand, sonl hver fo l' sig maa være i 
Stand til -at vedlio'eholde den normale Vandstand i Ked-e 
len under Kørselen . 

Den ene af disse Indretni.nger skal kunne vedlige
holde den normale Vandstand i Kedlen , selv naar Lo
komotivet staar stille. 

c. Mindst to af hinanden uafhængige Indretninger, som 
vise Vandstandshøjden i Kedlen. Den ene af disse Ind~ 



retninger skal i hvert Tilfmlde være et Vandstandsglas 
med Afspærringshaner. 

d. En iøjnefaldende Betegnelse af NOl'malvandstanden 00' 

Ildkassens Overflade. b 

Normalvandstanden er roo mm over Ildkassens 
Overflade. 

e. En Prop i Ildkassens Loft, ndstøbt med en Metallegering, 
der kan flyde ud og lade Dampen træde ind i Ildkas
sen, naar IldkasseloTtet blottes for Vand. 

f En tydelig og iøjnefaldende Angivelse af den højeste 
Dampspænding i Kedlen, som kan anses for tilladelig 
efter Udfaldet af den sidste Kedelprøve (§ 22). 

g. En Trykmaaler, paa hvilken ligeledes den højeste til
ladte Dampspænding er angiven paa en iøjnefaldende 

. Maade. 
h. Mindst to Sikkerhedsventiler, som ere indrettede saa

ledes, ,at de aabne sig ved den højeste tilladte Damp
spændmg. De skulle kunne løfte sig 3 mm fra deres 
Sæde. 

l. En Dampfløjte og en kraftig Signalklokke. 
k. Banerømmere eller Kofangere. 
1. En med Klapper forsynet Askekasse og en Gnistfalwer 

til at forhindre Udkastning af Gløder gennem Skorsten~n. 
m. Angivelse af Fabrikant, Fabrikationsaar, Fabrikations

nummer og Løbenummer. 

§ 22. 

Prøver og Eftersyn af Lokomotiver og Tendere. 

] . Nye Lokomotiver og 'l'endere samt Lokomotiver 
som ere blevne forsynede med nye Kedler, maa først sætte~ 
i- Drift efter at være underkastede en Prøve og fundne i 
betryggende Stand. 
. 2. Efter hver omfattende Istandsættelse af Kedlen 00' 

f
r • ' b 

.m' øvngt naa1' der er hengaaet højst 3 Aal', siden sidste 
Kedelprøve blev foretagen, skulle Lokomotiverne med til
hørende Tendere underkastes et grundigt Eftersyn af alle 
Dele samt en rrrykprøve af Kedlen. 
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3. Under denne Trykprøve ::;kal Kedelbeklædnillgen 
væl'e aftagen, Kedlen være fyldt med Vand og sat i For
bindelse med en Trykpumpe. Prøvetrykket skal overstige 
den højeste tilladte Dampspæncling med 5 kg pr. KvadT~t
centimeter. 

4. En Kedel, som ved Prøven antager en blivende 
Forandring i sin Form eller viser væsentlige Utætheder, maa 
ikke benyttes i denne rrilstand. 

5. 'l'l'ykmaalere og Sikkerhedsventiler skulle jævnlig 
og efter enhver Kedelprøve underkastes Prøver med en 
Kontroltrykmaaler, hvis Rigtighed fra Tid til anden maa 
undersøges. 

6. Senest S Aal' efter at en Lokomotivkedel el' sat i 
Drift, skal den underkastes et indvendigt Eftersyn , under 
hvilket Kedelrørene skulle være udt.agne. Dette Eftersyn 
gentages derefter hvert sjette Aar. 

7. De i denne Paragraf omhandlede Tidsrum, inden 
hvilke Prøver og Eftersyn af Kedler skulle foret.ages, regnes 
fra den Dag, da Lokomotivet efter endt Prøve, henholdsvis 
Eftersyn, er sat i Drift, indtil den Dag, da det sættes ud af 
Drift for at underkastes Prøve eller Eftersyn. 

S. De i denne Paragraf omhandlede Prøver af Loko
motiver og 'l'endere salut af Kedler og dermed i Forbindelse 
staaende Prøver' af Trykmaalere og Sikkerhedsventiler skulle 
overværes af Banens Maskinmester og forøvrigt foretages af 
en af Jernbanebestyrelsen med Ministeriets Samtykke ud
nævnt maskinteknisk dannet Mand. 

9. Over de foretagne rrrykprøver og indvendige Efter
syn af Lokomotivkedler føres en Protokol. 

§ 23. 

Vognenes Eftersyn. 

1. Nye Vogne maa først smttos j Drift ofte r at væro 
underImstede et Eftersyn af Oll af J oru ba nebesty relsen med 
'Ministe r'iets Samtykke udnævnt maskinteknisk daullet :Maud 
og fundne i betryggende Stand. 
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2. Vognene skull e Era 'l' id t il anden undel'ka , tes et 
grundigt EftersYJl, hvorved Hjulsrot, Lagre og Fjedre bort
tages. Dl' tte li;ftersyn skal finde Sted med høj st 3 Aars 
::V[ellemrum, af Person-, Post- og Rejsegod, 'vogne dog senest, 
hver Gang Vognene have løbet 30000 km. 

3. De i § 22 foreskrevne Regler for Prøver og Eftersyn 
af Lokomotivkedler finde tillige Anvendelse paa de i Jern
banevognene værende Opvarnmingskedlel'. 

§ 24. 

Vognenes Fjedre, Træk- og Stødindretninger. 

\.11e Vogne med Undtagelse af dem, der udelukkende 
·benyttes i Arbejdstog, skull e være forsyn ede med Bærefjedre 
og i begge Ender med elastiske Træk- og Stødindretningel' 
(Buffere) . 

§ 25. 

Betegnelser paa Vognene. 

1. Paa hver Vogn skal find es angivet: 
a. Vognens Ejendomsmærke, 
b. dens Løbenummer, 
e. dens Egenvægt med Akslel' og Hjul, men uden løse 

Udrustningsgenstande, 
d. Tidspunktet fol' sidste Eftersyn, 
e. Akselafstanden, 
f. Akseldiameteren. 

2. Paa Gods- og Rejsegodsvogne skal angives den Last, 
hvortil de el'e bestemte (j fr . § 33,2). 

3. Disse Betegnelser skulle onl fornødent rettes ved det 
i § 23 foreskrevne Eftersyn. 

§ 26. 

Personvognenes Indretning. 

] . Personvognene skulle være forsynede med saadanne 
Betegnelser, at de rejsende med Lethed kunne finde den 
Vognklasse, hvortil de have løst Billet. 

" 
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2. De Døre, som undes paa Personvognenes Længde
sider, skulle udvendig være :Eorsynede med mindst 2 Lukke
indretninger , hvoraf den ene enten bør vcore et Overfald 
eller en Tungelaas. \.lle Dørene i Personvogn ene maa kun 
afiaases saaledes, at de i Vognene værende rejsende selv 

kunne aabne dem . 
3. Ved Personvogndørenes Inderkant skal der være en 

Indretning til at forhindre, at de l'ejsendes Fingre komme 

i Klemme. 
4. I P ersonvogne, del' have en større udvendig Kasse-

bredde end 2900 1l1~) for normalsporede og 2100 mm for 
smalsporede Baner, skal del' ved alle . Sidevi~lduer, fol' ~aa 
vidt de kunne aabnes, enten være lndretnmger, del' :Eor
hindre de rejsende i at læne sig ud , eller være opslaaet Ad

varsler herimod. 
5. Personvognene skulle være indrettede til at belyses 

indvendig. 

§ 27. 

Fremmede Vogne. 

Lige over :Eor fremmede Baners Vogne, som kun mid
lertidio' befinde sig paa Banerne, kan del' ses bort fra de 
givne "'Bestemmelser om Materiellets Indretning, naar blot 
Dl'iften ild{e udsættes fol" Fare. 

III. Togelles Sammensætning og Gang. 

§ 28. 

Togenes Størrelse. 

Intet '1'00' maa bestaa af flere end ] 20 Vognaksler be
læssede eller b~belæssede. Pel'sonførende Tog maa. ikke inde
holde f1 erCl end 80 Vognaksler, fraregnot LokomotivC'l's og 

Tenderes Aksler. 
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§ 29. 

Lokomotivernes Plads i Togene. 

I. Under Kørsel paa don frie Bfl11 0 mafl Lokomotiv'tw 
Heglen kun sættes forrest i Togene. 

2. Arbejdstog samt 'rog, som paa Grund af Uheld ikke 
. kunne trækkes videre, kunne skydes frem ai' Lokomotiver; 
men Hastigheden maa da ikke overstige 25 km i Timen , 
og der skal i saa 'l' ilfælde paa den forreste Vogn eller i 
dens Nærhed være stillet on Udkigsmand , der kan give 
Stopsignal til Lokomotivføreron. 

3. Naar Tog trækkes af Lokomotiver , er det kun til
ladt at lad o et Lokomotiv skyde bag paa Toget, saafremt 
<Jet er nødvendigt fol' at overvinde stærke Stigninger eller 
for at sætte 'roget i Gang, naal' det el' gaaet i Staa paa den 
i'rie Bane. Det skydende Lokomotiv maa da ikke være lzob
let til 'r oget. 

4. Naar der medgives et Tog et Lokomotiv ti l at skyde 
bag paa, da maa dette væ)'o meddelt 'I'ogpersonfl let samt 
Lokomotivpersonalet paa det trækkellde Lokomotiv. 

§ 30. 

Sneplove. 

Sneplove paa egne Hjul eller Vogne til Opbrydning af 
Isrnaa kun kobles fOI'fln Lokomotiver fol' 'l'og, del' sæl'lig 
ere bestemte til Sne- og Isrydning. 

§ 3I. 

Bremsetal/et i Togene. 

1. I ethvert 'rog skal foruden Lokomotiv- og rrender
bremserno (§ 20) 6ndes saa mange betjente Bremser, at d e n 
nedenfor ang' ivne D e l af 'l'og ets Vogn aks l e r kan 
bremses: 
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Naar den størst e till adte Hast ighed 
Paa Fald i Timen er 

og Stigning er, som ikke ere 

I I I 
st ærkere end 25 km 30 km 40 km 45 km 

l 200 ... .. . .. . .... . . 1/12 l/12 1/10 l/S 
l 175 .. ... ~ . . . . . .... 1/12 1/ 12 l/O l/s 
l 150 . .... .. . . .... .. 1/ 12 1/ 10 l/S Ih 
l 100 . .... ..... . . . . . 1/10 1/9 Ih liG 
1 80 ... ... .... . . . .. l/S lh 1/ 6 1/5 

1/ 4 1 70 Ih 1/ 6 1/5 ... ... ... . . . ... 

I 
I/S 1 60 ............... 1/ 6 1/5 1/4 

2. Ved Beregnh1gen af Tallet paa bremsede Vognaksler 

iagttages følgende: . . " 0'0' 

a. For Kørehastigheder og Fald (StJgnmge~'), som lIMe 
imellem de i ' L'abellen angivne, gælder alt ld det fol' den 
nærmest større Hastighefl eller det nærmest stærkere 
Fald foreskrevne Bremsetal. 

b. Tallet paH. bremsede Vognakslel' b~s~ell1mes efter d~t 
stærkeste paa vedkommende Baneltme forek~mmenc e 
Fald (Stigning), som strækker sig over l ~(J}~metel's 
Længde. Kortere Fa.ld henfør'es under dot l 1 abellen 
angivne nærmest svagere Fald. 

e. Saavel ved Optællillg af: Vogn a ksler efter Jlæ~'værende 

Paragraf: som ved FastsætteIso ai' det nødvendlge A llta~ 
bremsede Akslol' regnes hver tom Godsvogns-Aksel EO I 
en halv Aksel. Pe1'so11-, Post- og Hejsegodsvognes Aksler 
regnes altid for hele Aksler. 

d. En ved Beregningen a~' 'rallet paa bremsef?e vogl
h
la

l
l{sler 

fremkommen Brøkdel skal stedse regnes · 01' en . e . 

§ 32. 

Bremsernes Betjening og Fordeling. 

1. Det i Paragraf 3J fastsatte Ant.al Bremser skal VffiJ'e 

hetjont. oll ten vod Haandkl'a:Et ollel' vod Oll mekalll sk, gen-
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nemgaaende Bremseindretning, som kan sættes i Virksomhed 
fra Lokomotivet, olIer ved en Forening af begge disse Be
t j eningsm aader saaledes, at en Del af 'roget bremses ved 
Haandkraft, en anden ved gennemgaaende Bl'emseindretning. 

2. Bag den bageste ved Haandkraft betjonte Bremse 
maa der være indtil 8 - belæssede eller ubelæssede -
Aksler . 

3. Iøvrigt skulle Bremserne, saa vidt muligt, være lige
lig fordelte i 'roget. De tungest belæssede Bremsevogne 
skulle fortrinsvis betj enes. 

§ 33. 

Læsning af Godsvogne. 

1. Godsvogne maa ikke læsses høj ere ell er bredere 
end at de fri t kunne bevæge sig over Baneme. Nærmere 
Regler for Læsseprofilet fastsættes af den kongelige Kom
missarius. 

2. Ingen Gods- eller Rejsegodsvogn maa læsses med 
større V ægt end 5 pe t. over den paa samme angivne Last 
(§ 25 ,2) . 

3. Gods, der kan antændes ved Gnister fra Lokomotivet, 
ma fl kun befordres i lukl,ede eller tildækkede Vogne. 

4. Let antælldeli ge eller ætsende Sager saavel som Sager, 
der let eksplodere ved Stød, Gnidning ell er Berøring med 
Ild, maa ikke befordres i reue P ersontog og kun under Iagt
tagelse af de i Banernes Reglementer foreskrevne Sikker
hedsforanstaltninger. 

§ 34. 

Signaler paa Togene. 

1. Alle Tog skulle under Kørselen være forsynede med 
Signaler, nemlig om Dagen mod Signaler, der betegne '1'0-
gets Bagende (Slutsignal), og i MØrke med Signaler, der be
tegno saavel rrogets F or- som Ba,gende. 

2. Slutsignalet pafl Togeno skal j Mmke lyse saavel 
fo rud som bagucl. 

• 
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3. Enkelto Køretøjer, SOHl Draisinel' og Trolj er, skulle 
være forsynede med Lyssignalor, naal' de i l\Iørke føres over 
den frie Bane. 

9 35. 

Signaler for Togpersonalet. 

Togpersonalet skal være udrustet med Midler til at gi ve 
Nødsignaler til Lokomotivføreren. 

§ 30. 

Signaler fra Lokomotivpersonalet. 

Lokomotivpersonalet skal kunne give følgende Signaler : 
»Giv Agt«, 
»Brems « (»Fare«), 
»Løs Bremsen «. 

§ 37. 

Medføreise af Redskaber. 

Ethvert Tog skal - i det mindste paa Lokomotivet 
medføre saadant Værktøj, at mindre Beskadigelsor, der maatte 
opstaa under Kørselen, hurtigst muligt kunne afhj ælpes . 

§ 38. 

Lokomotivernes Betjening og Førelse. 

1. Lokomotiverne skulle under deres Bevægelse paa 
Banen være betj ente af en Lokomotivfører , der er ansvarlig 
for Lokomotivets Førelse og Sikkerh ed, samt af en Fyrbøder. 

2. Tenderlokom otivor behøvo under Rangering paa Sta
tioner ikko at være botj ente af mero end 6n Mand, naal' 
deres Bevægelser ledes af en Stations- eller Togbotjent. 

3. DODl Lokomotivfører maa kun anvendes P ersoner, 
der i mindst et AH]' have gjort rCj eneste som Fyrbøder paa 
et Lokomotiv. 
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4. Fyrbøderen skal j det m indste være saH vidt for
trolig llled LokonlOtivets Betj ening, at ban hm bringe det 
ti l at standse og til at gaa tilbage. 

~ ;3H. 

Kørsel paa Lokomotiverne. 

Uden skriftlig ,!"'illadelse fra Banens Driftsbestyrer eller 
fra en af ham dertil bemyndiget ansat maa ingen andre 
køre paa Lokomotivem e end de, der ved deres Tjeneste el' 
berettigede dertil 

§ {o. 

Personalets indbyrdes Forhold. 

'J'j enestepersonalet, del' ledsager Toget, skal under Kør
selen være underordnet en enkelt Funktionær, Togføreren , 
som fortrinsvis er ansva ['hg fol' Togets Førelse og Sikkerhed. 

§ -!J. 

Tograpporter. 

Togføreren har at føre en Togi'apport llled Angivelse 
af Afgangs- og Ankomsttider fol' Hlle de f:ltat ioner, hvor Togel 
holder, af det medførte Materi el og Tj enestepersonale saInt 
iøvrigt af alle indtrædende, Toget ved rørende, smrlige .'Til
fælde. 

§ 42. 

Eftersyn af Togene forinden Afgang. 

l. Inden et 'rog forlader sin Udgangsstation, skal det 
nøje efterses af 'J'ogføreren, del' navnlig skal paase, at Lo
komotiver og Vogne ere tilbørligt sammenkoblede, at Vog
nene ere forsvarligt læssede, at det foreskrevne Antal Bremser 
erc til f:ltede og rigtigt fOl'delte og betjen te , at den gennem
gmwnd e Bremseindretning - Jor Baa vidt en saadall findes 
- er r igtig tilvejebragt, og at de forskriftsmæssige Varme-, 
Belysnings- og Sigllalindl'etn inger ere i Orden. 
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2. Disse Vlldel'søgolser Hf Togettl rette SH rnl11el1sa'lning 
sku ll e hyppig gentages under Rejsen og særlig, naar Loko
motiver eller Vogn e el'e blevne til- eller frakoblede. 

~ -J.3. 

Køreplan. 

1. fntet af de 'Ilog, del' er opført i den af Ministeriet 
fo r offentlige Arbejder stadfæstede offentliggjorte Køreplan 
for Personbefordl'ingell , maa bortfalde uden :i\rinis teri ets 'ril
ladelse, medmindre Naturbegivenheder eller anden tvingendc 
Magt gør ' [logets Fremførelse umulig . l øv rigt skal den 
nævnte Køreplall oyorholdps saa uøje som muligt, og den 
maa ikke forand res uden :Min isteriets Bamtykke. 

2. Intet plan lJ HDss igt Tog, del' er bestemt til Befordring 
at P ersoner , Illaa forlade en Stat ion fø l' elen i den offentlig
gjorte Køreplan angivne Tid . 

~ 44. 

Kørehastigheden. 

1. Kørehastigh eden maa fl Idrig overstige den Grænse, som 
a. el' fa stsat for de ell kelte Lokolllot iver i H.enhold til deres 

Konstmktion (§ 2.1 ), medm indre Kørselen fOl'etages Jor 
at prøve visse Dele af Banon eller -:\ fatel'iellet, 

b . . betinges ::tf 'l'ogets f:ltørl'else (§ 28), af Bremse rnes 'Ilal, 
Betj ening og Fordeling (§§ 31 og 32), eventuelt af Lo
komotivets Plad, ' i Toget (§ 29), 

e. betinges af vi sse Banestrækningers sH3rlige 'l'i lstand eller 
af særlige Bestemm elser , som maatte være givne for 
visse Banestrækninger. 
:2 . Iøvrigt er den største tilladte KørehastiglJed 

for normalsporede Baner 40 km i 'Ilimen , 
1'0[' smalsporede Baner 30 km i 'rim en. 

KørelJastiglledl'll k~m dog forøges ti l 45 klJl i Timen Jor de 
normalspor ,de Haner, Irvi s Ovel'bygning og øvrige Udstyrclse 
ikke skønn es at være t.il Hinder hertor. Nærm ere Bestem-
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molse i saa H enseende træffes i 11 vert enkelt 'ri Hælde a [ 
Ministeri et fo r offentlige Arbejdo\', 

3. Naar 'rog kører igonnem Spol'skiftekurvcl', skal 
Kørehastigheden formindskes i passende Grad. 

4. Naar Tog kører over Drejeskiver eller Sv ingoroer, 
maa Kørehastigheden høj st være 25 km i Timen. 

5. Særtog, som ikke ere signaliserede eller anmeldte 
fol' Bevogtningspersonalet (§ 49,s), maa ikke fremføres med 
større Hastighed end 25 km i Timen, med mindre ganske 
særlige Omstændigheder (Hjælp til forulykkede 'rog o. lign.) 
gøre en hurtigere Fremførelse nødvendig. 

6. Arbejdstog (§ 50) maa ikke fremføres med større 
Hastighed end 25 km i 'rimen, med mindre der er draget 
Omsorg for Bevogtning af de offentlige Overkørsler , som 
Toget skal køre forbi, i hvilket Tilfælde Hastigh eden kan 
forhøjes til den under 2. fastsatte Maksimalhastighed, jfr. 
dog § 29,2. 

7. N aar der g ives Signal til langsom Kørsel, eller der 
bemærkes en Forhindring paa Banen , skal Køl'ehastigheden 
formindskes i passende Grad. 

8. El' et 'rog forsynet med gennemgaaende Bremse
indretning (§ 32) og denne bliver utj enstdygtig, maa Kørselen 
ikke fortsættes med uformindsket Hastighed, med mindre 
det i § 31 fastsatte Antal Bremser betj enes med Haandkraft. 

§ -i5. 

Togenes Ind-, Ud- og Gennemkørsel paa Station erne. 

1. Signal til Tnd-, Ud- eller Gennemkørsel paa en Station 
maa kun gives Toget af den tjensthavend e Stationsbestyrer 
selv eller efter hans s,crl ige Ordre i llvol't enkelt 'J'i lfælde af 
en anden FUll ktionær. 

2. Forinden Statiollsbestyreren giver eller beordrer 
givet saadant Signal, skal han - onten ved SelvsYJl elle1', 
hvi s han paa Grund al særlige Omsb.endighedel' ikke pe r
sonl ig kan overskue li'orll oldono, gennem Meld iug fol' hvert 
enkelt Tilfælde fra andro Funktionæror - have skaffet SIg 
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Sikkerhed Jo]' , at den paagældende Tog\7ej paa Stationen el' 
fri , og at alle Sporskifter i don ere rigtig stillede og mod
gaaende Sporskifter i den enten afiaasede eller betjente. For 
centralaflaasede Sporski.fters Vedkommende kan der tillades 
Afvigelser herfra. 

3. Signal til Gonllemkørsel oller Afgang Jllaa derhos, 
bortset fra Tilfælde, hvor der skal sendes Hjælp til et stand
set 'rog, ikke gives: 

a. naar der findes Arbejdstog eller modgaaende Plan- elle1' 
Særtog paa samme SpOl' indtil næste Station , 

b. nMr det sidst fOl'udgaaende Tog ikke hal' naaot næste 
Station eller næsto Blokpost. 
4. Arbejdstog og Hjælpetog el' det dog tilladt om Da

gen og i klart Vejr at følge efter Plantog og Særtog, naar 
følgende Betingelser opfyldes : 

a t det bageste 'r og afgaal' mindst 5 Minutter efter det for
reste, 

a t det bageste Tog Jremføres forsigtigt og med l'mgere 
Hastighed end det forreste, og 

a t det forreste Tog er bekendt med, at et 'rog følger 
umiddelbart efter. 

S? -J.(i . 

Kørsel over Banekrydsninger. 

1. Kørsel over Banekrydsninger i Skinnehøjde uden 
for Stationer maH kun find e Sted, efter at Toget er bragt 
t il 'Standsning foran dot paagmldende Signal (§ ] 3), og dette 
derefter r forandret til »Fl'i Bane«. 

2. Hvor en Statsbanestrækning krydses i Skinnebøjde 
af en Privatbane ell er af et ikko i regelmæssig DriEt værende 
Banespor, kan Statsbanedriften fo rbeholde sig Raadighed 
over Banekrydsningen, og det el' da tilstnekkeligt, Ht don 
und er 1. nævnte Pligt til at standse paalæggos Togeno paa 
dot StatsoallOl'110 k ryd, 'ende Spo r. 

3. Paa t il svarende Nraade kan , hvor en Privatbane
strækning krydses i Skinnehøjde af et Spor aJ ri ngore Be
tydning, Privatbanon forbeholde sig Raadighed over Kryds-
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nmgon, og Pligton til at standse behøv Ol' da kun at paa
lcogf!,'os Tog paa det Pl'ivatbaup n krydsende Apor. 

9 47 . 

Kørsel over ua ukkede Overkørsler. 

Naa r et Tog nroriller sig Oll i Skinllehøjde værende 
Ovcrkørsel eller Overgang, der ikke er fo rsynet med Luk
nin gsindretning, og hvi s t ilstødende Vejstykkel' ikke kunne 
overskues fra Lokomotivet, skal Lokomotivføreren i betime
lig Tid tilkendegi ve Togets Ankomst ved Ly dsi gllal el'. I 
Snefog, taaget Vej l' oller Mørke skulle Togeno køre forbi 
Overkørsler og Ovorgange med særlig Forsigtighed og I::)ig
lialome gives stæl'k ere og ved holdonde. 

§ '+H. 

Kørsel paa dobbeltsporede Baner. 

1. Paa dobbeltsporede Ba,nestrækuinger skulle rrog paa 
den fri e Bane køro paa højl'e SpOl' i Forhold til Kørsols
retningen. 

2. Fra dcnn e Hegel kan eftor Ordre fra Banens Drifts
bestyror ellel' hvom han dertil l1l aatte bemynd ige, eller efter 
-Eorudgaaende A-Etale' mell em Nabostationel' afviges i Tilfælde 
af Spol'spærring samt -Eor Arbejdstog, Hj ælpotog og Hj ælpe
lok om otivor. 

§ 4~ . 

Særtog. 

1 . Særtog maa kun sendes over Banen efter Ordre af 
Banens Driftsbestyrer eller hvem han dertil maatte bemyn
dige. 

2. De Stationer, der passores af Scu)'tog, skulle betim o
lig' i Fo rvejen have skriftlig, telegrafisk oll e)' telefonisk An
meldelse OJll Togencs Løb. DesudoJl skal Bevogin ingspersonalct 
paa den paagmldencle Stræk ning und el'l'ettes om Særtogenes 
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Løl) onton vod Bud ell er ved Signaler paa det i elen ene 
ell er anden Retn illg over Strækningen sidst løbende 'l'og·. 

3. Under paatrængende. Omstændigheder kunne Sær
tog dog afsendes uden forudgaaende Anmeldelse eller Sig
nalisering, naar der' haves Vished for, at den paagældende 
Banestrækning el' fri for Tog; men de skulle da fremføres 
med særlig Forsigtighed og Lydsignalel'l1e hyppigt benyttes, 
jf!'. § 44,5. 

§ DO. 

Arbejdstog. 

1. Arbejdstog kunne kun anordnes aE Banens Drifts
bestyrer eller hvem han dertil maatte beJ1l)Tndige. Under-

. retning om Anordningen a!' saadallne 'r og tilligemed Oplysning 
Oli , over hvilke Banestrælmillgor og i hvilke '~'idsrum de 
skulle køre, skal betimelig gives til de Stationer, mellem 
hvilke de skulle bevæge sig, samt til alle mellemliggende 
Stationer. 

2. For elll,elte Køl'etøjer, der ere saa tunge, ut de i. 
to m 'J'ilstand ikke ved Haandkraft kunn e kastes ud af Spo
ret og bringes til bage paa dette, gældel' samme Regler som 
['Ol' Arbejdstog. 

3. Mindre 'Køretøj eJ' kuulle føres over Banen undel' 
Ledsagelse aE Oll ansvarlig fi'unHionæl' uden særlig Anmel-
delse. .... 

4. Mindst 15 Minutter 1'ø1' 'rog kunne vontes over 
Stl:ækningeIl, skal elet paagwldende SPOl' væl'e frit sna vel Jor 
Arbejdstog som fol' enkelte Køretøjer, saasom Draisiner og 
'rrolj er. 

9 5 1. 

Standsninger paa den frie Bane. 

Naar Tog som Følge af Uheld eller aJ andre, Aarsager 
illlod Beslemmclse blive llødsagede t il at standse paa den 
I'rie Bane, skal dcr uopholdeligt i begge Retningel' udstill es 
Signaler , so m vise, hvor Banen el' spærret, 
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~ -.) 
':'i !'L, 

Signalreglement. 

For de i de foregaaende Paragraffer paabudte Signaler 
skulle Bestemmelserne i det af ~Jini sterj et approberede Sig
nalreglement 1'0 1' Banel'll e være gældende. 

Kørsel paa Havnespor. 

Fol' Kørselen paa H avnespor, Forbindelsesbaner mellem 
Stationer og Havnespo l' og d~ gælde særlige Bestem-
melse l'. 

~ 5-t-. 

Ulykkestilfælde. 

Skuld~ der ved Banel'l1es Drift indtræffe Ulykkestilfælde, 
-ved hvilke Mennesker omkomme eller farlig saa.res, da skal 
saadant uopholdelig anmeldes saavel fol' den kongelige Kom-
1111SSHnus som fol' Pohtiøvl'igheden pHa det Sted , hvor Ulyk
ken er sket. 

IV. Slutningsbestemmelser. 
§ 50, 

Bestemmelser for Publikum. 

For Publikull1 g~elde Bestem melsel'l1e Pohtianordning 
for Privatbaner at D. D. 

S oli . 

Holdepladser m. m. 

Alt, hvad del' i de foregaaende Paragraffer er bestemt 
angaaende Stationer, gwldel', hvor andet ikke el' sagt, ogsaa 
Jor H oldepladse l' , hvo l' SikkedJ edstjellesten el' underlagt 
H oldepladsens Besty rer. H-vol'vidt BestemmelserJle ogsaa 
skulle bl' in ges t il Anvendelse paa andre H oldepladser og 
Stoppesteder, aJgøl'es af den kongelige Kommissarius. 
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§ fJ7 . 

Enkeltkørende Lokomotiver. 

])e i dot l'oregaaende om Tog tl'ufne Bestemmelse r .2,'mlde 
OgSll H fo l' eukeltl,øl'encl e Lokomoti-vel', for saa vidt de eftel' 
deres Indhold ere anvendelige dm·paa . 

~ 68. 

Reglementets Ikrafttræden. Ophævelse af ældre Reglementer. 

1. Dette Reglement træder i K l'aft d. 1. Januar 1901. 
2. Fra samme rridspunkt ophæ-ves de for de hel' om

handlede Privatbaner hiclW gældende Politireglementer. 
3. Hvor der ved bestaaende Anlæg maatte væ)'e all

vendt Regler, som ere i Strid med det.te Reglement, kUllne 
Afvigelser tilstedes af :Milli ste l'iet fo l' offentlige Al'bej d C'l'. 

Hvilket herved bringes til offentlig Kundskab. 

Ministeriet for offentlige Arbejder, den 17. November 1903. 

C. Hage. 

H . R . Howard Grøn. 

• • • 
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