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Til Sikkerhed for Færdslen og til Opretholdelse af 
Orden paa de private Jernbaner med tilhørende 
Søruter fastsætter Ministeren for offentlige Arbejder 
herved følgende Bestemmelser. 

I. Banen og Stationerne. 
§ I. 

Sporvidde og Hjultryk. 
1. Sporvidden, maal t mellem Skinnehovedernes Inder-

kanter, skal for de normalsporede Jernbaner være 
1435 mm og for de smalsporede 1000 mm, med Ud-
videlse i Kurver, hvor det er fornødent. 

2. Hjultryk. 
a . For hver Bane (Banestrækning) fastsættes af Mini-

steren for offentlige Arbejder et MaksimallJjultryk, 
gældende for Drivhjulene paa Damplokomotiver og 
paa saadanne Motorkøretøjer, hvor Drivakslerne 
er belastet med uaffje<lrel V ægt af Banemotorer. 
Hjultrykket gælder for s tillestaaende Hjul. 

b. For andre Hjul end de i Punkt a nævnte tillades 
et 10 °lo højere Hjultryk, som bliver det for Ba-
nen gældende Vogn-Hjultryk. 

c. Enkelle fremmede Godsvogne tillades fremført med 
et Hjultryk, der oversliger det under Punkt a 
nævnte med indtil 20 °lo, naar de fremføres i 
ikke personførende Tog og med en Hastighed af 
ikke over 30 km i Timen . 
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§ 2. 
Banens Farbarhed. 

1. Banen skal boldes i en saadan Stand, at den 
med Sikkerhed kan befares med den for vedkom-
mende Strækning fastsatte største Hastighed Ufr. § 42). 

Strækninger, som midlertidig ikke kan befares med 
den i Henhold ti] § 42 fastsatte største Hastighed, 
ska] betegnes ved Signaler. 

2. Bliver en Strækning af Banen ufarbar paa Grund 
af Istandsættelser eUer af andre Aarsager, skal der i 
tilbørlig Afstand fra begge Ender af den udstilles 
Faresignaler, og disse maa, selv om intet .Tog ventes, 
ikke borttages, førend Strækningen atter er farbar. 

3. Stationer, der er forsynet med Signaler, skal 
ved disse boldes afspærret mod den frie Bane og maa 
kun aabnes for Togenes Indkørsel eller Gennemkørsel 
(jfr. § 43). Afvigelser fra denne Regel maa kun ske 
med Tilladelse af Ministeren for offentlige Arbejder. 

§ 3. 
Grænserne for det frie Rum over Sporene. 
Rummet over Spor, paa hvilke Tog eller Vogne 

kan komme til at bevæge sig, skal boldes frit for 
Bygningsanlæg og Genstande af alle Arter i det Om-
fang, som fremgaar af de paa hosstaaende Figurer 
viste Fritrumsprofiler. 

Hvor der paa disse er anvendt Betegnelsen Hoved-
spor, forstaas herved Spor, som kan ventes befaret 
af Plantog og Særtog. 

Profilerne er inddelt i fire Grupper, I-IV, svarende 
til Arten af de Spor, for hvi lke de er gældende, og des-
uden er der indenfor hver Gruppe fastsat et Normal-
profil A og et Antal Specialprofiler, der i et vist Om-
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Grænset· for det frie Rum over Sporene. 
I. 

Spor paa fri Bane. 
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Grænser for det frie R um over Sporene. 
Il. 

Stationernes Hovedspor og Forbindelsesbaner mellem 
Stationer og Havnespor. 
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Grænser for det frie Rum over Sporene. 
III. 

Stationernes Sidespor, Havnespor, private Spor og lignende. 
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Grænser for det frie Rum over Sporene. 
IV. 

Spor i Værksteds- og Remisebygninger. 
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fang hjemler, henholdsvis foreskriver Afvigelser fra 
Normal profilerne. 

Normalprofilerne A - for Hovedspor paa fri Bane 
i Forbindelse med Specialprofilet B - er Udtryk 
for, hvad det i Almindelighed vil være ønskeligt at 
gennemføre. Specialprofilet B er gældende ud for 
Broer og lignende Bygværker og hjemler her en Ind-
skrænkning af A-Profilets Bredde til 2200 mm fra 
Spormidte . 

Specialprofilerne O er fastsat af Hensyn til Perron-
er og andel lilsvarend e. Profilet II C maa kun 
udnyttes med særlig Tilladelse fra MiDisteren for 
offentlige Arbejder. Hvor saadan Tilladelse ikke 
fo religger, e r Profilgrænsen A gældende. 

For saa vidt der ikke for en given Banestrækning 
er krævet gennemført et af de øvrige Profiler, aDgi-
ver Specialprofilerne D de Minimumsprofiler, som 
bortset fra eDkelte Tilfælde, hvor skrifllig Dispen-
sation maat.te foreligge, i hvert Fald skal være til 
Slede. 

Normalprotilerne A - - for Hovedspor paa fri Bane 
i Forbindelse med Specialprofilet B - og Special-
profilerne C skal gen nemføres ved Anlæg af nye 
Spor og ved Tilvejebringelse eller Ændring af faste 
Anlæg i Nærheden af bes laaende Spor. De skal, naar 
Lejlighed gives, søges strækniDgsvis gennemført ved 
bestaaende Anlæg. For Værksteds- og Remisespors 
Vedkommende er det, uanset Remiseskorstenskappers 
Karakter som fast e Genstande, tilladt at anbringe 
disse i en Højde svarnnde til Lokomotivernes 
Skorstene. 
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Angaaende Maalene m tlg n for den nederste Del 
af Fritrumsprofilerne fasts~ tles følgende: 

Maalet m er for Genstande, som er i fast Forbin-
delse med Køreskinnen, 135 mm og for alle øvrige 
faste Genstande 150 mm. Maalet n er for Tvang-
skinner 41 mm (ved Tvangskinne r for krumme Kr.rds-
uinger kan dette Maal dog fravi ges med særlig Til-
ladelse af Ministeren for offentlige Arbejder) og for 
a ndre Genstande 70 mm forøget med eventuel Spor-
udvidelse. Sidstnævnte Maal kan formindskes for 
Kontraskinner og med særlig Till adelse af Ministeren 
for offentlige Arbejder tillige for andre Gens tand e. I 
Overkørsler med Kontraskinner kan Sporrillebredden 
indskrænkes til GO mm, i Kurver forøget med den 
even tuelle Sporudvidelse indtil 70 mm. I Havnespor 
kan saavel paa ret Liuie som i Kurver med Radius 
> 700 m anvendes en mindste Sporrillebredde paa 
4i"> mm ud en TiJlæg for eventu el Sporudvidelse. I 
Havnespor med Radius < 700 m s kal Sporrillebred-
den mindst være 60 mm. Bortset fra de ovenfor om-
handlede Tillæg til Sporrillebredden for eventuel 
Sporudvidelse skal der ikke gives Tillæg Lil Maalene 
m og n i Kurver - jfr. nedenfor. 

Fritrumsprofilernes Maal anvendes i en Plan vin-
kelret paa Sporets Midtlinie (Kurvetangent) med den 
vandrette Maalelinie rørende Skinnehovedernes Over-
flader. Ved Spor med Udvidelse skal Profil ernes Akse 
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lægges gennem del udvidede Spors Midte. I Kurver med 
Radius < 700 m skal samtlige Breddemaal, med 
Undtagelse a f rn og n - jfr. ovenfor - forøges 
so m angivet i bosstaaende Tabel. Hvor særlig lille 
Sporudvidelse benyttes, kan Tabellens Breddeforøgel-
ser dog eventuelt formindskes med særlig Tilladelse 
af Minis teren for offentlige Arbejder. 

Kurveradius 

m 

CD- 700 
699- 400 
399- 300 
299- 250 
249- 200 
199- 150 
149--100 
99- 90 
89-80 
79- 70 

Forøgelse e al samtlige 
Breddemaal (Afstande Ira Spormidte 

til Profilgrænse) 
mm 

0 
10 
40 
70 

100 
160 
280 
310 
360 
420 

Ved Overgangen imellem Kurve og ret Linie eller 
imell em Kurver med forskellig Radius skal Fritrums-
profilern es Breddernaal varieres som vist paa bos -
slaaende Fig urer, hvor b1 er Fritrumsprofilbredd en 
svarende til en Kurve med Radius R1 , b2 Profilbredden 
svarend e Lil en Kurve med Radius R2 og R2 >Ri. 

Overga ngen fra Profilbrndderne b1 til Bredderne 
b2 skal forl øbe jævnt paa den viste Længde. Dersom 
de t retlinede Stykke imellem to adskilte, Kurver er 
saa kort, at Begræns ningerne for det frie Rum kom-
mer til at gribe ind i hiuanden, er det overalt de 
yderste Begrænsningslinier, der er gældende. 

For smalsporede Jernbaner gælder særlige Regler. 

§ 4. 
Sporskifter, Frispormærker. 

t. Ethvert Sporskifte skal, naar det imod Tunge-
spidsen befares af Tog (Plantog, Særtog, Arbejdstog 
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og Hjælpetog), være fastholdt i den rette Stilling 
enten ved Aflaasning eller ved Haandkraft. Denne 
Bestemmelse gælder ikke for Rangering. 

2. Ethvert ubevogtet Sporskifte paa den frie Bane 
skal ved Aflaasning saavel af Sporskiftetungen som 
af Sporskiftebukken være fas tholdt i saadan Stil-
ling, at Togenes Vej er sikret. Hvor Forholdene 
maatte kræve det. kan yderligere Sikringsforanstalt-
ninger paalægges efter Bestemmelse af Ministeren for 
offentlige Arbejder. 

3. For Sporskifler, der ligget· i Stationers Hoved-
spor, skal være foreskrevet en bestem t Noi·malstil-
ling. Som Hovedregel gælder, at Normalstillingen for 
Sporskifter mellem Hovedspor og Sidespor er $til-
lingen til Ho vedspor. 

4. Mellem sammenløbende Spor skal der anbringes 
Frispormærker. Disses Plads er for normalsporede 
Baner bestemt ved Skæringspunktet mellem 2 Linier, 
der er parallelle med Sporenes Midtlinier og belig-
gende i Afstanden f fra disse. 

Afstanden f er : 
For Hovedspor, Forbindelsesbaner 

og Sidespo r til fri Bane . . 2000 mm + e 
For andre Sidespor og for Havnespor 1650 mm + e 

Tillægget e afhænger af den paagældende Sporkur-
·ves Radius og tages fra Tabell en i § 3. 

§ 5. 
Henstaaende Lokomotiver og Vogne m. m. 
Henstaaende Damplokomotiver, Motorkøretøj er, 

Vogne m. m. skal være sikret mod utilsigtede Be-
vægelset·. Damplokomotiver og de i Materiellet væ-
.rende Dampkedler skal, naar de henstaar under 
Damp, være under Tilsyn. Ved Motorkøretøjer, der 
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benstaar med igangsat Motor, skal altid opholde sig 
en med Køretøjets Betjening fortrolig Mand. 

§ 6. 
Drejeskiver, Skydebroer. 

I Hovedspor. som befares af personførende Tog, 
maa der ikke lægges Drejeskiver og Skydebroer 
undtagen for Enden af Sporet. 

§ 7. 
Eftersyn af Banen. 

I. Banen skal i det mindste 3 Gange om Ugen med 
højst 2 Dages Mellemrum efterses omhyggeligt i 
hele sin Udstrækning. Ved denne Undersøgelse skal 
der gives sæl'lig Agt paa, om Sporskiftnings- og 
Signalapparaterne er i tilbørlig Stand. Med Stræk-
ninger, hvis Ti lstand kan give Anledning til Fare for 
Togene, skal der føres stadigt Tilsyn. 

2. Paa Stationer, hvor Sporskifterne betjenes af 
Stationens Personale, skal samtlige Sporskifter i 
Hovedspor daglig underkastes et Eftersyn af den 
tjenesl.ebavenue Stationsbestyrer, der skal overbevise 
sig om, at Sporskifterne med lilhøre~de Signalind-
retninger er i tilbørlig Stand. 

§ 8. 
Banens Hegn. 

For saa vidt Banen i Henhold til de givne Bestem-
melser er forsynet med Hegn, skal delte vedligeholdes 

forsvarlig Stand. 

§ 9. 
Overkørsler og Overgange i Skinnehøjde. 
t. Alle bevogtede Overkørsler og Overgange samt 

alle private Overkørsler og Overgange paa indheg-
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nede Baner, hvor den største tilJadte Kørehastighed 
overstiger 75 km i Timen, skal være forsynet med 
iøjnefaldende Lukningsindretninger, saasom Led eller 
Bomme, Laager eller Drejekors. Under særlige 0111-

slændigheder kan Kæder bruges til Afspærring af 
Overkørsler og Overgange. 

2. Bomme for offentlige Overkørsler kan indrettes 
til at aabnes og lukkes ved Hjælp af mekaniske Træk, 
men skal, naar Afstanden til Betjeningsstedet er 
over 50 m, være forsynet. m~d en Klokke, hvor-
med der ringes før Lukningen. 

3. Ved ubevogtede offentlige Overkørsler anbringes 
overensstemmende med Bestemmelserne i Ministeriels 
Bekendtgørelse Nr. 120 af 16. Marts 1931 det deri 
omhandlede Kryosmærke. Indtil dette Krydsmærke er 
anbragt, skal der paa hver Side af Sporet og i pas-
sende Afstand fra delte - som Regel ikke nærmere 
end 25 m - paa en iøjnefaldende Plads være en 
Tavle, hvorpaa med mindst 15 cm bøje Bogstaver 
e r malet "Pas paa Toget" . 

§ 10. 
Betjening af offentlige Overkørsler i Skinnehøjde. 

t. De med Lukningsindretninger forsynede offent-
lige Overkørsler skal, naar der ikke venles Tog, være 
aabne for den offentlige Færdsel. 

2. Led og Bomme for offentlige Overkørsler be-
tjenes ved Banens Foranstaltning. Ledvoglerne skal 
lukke Ledene eller Bommene, saa snart et Tog 
nærmer sig. Forhindrer stedlige Forhold, Taage, 
Snefog eller andre Omslændigbeder dem fra at 
se Toget i tilbørlig Afstand fra Overkørslen, skal 
de lukke, 5 Minutter før Toget ifølge Kørepla-
nen kan ventes, eller naar de ved Signal underrettes 
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orn' et Togs Ankonist. Ledene eller Bommene aab-
nes atter, saa snart 'Toget er kørt forbi. Lukning af 
Led og Bomme kan i særlige Tilfælde undlades, naar 
Toget bringes til -Standsning foran Overkørslen og 
dereffer køres forsigtigt over denne under Afgivelse 
ar Lyd signaler. 

Hjælpe- og Ambulancetog kan føres forbi uafluk-
kede Led og Bomme uden at bringes til Standsniog, 
·men der skal i saadanne Tilfælde gøres kraftig Brug 
af Lydsignaler. 

3. Lukningsindrelninger for offentlige Overkørsle r 
skal efter Solnedgang, saa længe de er luklrnt, være 
forsynet med Lygter, der viser rødt Lys mod Vejen 
(Gaden). Lygternes Anordning fas tsættes af Ministeren 
for offentlige Arbejder. 

4. Bevogtede Overkørsler, der er anlagt for Fælles -
veje, som ikke stadig benyttes, kan med vedkom-
mendes Samtykke holdes lukket i de Tidsrum, hvori 
de ikke benyttes ; men de skal da holdes aflaaset. 

§ 11. 
Bdjening af private Overkørsler i Skinnehøjde. 

Led og Bomme for private Overkørsler aabnes og 
lukkes af de Lil dem henvis te Br-ugere i Overens-
slemmelse med Forskrifterne i Politianordningen for 
Privatbanerne. 

§ H. 
Signaler 'paa den frie Bane. 

I. Følgende Signaler skal kunne grves paa den 
frie Bane: 

"Kør" ("Banen er i Orden"), 
"Forsigtig" (,, Kør langsomt"), 
,,Stop" ("Fare"). 
2. Krydsninger af Baner i Skinnehøjde udenfor 

Stationer skal i alle Retninger dækkes ved indbyrdes 
afhængige Signaler. 
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3. For Krydsninger med Mergelspor, Roespor og 
lignende Spor fastsæltes Bestemmelser i hvert enkeft 
Tilfælde af Ministeren for offentlige Arbejder. 

§ 13. 
Elektriske Forbindelser. 

Stationerne skal være forsynet med elektriske 
Apparater til Udveksling af indbyrdes Meddelelser. 
Endvidere skal Ledvogtere paa den frie Bane ved 
elektriske Signaler kunne underrettes om Togenes 
Afgang. 

§ 14. 
Stationsnavne og Ure. 

I. Paa enhver Station skal Stationsnavnet være 
lydeligt angivet paa et for det rejsende Publikum 
iøjnefaldende Sled. 

2. Paa enhver betj ent Station skal der findes i det 
mindste eet Ur, som er anbragt paa et for Publikum 
syn li gt Sted. 

3. Togførere, Lokomotivførere (Motorførere) og 
Baneformænd skal i Tjenesten altid have et rigtig 
gaaende Ur paa sig. 

§ 15. 
Længdemærker. 

Langs Banen sættes Længdemærker. 

II. Det rullende Materiel. 
§ 16. 

Materiellets Konstruktion· og Tilstand. 
1. Det rullende Materiel og alle faste Dele paa dette 

skal paa lige Spor i Midtstilling være indenfor Kon-
struktionsprofilet, og ved Passage gennem en Kurve 
med Radius 400 m skal det med maksimalt Udsving 
være indenfor den for nævnte Kurve gældende Spille-
rnmslinie. 
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Disse Bestemmelser skal være opfyldt, saa vel naar 
Fjedrene er helt sammentrykket og Hjulringene maksi-
malt afdrejet som ved største tilladte Pufferhøjde. 

Ved Passage gennem en Kurve med Radius 400 
m maa Materiellet og alle faste Dele paa delte i 
begge de ovennævnte Tilfælde og med maksimalt Ud-
sving ikke springe udenfor den for nævnte Kurve 
gældende Spillerumslinie. Konstruktionsprofiler samt 
Spillerumslinien for 400 m Kurveradius er vist paa 
hosslaaende Figurer, gældende for normalsporede Jern-
baner, hvor Fritrumsprofil A (evt. B eller C) e1· 
gennemført. 

2. Damplokomotiver, Tendere. Motorkøretøjer og 
Vogne skal holdes i en saadan Stand, al Kørslen 
uden Fare kan foregaa med den for det paagældende 
Materiel største tilladte Hastighed. 

3. Ministeren for offentlige Arbejder afgø1·, i 
hvilket Omfang de i nærværende Reglement indebold te 
Bestemmelser skal bringes til Anvendelse paa Trak-
torer m.v. 

§ 17. 
Hjul. 

1. Alle Hjul paa Damplokomotiver, Tendere, Molor-
køretøjer og Vogne skal have Sporkranse, hvis Højde 
over Løbekredsen ikke maa være mindre end 2f, mm 
og ikke større end 36 mm for normalsporede og 
ikke mindre end 20 mm og ikke større end 30 mm 
for smalsporede Baner. 

Et Hjulsæts 2 Løbekredse regnes at have en ind-
byrdes Afstand af 1500 mm for normalsporede og 
J 050 mm for smalsporede Baner. 

2. Afstanden mellem Hjulringenes inderste Flader 
skal være 1360 mm for normalsporede og 945 mm 
for smalsporede Baner, paa hvilke Maal der dog til-
lades en Afvigelse af ikke over 3 mm til begge Sider. 
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Konstruktionsprofil for Transitvogne. 

s.o. 
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Konstruktionsprofil for andre Vogne. 

Maal i mm. 
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Konstruktionsprofil for Lokomotiver og Tendere. 

so 

Maal i mm . 
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Spillerumslinie for Lokomotiver og Vogne 
svarende til 400 m Kurveradius. 

....... .. ·•······· ... ···1 
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3. Hjulringenes Bredde skal være mindst 130 mm 
og højst l 50 mm for normal sporede og mindst 110 
mm og højst 130 mm for smalsporede Baner. 

4. Afstanden mellem Sporkransenes Ydersider maa 
for normalsporede Baner højst være 1426 mm og 
mindst 1410 mm, maalt 10 mm over Løbekredsen, 
og for smalsporede Baner høj st 990 mm og mindst 
980 mm, maalt 8 mm over Løbekredsen. Den mind-
ste tilladte Tykkel se af Sporkransen er henholdsvis 
20 mm og 15 mm, maalt samme Sled . 

5. Hjulringenes Tykkelse, maalt i Ydersiden med 
Fradrag af eventuel Ansats for Sprængring, maa 
efter sidste Afdrejning ikke være mindre end 25 mm 
for normal sporede og 20 mm for smalsporede Baner. 

6. Det største tilladte Slid i Løbekredsen er 7 mm 
for Damplokomotiver, Tendere og Motorlokomotiver 
og 5 mm for Motorvogne og andre Vogne. 

§ 18. 
Bærefjedre, Træk- og Stødindretninger. 

1. Damplokomotiver (Tendere), Motorlokomotiver, 
Motorvogne og andre Vogne med Undtagelse af Vogne, 
der ud elukkende benyttes i Arbejdstog, skal være 
forsynet med Bærefjedre og i begge Ender med ela-
stiske Træk- og Stød indretninger (Puffere) . 

2. Pufferhøjden, d. v. s . Afs landen fra Skinneover-
kant til Pufferens vandrette Længdeakse, maa paa 
vandret Spor ved stillestaaende Køretøjer, saa vel 
med Last som uden Las t, ikke overskride 1065 mm, 
og selv med det største Slid paa de Dele, der har 
Indflydelse paa Puffe1:højden, ikke være mindre end 
940 mm for Køretøjer uden Overgangsbroer og 980 
mm for Køretøjer med Overgangs broer. 

Disse J.\'.laal gælder ikke for smalsporede Baner. 
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§ 19. 
Koblinger. 

I. Damplokomotiver (Tendere), Motorlokomotiver, 
Motorvogne og andre Vogne skal kunne sammen-
kobles ved to af hinanden uafhængige Indretninger 
og saaledes, at Brud paa en Del af den benyttede 
Kobling (Hovedkohlingen) gør, at den anden Kobling 
(Sikkerhedskoblingen) træder i Virksomhed. 

2. Det er tilladt at lade enkelte Dele af Hoved-
koblingen indgaa i Sikkerhedskoblingen, naar de paa-
gældende Dele er stærke nok dertil. 

§ 20. 
Bremser. 

Damplokomotiver, Tendere,Motorlokomoliver,Molor-
vogne og det fornødne Antal Vogne skal være for-
synet med Bremse. 

§ 21. 
Damplokomotivernes Indretning. 

t. For hvert Lokomotiv skal der fastsættes en 
Hastighed, som af Hensyn til Lokomotivets Kou strnk-
tion ikke maa overskrides. 

2. Lokomotiverne skal være udstyret med: 
a. 2 af hinanden uafhængige, kraftigt virkende 

Bremser, der dog kan have fælles Bremseløj. 
Lokomotiver, der udelukkende benyttes til Ran-
gering, behøver kun at være udstyret med I Bremse. 

b. 2 af hinanden uafhængige Indretninger til Kedlens 
Forsyning med Vand, so m hver for sig maa være 
i Stand til at vedligeholde den normale Vandstand 
i Kedlen und er Kørsl en. 

Den ene af disse Indretninger skal kunne ved-
ligeholde den normale Vandstand i Kedlen, ogsaa 
naar Lokomotivet staar slille. 
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c. 2 af hinanden uafhængige Vandstandsglas med 
Afspærrings- og Gennemblæsningshaner. 

d. En Prop i Fyrkassens Loft, uds løbt med en Metal-
legerin g, der kan flyd e ud og lade Dampen træde 
ind i Fyrkassen, naar FyrkasseJoftet blottes for 
Vand. 

e. EnTrykmaaler, paahvilken den højeste tilladte Damp-
spænding er angivet paa en iøjnefaldende Maade. 

f. En Indretnin g til Anbringelse af en Kontrolman o-
meterhane. 

g. 2 Sikkerhedsventiler, som er indrettet saaledes, 
at de aaboer sig ved den høj es te lilladte Damp-
spænding og kan udblæse saa megen Damp, at 
Kedeltrykket i intet Tilfælde overskrider den 
fa s tsatte højeste Dampspænding med mere end IO °lo-

b. En Udblæsningshane. 
i. En Dam pfløjte. 
j. Banerømmere eller Kofangere for begge Kørsels-

retninger. 
k. En med Klap forsy 11 et Askekasse. 
J. En Gnistfanger til at modvirke Udkastning af 

Gløder gennem Skors tenen. 
m. Angivelse af: 

Lokomotivets Fabrikant, Fabrikalionsaar, Fabri-
kationsnummer, Ejendomsmærke og Løbenummer. 
Endvidere i Førerhuset: 
Den højeste Dampspænding i Ked len, som er 
fas tsat efter Udfaldet af den s idste Kedelprøve 
(jf"r. § 22). 
Lokomotivets s tørs te tilladte Hastighed (jfr. Pkt. I). 
Dato og Aarstal for Prøvekørslen efter s idste 
Kedelprøve eller Eftersyn. 

n. Et direkte paa Kedlen anbragt Metalmærke, der 
angiver Beliggenheden af laveste tilladte Vand-
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stand, som er I 00 mm over Fyrkassens Overflad e, 
saml en iøjnefald ende Angivelse af denne Overfl ade. 

o. En direkte paa Kedlen anbragt Metalplade med 
An give lse af Kedlens Fabrikant, Fabrika tionsaar 
og Fabrika lionsnummer. 

For enmandsbetjente Lokomotiver Lil Slræknings-
kørsel fastsættes følgend e· særlige Besten1m elser: 
p. Den ene af de i Punkt a. omhandlede Bremser 

skal være en automati sk virkende Luftbremse, 
der kan sættes i Forbindelse med en tilsvarend e 
gennemgaaend e Bremse i Togs tamme n. 

q. Dampregulaloren, Fl øjlen og den automatis k vir-
kend e Lull bremse skal kunn e betjenes fra begge 
Førerhusets Sider. 

r. Der skal vær e bekvem Adgang fra Togs la mmeo 
til Lokomoti ve t. 

s. Det· skal fra begge Sid er i Førerhuse t være god 
U dsigl o,1 e1· Sporet. 

I øvrigt skal enma ndsbetj ente Lokomo ti ver god-
kendes til saad an An ve nd else a f Ministeren for offe nt-
lige Arbejder. 

§ 2?! . 
Prøver og Eftersyn af Damplok omotiver 

og Tendere. 
I. Nye Lokomotiver og Tend ere samt Lokomoti ve r, 

so m er blevet forsynet med ny Kedel. maa fø rst 
sættes i Drift e fter at være underkas tel et grundigt 
Eftersyn af alle Dele samt en Trykprøve af Kedlen 
og ved en foretage t Prøvekørsel befund et i betryg-
gende Stand. 

2 a . Efter hver omfattende Istandsættelse af Kedlen 
og for øvrig t, naar der er bengaael høj st 3 Aar (jfr. dog 
Pkt. 2 c), siden sids te Kedelprøve blev fo retaget, skal 
Lokomoti verne (Tenderne) underkastes e t grnndi gt 
Eftersyn a f all e Dele samt en Trykprøve af Kedlen, 

- 29 -

hvorefter der ind en ' 2 Maaneder efler Trykprøven 
skal fol'elages en Prnvekøt·se l. 

Under Trykprøven, som skal foretages med Vand-
tryk, skal Kedelbekl ædnin gen være aftaget og Kedlen 
he lt (yldt med Vand. Prøve ll'ykkel, som skal tilveje-
br in ges ved en Haa ndpun1pe, skal overs tige den bøj-
e:,; le ti lladte Dam pspænding med 5 kg pr. cm2 • 

En Kedel, so m ved Prøven a ntager en bli vende 
Fora ndrin g i s in Form ell er vi ser væsentl ige Utæl-
heder , maa ikke beny ttes i denn e Tils tand. 

b. Senest 9 Aar efler, at en Lokom otivkede l er sat 
i Drift, skal den und erkas tes el indv endi g!. Eftersyn, 
und er hvilket Kedelrørene skal være udlagel og Ked-
len rense t for Sten. 

Delte Efter yn med paaføl gend e Trykprøve og 
Prøvekørsel af Lokom otive t (j fr. Pkt. 2 a., 1. Stk.) 
skal derefter gentage· hve rt 6. Aar, (jfr. dog Pkt. 2 c.). 

c. Naar el Lokomotiv bar været underkaste t ind-
vendigt Efl ersy n, ka n Tid srumm et indtil næs le Kedel-
prøve henhold svis indlil næste indvendige Eftersyn 
forlænges med ind til 2 Aar Lil højst 5, henholds vi s 8 
Aar efter Prøvekørslen, sva rend e til den Tid, Kedl en 
hens laar udtørret, eller derom af Minis teren for offent-
lige Arbejd er fas tsatte særlige Regler. 

Ved Tidsfri stern es Forlængelse regnes kun med 
Henstand perioder paa mindst ¾ Aar, og den nævnte 
Udtørring ska l foretages umiddelba l't fø r hvel' saadan 
paabegyndt Periode og gentages, hvis Kedl en ikk e 
lages i Brug efter a t have hens taaet udtørret i 1 
Aar. Saafremt Lokomoti ve t hens taar med udtørret 
Kedel mere end 2 f\a r efter Prøvekørslen, skal de t 
forind en Ibrugtagningen und erkas tes en Trykprøve 
med afkl ædt Ked el. 

De anførte Bestemmelser kan ikke a nvendes paa 
ny e Lokomotiver. 
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3. De i denne Paragraf omhandlede Tidsrum, 
indenfor hvilke Prøver og Eftersyn af Kedler skal 
foretages, regnes fra den Dag, da Lokomotivet efter 
endt Kedelprøve henholdsvis Eflersyn er prøvekørt, 
indtil den Dag, da det sættes ud af Drift for at 
underkastes Prøve eller Eftersyn. 

4. Trykmaalere og Sikkerhedsventiler skal jævnlig 
· og efter enhver Kedelprøve underkastes Prøve med 
en Kontroltrykmaaler, hvis Rigtighed fra Tid til an-
den skal undersøges. 

5. De i denne Paragraf omhandlede Eftersyn og 
Prøver af Kedler og dermed i Forbindelse staaende 
Prøver af Trykmaalere og Sikkerhedsventiler skal 
overværes af en af Ba·nens Maskinpersonale og for-
øvrigt foretages af en af Jernbanestyrelsen med 
Samtykke af Ministeren for offentlige Arbejder 
antaget maskinteknisk uddannet Mand. 

6 a. Over Tidspunkterne for og Resultaterne af de 
foretagne Trykprøver og indvendige Eftersyn af Loko-
motivkedler samt Prøvekørslerne skal føres en Pro lok ol. 

b. Saafremt et Lokomotiv i Henhold til Punkt 3 b 
agtes henstillet med udtørret Kedel, skal dette an -
føres i Protokollen tillige med en Erklæring fra den 
i Punkt 5 omhandlede maskinteknisk uddannede 
Mand om, at Kedlen ved det indvendige Eftersyn var 
i en saadan Stand, at den paatænkte Forlængelse af 
Tidsfristerne kan anbefales. 

7. Foranstaaende Regler for Prøver og Eftersyn af 
Lokomotivkedler finder tillige Anvendelse paa de i 
Materiellet værende Dampkedler til Togopvarmning. 

§ 23. 
Motorlokomotivernes og Motorvognenes 

Indretning. 
1. For hvert enkelt af disse Køretøjer skal fastsættes en 

l 
J 
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Hastighed, som af Hensyn til lfonstruktionen ikke 
maa overskrides. 

2. Motorkøretøjer skal være udstyret med: 
a. 2 af hinanden uafhængige, kraftigt virkende Brem-

ser, som dog kan have fælles Bremsetøj, og af 
hvilke den ene skal være en a utomatisk virkende 
Luftbremse, der kan sættes i Forbindelse med en 
tilsvarende gennemgaaende Bremse i Togstammen. 

b. 2 af hinanden uafhængige Lydsignalapparaler af 
passende Styrke og af saaclan Konstruktion, at 
Signaler kan afgives, ogsaa naar Motoren staar 
st ille eller er frakoblet. 

Lydsignalerne skal kunne afgives fra Fører·-
pladserne. 

Motorvogne, der kun bar een Førerplads, skal 
være forsynet med et Signalanlæg til Brug ved 
Baglænskørsel. 

c. Banerømmere eller Kofangere for begge Kørse ls-
retninger. . 

d. Hastigbedsmaalere paa Førerpladserne. 
e. En Anordning, som standser Motoren og sæller 

den automatiske Bremse i Virksomhed, samt, hvis 
der anvendes elektrisk Kraftoverføring, tillige gør 
Banemotorerne strømløse, saafremt Føreren unrler 
Kørslen slipper Betjeningshaandlaget eller en 
Pedal i Førerrummet (Dødmandsanordning). 

Det er tilladt at indrette Dødmandsanordningen 
saaledes, at den kun træder i Virksomhed, naar 
Køretøjets Hastighed overstiger 15 a 20 km i 
Timen. 

f. I hver Motorvogn: 
Mindst 2 tydeligt kendetegnede og let tilgænge-
lige Nødbremsegreb, hvormed den automatiske 
Bremse kan sættes i Virksomhed og Køretøjets 
Motor (Motorer) standses, eller, hvis der anvendes 
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elektrisk Kraftoverføring, Banemotorerne gøres 
s trømløse. For Motorvogne med kun een Passager-
afd elin g er dog 1 Nødbremsegreb til s lrækkeligt. 

I bvert Pos t- ell e r Pakrum: 
En Nødbremsebane eller Nødbremseve ntil, hvor-
med den automa tiske Bremse kan sæltes i Virk-
somhed. 

g. Ild slukningsapparater i et til Køretøj e ts Størrelse 
og Indre tnin g svarend e Antal. 

h. Angivelse af: 
Fabrikant, Fabr·ikationsaar og Fabrikation snummer, 
Ej endom smæ rke og Løbenummer. 
Dato og Aars tal for Prøvekørslen efter sidsteE ftersyn. 
Den tjen es tefæ rdige Vægt med fuld Beholdning af 
13rændselsoli e, Køl evand, Værktøj m. rn . 
A kselafstaoden. 
Endvidere i Førerrum: 
Den for Køretøj et s tørste tilladte Has ligbed. 
I Postrum og Rejsegodsrum: 
Den s tørs te tillad te Las t. 

3. I øv rigt gælde r Ordens reglementets Bes temmelser 
for Indretning af Lokomotiver og Vogne i de t Om-
fang , hvori de kan finde Anvendelse paaMotorkøretøje r. 

§ 24. 
Prøver og Eftersyn af Motorlokomotiver 

og Motorvogne. 
I. Nye Motorlokomotiver og Motorvogne maa først 

sættes i Drift e fter at \7 ære und erkaste t et Eftersyn 
og en Prøve af en af J ernbanes tyrelsen med Sam-
tykke a f Ministere n for offentlige Arb ejdet· antaget 
maskint eknisk uddann et Mand og befundet i be tryg-
gende Stand. 

2. De omhandlede Køretøjer skal med passende 
Mellemrum und erkastes et grundigt Eflersyn, ved 

- 33 -

hv ilke t Hjul sæ t, Akse ll eje r og Bærefj edre skal fjer-
nes og und ersøges særskilt. Eftersy net skal afsluttes 
med e n Prøvekørsel. 

Dette Eftersyn skal finde Sted med høj st 3 Aars 
Mellemrum, og senest hver Gang Køre løjet hat· løbe t: 

For Motorlokomotiver 70.000 km. 
For Moto rvogne 55.000 km. 
Saafreml Køretøjerne i Mell emrummene mellem 

Eftersynen e faar et uroligt Løb , skal de straks ud-
ættes af Drifl og und erkastes et E ftersyn. 

§ 25. 
Vognenes Indretning. 

1. Paa hver Vogn skal find es angivet: 
Ejendom smærke. 
Løbenurnm r . 
Egenvægt med Aksler og Hjul, men ud en løse Ud-
rn s l11ingsgens tand e. 
Tidspunkte t for s id s te Eftersyn. 
.A kse laf's land en. 
2. Paa Gods- og Hej . egodsvogne skal angives dfm 

La.-t, hvortil de e r bes temt (jfr. § 33, 9l. ). 
:3. Personvogne skal være fo rsynet med tydelig 

I< l:i sseheleg nelse, som dog kan fald e bort for ~-
Klasses Vog ne. 

4. Udadgaaende Døre paa Per ·onvognenes Længde-
s id er kal være forsynet med 2 af hinanden uaf hæ n-
g ige Lukkeindre tnin ge r eller med en enkelt sæl'lig 
S ikkerhedslaas a: en af Ministeren for offentli ge Ar-
bejder godkendt Kon s lruktiou. Disse Lukkeindret-
ninger skal kunn e aabnes af de r ej sende. Person-
vognenes Yd erdøre skal kunne aflaases, saaledes at 
de rej sende ikke selv kan aabn e dem. 

5. Ved Kupevognd ørenes Inderkant skal der være 
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e n Indretning til at forhindre, at de rej send es Fingrn 
kommer i Kl e mm e. 

6. I Person vogne, der har en s tørre udvendig Kasse-
bt·edd e end 2900 mm for normalsporede og 2100 
mm for smal sp orede Baner, slrnl der ved alle Side-
v induer, som kan aabnes, enten være Indretninge r, 
der forhindrer de r ejse nde i at læne sig ud, eller 
være opslaael Advarsler herimod. 

7. P er sonvog nene skal være indre tte t til at bely -
ses indve ndig t og, for saa vidt de benyttes i \Tinter-
halvaare t. tillige til at opvarmes. 

8. Personvogne, de r benyttes i Tog m ed s tø rre 
Hastighed end 60 km i Timen, skal være forsynet 
med Nødbremsetræk ijfr. § 35, 2.). 

§ 26. 
Vognenes Eftersyn. 

l. Nye Vogn e maa først sættes i Drift efter at 
væ r e und erka s te t et Efte rsy n af e n af Jernban e-
s tyrelsen med Samlykke af Ministeren for offentlige 
Arbejder antaget maskinteknis k uddannet Mand og be-
fundet i betryggende Stand. 

2. Vognene skal m ed passende Mellemrnm unde r-
kas tes e t grundigt Eftersyn, ved hvilket Hjulsæl, 
Aksellejer og Bæ re fjedre skal fjernes og und ersøges 
særskilt. Dette Eftersyn skal find e Sted med høj s t 3 
Aa rs Mellemrum, for Person-, Pos t- og R ejsegods-
vogne dog senest, hver Gang Vognen e har løbet 
50.000 km. For Godsvogne kan Me llemrummet mell em 
2 Efte rsyn udvid es, dog til højs t 4 Aar. 
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III. Togenes Sarnn1ensætning 
og Gang. 

§ 27. 
Togenes Størrelse. 

I. Inte t Tog maa bes taa af ti ere end 120 Vognaksler. 
Personføre nde Tog maa ikke ind ehold e flere end 80 
Vognaksler, og pe rso nføre nd e Tog, hvis s tørs te Has tig-
h ed er 75 km i Timen eller de rover, ikke fl ere e nd 
60 Vognaks le1·. 

2. Enkeltkørende Damplokomotiver , Molorlokomo-
tive r og Motorvogne betrag tes som Tog. 

§ 28 . 
Lokomotivernes og Motorvognenes Plads 

i Togene. 
I a. Lokomoti,7 er og Motorvog ne med at·bejdende 

Motorer maa under Kø rsel paa den frie Bane i t-: egleu 
kun sættes forres t i Togene, men de kan dog ind-
sættes andelsleds i Togel, naar dette hat· e n automa-
tisk virkende, gennen1gaaende Bremseindretning, og 
naar Man øvreringen forelages fra en Førerplads i To-
ge ts Forende. 

b. Det e r lilladt at fremføre Motortog med arbej-
dende Motor i fl ere Kør e tøjer, n aar he le Toge t e r 
forsyn e t med en auto111atisk virkende, gennemgaaende 
Bremseindre tning, de r la der s ig be tje ne fra det forrest 
i Toget anbragte Motorkøretøj, hvis Fører ved Signa-
le r elle r paa auden M aade skal kunn e dirigere Moto-
rerne ogsaa i de andre L<øreløj er . 

2. Del e r tilladt at la de et Lokomotiv e ller en 
Motorvogn skyd e bag paa Toget, saafremt det er nød-
ve ndig t for a t overvind e s lærke Stig ninger eller for at 
sætte Toget i Gang. I saa Fald skal dette være med-
de lt Togpersonalet samt Føreren paa tl e t trækkende 
Lo komotiv {Motorvogn). 
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3. Arbejdstog samt Tog, som paa Grund af Uheld 
ikke kan trækkes videre, kan skydes frem , me n 
Hastigheden maa da ikke overstige 2;:i km i Timen, 
og der skal i saa Ti lfæ lde paa den forres te Vogn 
e ller i den s Nærhed være still et en Udk igsmand, der 
kan give Signal til Lokomotiv- eller Motorføreren . 

§ 2\1. 
Sneplove. 

Sneplove paa egne Hjul maa kun kobles foran Loko-
motiver for Tog, der særlig er bes temt til Snerydning. 

§ 30. 
Bremseta llet i Togene. 

I . 1 et Tog skal finde s minds t saa mange betjente 
Bremser, at den i n edens taaend e Bremselabellet· a n-
givne Del af Togets Aksler kan bremses Ufr. dog 
§ 3 1, 5.). 

Ved Beregn ing af Bremsetall e t maa det fremdri-
vende Køretøjs (og Tendernes) Aksler og Bremser ikke 
medregn es. 

For Tog, der fremføres af Molorl okomotiver (MotOl'-
vogne), er det dog tilladt at medregne disses Aksler 
og Bremser, for saa vidt Anlalle t af Aksler i den 
øvrige Del af Toget hver ken overskrider det dobbe lle 
af Motorkøretøj ets Anta l Aksler ell er det 3-dobbelle 
ar Motorkøretøj e ts Antal bremsede Aksler. 

Tog, der kun bestaar af enkelte el ler sammen-
kob lede Lokomo liver og Motorvogne, falder ikke ind 
under Beregn ingerne . 

For Tog, det· fremføres af Traktorer, fastsættes 
særlige Regler af Ministeren for offentlige Arbejder. 
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For Tog, der fre mføres af enmandsbetjente Oamp-
lokomoti ver, gælder følgende: 

Bremsetabel II 
Paa fald og Stigninger over 500 m, Naar den største tilladte Hastighed i Timen er: 

som ikke er stærkere end: ;io km 40 km 50 km 60 lun 

6,7 ¾o 1
/ 10 1/ 5 3/ 10 2/ 5 

10,0 - 1/ 5 1/ 3 4/ , 9 4/ 7 

14,3 - ¼ 2/6 4/ 7 "/s 
16,7 - 3/ 10 4/ 9 2/ 3 

2. Ved Beregningen af Tallet paa bremsede Aksler 
iagttages følgende: . 
a. For Kørebaslighed og Fald (Stigninger), som lig-

ger imellem de i Tabellen angivne, gælder altid 
del for den nærmest større Hastighed elle,· det 
nærmest stærkere Fald (Stigning) foreskrevne 
Bre111setal. 

b. Tallet paa brnmsede Aksler bes temmes efter_ del 
stærkeste, paa vedkommende Bane:;tykke fore -
kommende Fald (Stigning), som er over 1 km 
(500 rn for enmandsbetjente Lokomotiver). Kor-
tern Fald (Stigning) henføres under det i Tabellen 
angivne nærmest svagere Fald (Stigning). 

c. Saavel ved Optælling af Aksler efter nærværende 
Paragraf som ved Fastsættelse af dd nødvendige 
Antal bremsede Aksler regnes hver Aksel i e n 
lom Godsvogn for en halv Aksel. Person-, Post-
og Rejsegodsvognes Aksler regnes a ltid for hele 
.Aksler. En ved Beregningen af Tallet paa brem-
sede Aksler fremkommetBrøk skal altid forhøjes til 1. 

§ 31. 
Bremse1·nes Betjening og Fordeling. 

I. De t i § 30 angivne Anlal bremsede Aksler skal, 
hvor ikke andet e t· fastsat, være betjent enten ved 
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Skrnebremser eller ved en automatisk virkende, 
gennemgaaende Bremseindretning, som kan sættes i 
Virksomhed fra Lokomotivet, resp. Motorvogn en, el ler 
ved en Forening af begge disse Betjeningsmaader, 
saaledes al en Del af Toget brnmses ved Skrnebrem-
ser, e n anden Del ved en gennemgaaende Bre mse-
indretning. De i Motorvog ne forekommende Vægt-
stangsbremser regnes i denne Forbindelse som Skl"ue-
bremset·. 

De Bremser, der skal betjenes, skal saa vidt mu -
ligt være ligeligt fordelt i Toget, og de tunge:'ile 
Bremsevogne skal fortrinsvis betjenes. 

~- Alle Tog, hvis stø rs le tilladte Hastighed er nwre 
end 60 km i Timen, skal være forsynet med gennem-
gaaende Bremseindretning. 

3. Bag den bageste Bremse (Skrne- eller Luft-
bremse), der ska 1 betjenes, maa der højst medføres 
følgende '.Antal ubremsede Aksler og Togvægt.: 

Naar Togets største tilladte 
Hastighed er : 

indti l 45 km i Timen 

46- 60 -
61 - 80 -

over 80 -

Antal ubremsede 
Aksler 

14 
10 
6 
0 

Største tilladte Vægt 
af denne Togdel 

100 ts 
80 -
60 -

0 -

I Tog med Hastighed fra 61-80 km i Timen maa 
der efter sidsle luftbremsede Aksel højst medføres 10 
Aksler, og Vægten af denne Vogndel maa højst værn 
80 ts. 

.I Tog med Hastighed over 80 km i Timen maa der 
ikke medføres Vogne efter sidste luflbremsede Vogn. 

Personalet li] Betjening af sidste Skruebremse i 
Tog med større Hastighed end 60 km i Timen skal 
befinde sig i Bremsens umiddelbare Nærhed i be-
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timelig Tid · før Togets Indkørsel paa Stationer, 
hvo1· der ikke haves tilstrækkelig Sporlængde ud 
over Standsningsstedet til, at Toget uden Fare kan 
fo1·tsætte sit Løb, hvis den gennemgaaende Bremse-
indretning bliver utjenstdygtig. 

4. I Hjælpetog kan de foran anførte Bestemmelser 
fraviges. 

å. Tog, som ikke medfører rejsende, og som er be-
tjent af en Lokomotivfører (Motorfører) og for Damp-
togs Vedkomm ende desuden af en Medhjælper, e r del 
tilladt at fremføre med indtil 8 Vognaksler uden 
anden Bremsebetjening end Lokomotivets (Motor-
vognens) paa Betingelse af, at Lokomotivet (Motor-
vognen) er forsynet med Luftbremse, og de ubremsede 
Vognes· Bruttovægt højst andrager den nedenfor an-
givne Procent af Lokomotive ts (Motorvognens) Tjene-
stevægt, samt at Lokomotivets (Motorvognens) 
Afbremsningsprocent er mindst 50, og at Kørslen 
sker paa Stigninger eller Fald af ikke over L2,5 °!oo: 

Største tilladte Største tilladte Vægt af Togets Vogndel 
Hastighed i 0/u af Lokomotivets (Motorvognens) Tjenestevægt 

20 km i Timen 150 

25 - 100 

30 - 75 

35 - 50 

40 - 40 

45 - 30 

6. For personførende Tog, der fremføres af enmands -
betjente Damplokomotiver, gælder følgende Beslem-
melser: 

Togets personførende Vogndel skal være forsynet 
med en automatisk virkende, gennemgaaende Bremse-
indretning. der er sat i Forbindelse med Lokomoti-
vets Luflbremse. 
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Den automatisk virkende Ilremse skal kunne sættes 
i Virksomhed saa vel fra Lokomotivet som fra enhver 
Vogn, hvori Passagerer eller Medhjælper opholder sig. 

Det samlede Antal Aksler i Togets Vogndel og 
V ægten heraf maa høj st være: 
Naar Togets største tilladte 

Hastigh ed er : 

indtil 40 km i Timen 

41 - 50 -

51 - 60 -

Største lill adle 
Antal Aksler 

18 
12 
8 

Største tilladte V ægt 
af Togets Vogndel 

125 ts 
80 -
55 -

Bag den luftbremsede Togdel er det tilladt at med-
føre følgende Antal ubremsede Aksler: 
Naar Togets største tilladte Største till adte Største tilladte Vægt 

Hastighed er: Ant al Aksler af denn e Togdel 

indtil 40 km i Timen 6 40 ts 
41 - 50 - 4 25 -
51 - 60 - 2 14 -

7. For enmandsbetjente Motortog gælder følgend e 
Bestem mel ser: 

Toget maa foruden af den fremdrivende Motorvogn 
(Motorlokomotiv) højs t bestaa af dobbelt saa mange 
Aksler som Antalle t af Motorvognens (Motorlokomo-
tivets) bremsede Aksler. Bremsetallet skal iøvrigt op-
fylde de i Bremselabel I i § 30 indeholdte Krav. 

Passagerbefordrende Vogne skal være forsynet med 
en automatisk virkende, gennemgaaende Bremseinde 
retning, der er sat i Ledningsforbindelse med Motor-
vognens (Motorlokomotivets) automatiske·Bremseind-
retning. 

§ 32. 
Beskyttelsesvogne. 

I etbvert til Personbefordring bestemt Tog, hvis 
største tilladte Hastighed overskrid er 70 km i Timen, 
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og hvi s Vognvægt overskrid er 150 ts, s kal den for-
reste Vogn eller en Del af denn e boldes ubesat a f 
rejsend e som Beskyttelsesrum som nedenfor angive t : 

Naar Togets største I 
tilladte Hastighed er: for saa vidt Togets Vognvægt udgør : 

ove r 80 km i Timen 
71 - 80 -

151 - 400 ts 
201 - 500 -

over 400 ts 
- 500 -

skal Beskyttelsesrummet udgøre: 

en halv 2- eller 3- , en hel 2- eller 3-
akslet Vogn eller 2 akslet Vogn eller 3 
Vognafdelinger af I Vognafdeli nger af 
en 4-akslet Vogn en 4-akslet Vogn 

Forperron, Midlerperron, Toiletrum , Mo torførerrum, 
Kedelrum, Akkumulatorrum, Bremsekupe e ll er 
lignende regnes som en Vognafdelin g. 

Disse Regler gæld e r ikke for elektri sk drevne Tog 
i ren elektrisk DrifL 

§ 33. 
Læsning af Godsvogne. 

I. Godsvogne maa ikke læsses højere eller brede re 
end fastsat ved det gæld end e Ladep rofil. Hosstaaende 
Tegning viser Ladeprofile t fo r normalsporede Jern-
baner. 

2. Ingen Gods- ell er Rejsegodsvogn maa læsses 
med større Vægt end 5 ¼ over d en paa samme 
angivne Las t (jfr. § 25, 2. ). Naar saadanne Vogne skal 
indsættes i Tog, hvis slørste tilladte Has tighed overskri-
der 75 km i Timen, maa de kun læsses med 2/ 3 af de n 
paa dem angivne Last, dog undtages herfra de Rej~e-
godsvogne, der er særlig kons truere t til Brug i hur-
tigkørend e Tog. 

so 

Maal i mm. 
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3. Gods, der kan antænd es ved Gnistel' fra Lokom o-

tive t, maa kun befordres i lukkede ell er tildækkede 

Vogne. 
4. Letantændelige ell er ætsende Sager saavel so m 

Sager, der .let eksploderer ved Stød, Gnidning ell er 

Berøring med lid, maa ikke befordres i rene Person-

tog og i andre Tog kun under Iagttagelse af de i 

Banern es Reglementer fo reskrevne Sikkerhedsforan-

s taltninger. 
§ 34. 

Signaler paa Togene. 
t. Alle Tog skal und er Kørslen være forsy net med 

Signaler, nemlig om Dagen med Signaler, der beteg-

ner Togets Bagende (Slutsigna l), og i Mørke med Sig-

na ler, der betegner saavel Toge ls For- som Bagend e. 

Sluts ignalet paa Togene skal i Mørke lyse saavel 

forud som bagud. Enkeltkørend e Lokomoti\Ter og 

Motorvogne behøver dog in te t Sluts ignal om Dagen 

og i Mørke kun e t bagud lysend e Sluts ignal. 
2. Mindre Køretøje r, som D1·æsiner og Trolj er , skal 

være forsynet med Lyssignal er, naa1· de i Mørke 

kører over Stræknin gen eller holde r paa Togvej . 

§ 35. 
Signale1· fra Togpersonalet og de rejsende. 

I. Togperso nalet skal være udrus tet med Midler til 

at give Signaler til Lokomoti vføreren (Motorføreren). 

2. All e personførende Tog, h vis største tilJadte 1:-1 a-

s tighed overskrider 60 km i Timen, skal være forsynet 

med en Indretning, ved Hjælp af hvilken de rejsende 

og Togpersonale t kan sælte Bremsern e i Virksomhed. 

§ 36. 
Medførelse af Redskaber. 

Ethvert Tog ska l medføre saad ant Værktøj, at min-
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dre Beskadigelser, der maatte opstaa und er Kørslen , 

hurtigst mulig t kan afhjælpes. 

§ 37. 
Lokomotivernes og Motorvognenes 

Betjeniog og Førelse. 
J. Lokomoti ver og Motorvogne skal und er der f's 

Bevægelse paa Ban en være betjent af en Fører, der 

er ansvarlig for Lokom otivets (Motorvognens) Føre lse 
og Sikkerhed. 

2. Damplokomotiver skal fo ruden af Føreren være 

betjent af eo Meubjælper for denn e. Saafremt Loko-

motive t er indreltet til En mandsbetj enin g, (jfr. § 2 1 ), 

og Toge t fremføres efter de nedenn ævnte Regler, kan 

Medhjælperen und er Kørslen tillige gøre Tjeneste som 
Togbetj ent: 

Medhjælperen skal, saa sna rt Bill etteringen e1· endt, 

tage Plads i Før erhuse t og være Føreren behjælpelig 

med Udkig. og saafremt Medhjælperen er Fy rbøder, 

tillige med Kedlens Pasning. Ved Indkørsel paa Kryds-

nings- og Tilslutniogss lationer, samt hvor det a f Drifts-

bes tyreren maatte blive paabudt, skal Medhjælperen 

være til Stede i Førerhuset, og for saa vidt han ikke 

er i F'øredmse t ved Indkørsel paa andre Stationer, 

skal ban give Agt paa Signalerne og om fornød ent 

sætte Bremsen i Virksomhed. 
Medhjælperen skal indfinde sig paa Lokomoti ve t, 

naar der med Da mpfløjlen afgives 2 ell er fl ere lange 
Toner. 

Særlige Bestemmelser kan efter de lokale Forhold 

fastsættes for hver enkelt Bane af Ministeren for 
offentlige Arbejder. 

3. Damplokomotiver behøver under Rangerin g ikke 

at være betjent af mere end een Mand. 
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4 a. Som Føre t· af Damplokomotive r maa som He-
ge l kun anvend es Pe rson er, der i mind s t eet Aar bal' 
gjort Tjen esle som Fyrbøder paa e l Lokomotiv. 

b. l• øre rens Medhjæ lpe r ska l e fte r aflagt Prøve i de t 
minds te være saa vidt fortroli g med Be tj eningen 
af Lokomotive t, at han kan bringe de t Lil at s tandse 
og til a t gaa frem eller til bage, samt at ban ka n af-
g i ve reg lemente rede S ig nale r m ed Fløjlen og sætle 
Vand paa Kedl en. 

5. Som Motorfører maå kun anvendes Perso ner. 
som efte 1· a flag t Prøve er fuldt forlroli g ,ned Motore n 
m . v. og dens Virkemaade. 

§ 38. 
Kørsel paa Lokomotiverne og 

Motorvognenes 1:.-ørerrum. 
l. Uden skriftlig Till adelse fra Banens Orifl s bes ly-

r e r elle r fra en af ham dertil bemy ndiget a nsal maa 
ingen andre køre lJaa Lokomotiverne elle r i Motor-
vogn enes Førerrnm end de, de r ved deres Tj enes te er 
be 1·e tliget derli I. 

~- Motorvognes Førerrnrn kan dog ved passe nd e 
Afskilring iodre ltes til Passage l'befordring. 

§ 39. 
Personalets indbyrdes Forhold. 

Det tjen es tegørend e Personale i Toge t skal unde r 
Kørslen være und e rordn et en enkelt Pe rson, som for-
trin s vis er an s varlig for Toge ts Førelse og Sikkerhed. 

§ 40. 
Eftersyn af Togene forinden Afgangen. 

I. Ind en et Tog forlad er sin Udgangsslation, skal 
d el nøj e efterses, at Lokomoti,Te r og Vogn e e t· lit-
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børligt samm enkobl e t, a t Vognene er forsvarligt læs-
set, at del foreskrevne Antal Bremser er til Stede 
og rigtigt ford elt og be tjent, at den gennemgaaende 
Bremseindretning - for saa vidt en saadan find es -
og de forskri flsmæssige Varme-, Belysnings- og Sig-
nalindretninger er i Orden. 

2. Disse Und er søgelser af Togets r e tte Sammen-
sæ tning s kal gen lages, naar Lokomotiver eller Vogne 
e r bleve t til- eller frakobl e t. 

§ 41. 
l{øreplan. 

I. Jntet af de Tog, der er opført i den af Mini s le-
ren for offentli ge Arb ejder stadfæstede, offentliggjorte 
Køreplan for P ersonbe fordring en, ma a bortfalde ud en 
Minis terens Tilladelse, m edmindre Naturbegivenhed er 
e lle r a nden t vingende Mag t gør Toge ts Fremføre lse 
umulig, ell er de t sk ønn es hensig tsmæssig t und er 
Driftsfors tyrrel ser . J øvrigl skal den næv nte Køreplan 
ove rhold es saa n øje som mulig t, og den maa ikke 
forandres ud en Minis te rens Samtykke. 

~- Intet planmæssig t Tog, der er bes temt Lil Befor-
dring af P ersoner, maa forlad e en S tation før den i 
den offentliggjorte Køreplan angivne Tid. 

§ 4-2. 
Kørehastigheden. 

1. Den største tiHadte Kørehastighed fastsættes af 
Ministeren for offentlige Arbejder under Hensyn til 
vedkommende Banestræknings Overbygning, Kurve-
forhold og øvrige UdslyreJse. 

Paa Banestrækninger, hvor Niveauoverkørslerne for 
offentlige Veje og private Veje, der er aabne for 
almindelig Færdsel, ikke alle er bevogtet, eller hvor de 
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private Overkørs le r ikke all e er forsynet m ed Led, 

maa Kørehas tig heden ikke overs tige 7 '6 km i Timen . 

I øvrigt maa Kørehas tigheden aldrig over s tige de n 

Grænse, som 
a. betinges af visse Banestræ kninger s særlige Til-

stand elle r af særlige Res te mmeiser, so m ma atle 
være give t for visse Banestrækninger, 

b. er fas tsat for de e nkelle Lokomotiver (Motorvogne) 
i Henhold til deres Konstruktion (jfr. §§ 16 og 23), 

c. be tinges a f Togets Størrelse (jfr. § 27), a f Bre mser-
nes Tal, Betj ening og Ford e ling (jfr. §§ 30 og 3 1 ) .. 

eventuelt a f Lokomotive Ls (Motor vog ne ns) Plads i 
Toget (jfr. § 28). 

Den till adte Kør ehaslighed maa dog ove ,·skrides, 

hvi s Kørs le n foretages fo r a l p røve vi s ·e Dele a f 

Banen ell e r Materi e ll e t. 
2. Tog, der ikke har automalis k virke nd e, gennern -

gaaend e Bre mse, maa ikk e fre mfø res med s tørre Ha-

s tighed e nd 60 km i Tim en. 
3. Naar Tog k ører ge nn em S por skiftekurver, skal 

Kør ehastigheden nedsættes i p assf' nd e Grad. 
4, a. Kørsel over Drejeski ve r maa ikke ske med s tørre 

H as tig hed e nd IO km i Tim e n. 
b. For Kørsel over bevægelige Broer fas tsættes sær-

lige Beste mm elser i hvert enkelt Til fæld e. 
5 a. Naar e t Da mpl okom oti v, s om k ør er a lene ellt-r 

er i Spidsen af Toge t, ba r Tende re n fo rres t. maa 

Køreha:: tigheden høj s t vær e 45 km i Tim en. Denn e 

Indskræ nkning gæld er ikke for Tendedok omotiver og 

h e lle r ikke for Lokomotive r, der e r særlig konstru e-

r et til at løbe s ikkert i begge Retnin ge r. 
b. Naar et Motorlokomoti v eller en Moto r vogn, de r 

kører alene e lle r e r i S pidsen af Toget, ikke frem-
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føres m ed Førerpla dsen forres t, maa Kørehastig heden 
høj s t være 25 km i Timen. 

c. Naa r et Tog helt ell er delvis skyd es frem uden 

a t ha ve Førerpla ds i Spidsen af Toget , maa Køreha -

s tigheden højst være 25 km i Tim e n (jfr. § 28, 1 b 
og § 28, 3.). 

6. Sæ rtog , s om ikk e e r s ig nale ret eller anmeldt 

fo r Bevog tningsp er sona le t (jfr. § 4-6, 3.), m aa ikke frem-

fø res m ed s tø rre Has tighed end 25 km i Timen, med-

mindre gan ske særlige Oms tæ ndig heder (Hjælp til for-

uly kke de Tog og lig nende) gør e n hurtiger e Fremfø-
relse nødvendig. 

7. Arbejds tog (j fr. § 4 7) maa ikke frem føres med s tørre 

Has tig hed end 25 k m i Timen, m edmindre der e r dra-

g0t Omsorg for Bevoglning a f de med Lukningsindre l-

ninger fo rsyn ede Overkørs le r, som Toget s ka l passer e, 

i h vilke t Tilfæltl e Has tig hede n ka n forh øjes til den 
no rm a le, jfr. dog Punkt 5 c. 

8. Er e l Tog forsyne t med ge nnerngaaende Brem-

se indre tnin g (jfr. § ::! I), og denne bliver u tjenstdyg tig , 

rn aa Kø rs len ikke fort sæ ttes m ed uformin dske t Has ti a -o 
hed, medmindre det i§ 30 fas tsatte An tal Bremser b etj e-

nes med Haandkraft, dog maa Kø rehas tigheden ikke 
overs tige 60 km i Tim en. 

9. For Tog, der fr emfør es a f enm a nd s betjen te Da mp-

lokomotiver , maa Kørehas lig heue n ikke overs tige GO 
km i Timen. 

10. Indtræder saada n Fejl, a t Lyds ig na le r ikke kan 

a fg ives, maa Togets Hastig h.e d paa Banestrækninger 

med ube vogtede Overkørsler nedsættes til højs t 
km i Timen, og Toge t maa føres med særlig Forsio--
. 

lighed over de Overkør sler, ved hvilke der normalt 
s ka l a fgi ves Fl øjtesig nal. 

11. Naar der bemæ rkes en Hindring paa Banen, ska l 
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Kørehas tigheden nedsættes, og Toget om forn ødent 
bringes til Standsning. 

§ 43. 
Togenes Ind-, Ud- og Gennemkørsel 

paa Stationerne. 
I. Signal til Ind-, Ud- eller Gennemkørsel paa en 

Station maa kun gives Toget af den tjenestehavende 
Stationsbestyrer selv eller den, han i hvert enk elt 
Tilfælde maa lte beordre dertil. 

Paa Slationer med selvs tændi g Kommandopost kan 
dog ved særlige administrative Bestemmelser en Del 
af Stationsbestyrerens Myndighed og Ansvar over-
drages til Lederen a f Kommandoposten. 

2. Forinden Stalionsbes tyreren - henholdsvis ved-
kommende Leder af en selvstændig Kommandopos t. 
- giver eller beordrer givet saadant Signal, skal 
han - enten ved Selvsyn ell er, hvis han paa Grund 
af særlige Omslændigheder- ikke personlig kan over-
skue Forholdene, genn em Melding for hv el'l enkelt 
Tilfælde fra andre tjenestegørende - ha ve skaffet 
sig Sikkerhed for, al den paagæld ende Togvej paa 
Stationen er fri, og at alle Spo rskifter i den er rig-
tig s lillet og modgaaende Sporskifter i den enten af-
laaset eller betj ent. For centralafla;asede Sporskifters 
Vedkommende kan der tillades Afvigelser herfra. 

3. Signal til Gennemkørsel eller Afgang maa, 
bortset fra Tilfælde, hvor de t· skal sendes Hjælp 
til e t standset Tog, ikke gives: 
a. naar der findes Arbejdstog eller modgaaende Plan-

eller Sæl'log paa samme Spor indtil næste Station, 
b. naar det sids t forudgaaende Tog ikke har naaet 

næste Station e ller næste Blokpost. 

? 
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Arbejdstog og Hjæl petog er del dog tilladt om 
Dagen og i klart Vejr at lade følge efter Plan tog og Sær-
tog, naar følgende Betingelser opfyldes: 
at det bageste Tog afgaar minds t 5 Minutter efter 

det forreste, 
at de t bageste Tog fremføres forsigtigt og med rin-

gere Has tighed end del forreste, og 
at det forreste Tog er bekendt med, at et Tog føl-

ger umidd elbart efter. 

§ 4-4 . 
Kørsel over ua:flukkede Overkørsler. 

Ved Overkørsler eller Overgange i Skinn ehøjde, 
hvor } ærdslen over Ban en ikke er sikret I) enten ved 
automatiske Lyssignaler 2) eller ved fornøden Over-
sigt fra Vejen over Banen i Ove rensstemmelse med 
de af Minis teren for offenl lige Arbejder herom ud -
stedte Regler eventuc•lt ved forn øden Bagsigt 3) eller 
ved fri Ud sigt fra vedkommende Vej paa en S træk-
ning af 30 m fra Spormidten over Banelinien i 
en Udstrækning a f 100 m til h ver Side, skal det ved 
Mærker, opstillet i en Afstand af 100 - 165 m fra 
Overkørslen, paalægges Lokomotivføreren {Motorfø-
reren) ved Lydsignaler a t tilkendegive, at Togetnærmer 
sig. I usigtbarl Vejr skal Signalerne desuden afgives, 
hvor det efter Oms tændighedern e skønnes nødvendigt. 

Ovens taaende Bestemmelse finder ikke Anvendelse 
ved private Markveje for en enkelt Lodsejer og ved 
private Overgange. 

Lukning af Led og Bomme, der normalt betjenes 
fra en Station, kan i Tilfælde af, at Stationen midlerti-
digt er ubetjent, undlades, naar Toget bringes til 
Standsning foran Overkørslen og derefter føres for-
sigtigt over denne und er Afgivelse af Lydsignal. 
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Overkørsler, der er forsynet med automatiske Lys-
signaler, betragtes iøvrigt - bortset fra § 42, Stk. 1, 
2. Punktum - med Hensyn til Togpassage som 
bevogtede Overkørsler. 

§ 45. 
Kørsel paa dobbeltsporede Baner. 

1. Paa dobbeltsporede Banestrækninger skal Tog 
paa den frie Bane køre paa højre Spor i Forhold til 
Kørselsretningen. 

2. Fra denne Regel kan efter Ordre af Banens 
Driftsbestyrer eller af den, han dertil maatte bemyn-
dige, eller efter forudgaaende Aftale mellem Nabo-
stationflr afviges i Tilfælde af Sporspærring samt for 
At·bejdstog, Hjælpetog og Hjælpelokomotiver. 

§ 46. 
Særtog. 

t. Særtog maa kun sendes over Banen efter Or-
dre af Banens Driftsbestyre1· eller af den, han dertil 
maatte bemyndige. 

2. De Stationer, der passeres af Særtog, skal i be-
timelig Tid i Forvejen have skriftlig, telegrafisk eller 
telefonisk Anmeldelse om Togenes Løb. Desuden skal 
Bevogtningspersonalet paa den paagældende Stræk-
ning under1·ettes om Særtogenes Løb enten 
ved Bud eller ved Signaler paa sidste Tog, som 
før Særtoget i den ene eller den anden Retning 
føres over Strækningen. 

3. Under paall'ængende Omstændigheder kan Sær-
log dog afsendes uden forudgaaende Anmeldelse el-
ler Signalering, naai· der haves Vished for, at den 
paagældende Banestrækning er fri for Tog, men de 
:;;kal da fremføres med særlig Forsigtighed og Lyd-
signalerne hyppigt benyttes, (jfr. § 42, 6.). 
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§ 47. 
Arbejdstog. 

1. Arbejdstog kan kun anordnes af Banens Drifts-
bestyrer eller af den, han dertil maatte bemyndip;e. 
Underretning om Anordningen af et saadant Tog til-
lige med Oplyrning om, over hvilken Banestrækning og i 
hvilket Tidsrum det skal køre, skal i betimelig Tid 
gives til alle Stationer paa Strækningen. 

2. Dræsiner, Troljer og lignende Køretøjer kan føres 
over Banen under Ledsagelse af en ansvarlig Pe1·son 
uden særlig Anmeldelse. Enkelte Køretøjer, der er· 
saa tunge, at de i tom Tilstand ikke ved Haandkraft 
kan sættes ud af Sporet, maa kun fremføres, naar 
den paagældende Strækning er fri. 

3. I betimelig Tid før Tog kan ventes over Stræk-
ningen, skal det paagældende Spor være frit saavel 
for Arbejdstog som for enkelte Køretøjer, derunder 
Dræsine•· og Troljer. 

§ 48. 
Standsninger paa den frie Bane. 

Naar Tog som Følge af Uheld eller af andre Aar-
sager imod Bestemmelse bliver nødsaget til at standse 
paa den frie Bane, skal der uopholdeligt i begge Ret-
ninger udstilles Signaler, som viser, hvor Banen er 
spærret. 

§ 49. 
Signalreglement. 

For de i de foregaaende Paragraffer paabudte Sig-
naler skal Bestemmelserne i det af Ministeren for 
offentlige Arbejder approberede Signalreglement for 
Banerne være gældende. 
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§ 50. 
Kørsel paa Havnespor. 

For Kørsel paa Havnespor, Forbindelsesbaner mel-
lem Stationer og Havnespor og deslige gælder sær-
lige Bestemmelser. 

IV. Søruterne. 
§ 51. 

Almindelige Bestemmelser. 
Foruden de almindelige Søfartslove og -anordnin-

oer samt andre almindelige, administrative Bestem-
o 
melser, for saa vidt de efter Forholdene kan finde 
Anve~delse, gælder for de af Privatbaner benytted e 
eller drevne Søforbindelser endvidere følgende For-
skrifter: 

§ 52. 
Færgehavne m. m. 

1. Broklappen skal, naar den ikk~ er i Forbindelse 
med Færgen, stedse være hejst saa højt over det 
vandrette Plan, som Konstruktionen tillader. 

2. I passen~e Afstand fra Broklappen skal der 
over det eller de til samme førende Spor forefindes 
et Spærringsmiddel, der holdes lukket og aflaaset, 
naar Sporet ikke benyttes. 

3. Ved Broklapper med flere Spor skal der i Land 
være et Sporskiftesignal, der viser, med hvilket Fær-
gespor der er Forbindelse. 

4. De for de rejsende tilgængelige Dele af Færge-
havnene skal være forsynet med forsvarligt Rækværk 
mod Søen og med passende Lukningsindretning for de 
til Gennemgang bestemte Aabninger. Paa passende 
Steder ved Færgelejerne skal desuden forefindes Red-
nfogsredskaber. 
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5. Paa Steder, hvorfra der udgaar flere Skibs- el-
ler Færgeruter, skal Navnet paa Skibets eller Fær-
gens Bestemmelsessted være opslaaet umiddelbart 
ved Landgangsbroen . 

§ 53. 
Vognes og Lokomotivers Ombord- og 

Ilandsætning. 
1. Den , der i ethvert enkelt Tilfælde leder Range-

ringen ved Vognes og Lokomotivers Ombord- og Iland-
sætning, er ansvarlig for, at alle foreskrevne Sikker-
hedsregler iagttages. Ombord- og Ilandsætning af Posl-
og Personvogne skal ske med særlig Forsigtighed. 

2. Ved Ombordsætning af Vogne paa Færgerne maa 
der ikke rangeres i Retning mod Færgerne med et 
større samlet Antal Vognaksler end 24. Saa vidt 
muligt bør en Trediedel af Vognantallet være for-
synet med betjent Bremse. Bremseme skal være for-
delt paa passende Maade. 

3. Naar rejsende har Adgang til Færgerne paa en 
Tid, hvor der find er Rangering Sted, skal det Spor, 
hvorpaa der rangeres, afspærres. 

4. Vogne maa ikke sættes om Bord paa Fæl'gerne, 
forinden Stoppeindretningen i den fra Land fjern este 
Ende af Færgen er lukket. 

5. Forinden Forbindelsen imell em Færgen og Bro-
klappen afbrydes, efter at Vogne er sat om Bord, 
skal Stoppeindretningen i den mod Land vendende 
Ende af Færgen lukkes. 

6. Ved Vognes Ilandsætning maa Stoppeindretningen 
i den mod Land vendende Ende af Færgen ikke aab-
nes, forinden Forbindelse med Broklappen er tilveje-
bragt. 
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§ 54. 
Sejladsen. 

Under Overfarten skal Vognene være forsvarligt 
fastsurret paa Færgen og Stoppeindretningerne i begge 
Ender af Færgen holdes lukket. 

§ 55. 
Damplokomotiver om Bord paa Færgerne. 
Naar Damplokomotiver befinder sig om Bord paa 

Færgerne, maa der ikke fyres paa Lokomoliveme, og 
disses Askekasseklappe r ska l hol.des fors varligtlukkel. 

§ 56. 
Skibsdagbøger. 

Paa ethvert Skib eller enhver Færge skal und er 
Skibsførerens Ansvar føres Dagbog ovel' Afgangs- og 
Ankomsttiderne sam l Vind-, Vejr- og Vandslandsfor-
hold. I Dagbogen indføres desuden, hvad ærligt der 
maatte foregaa paa Rejsen ell er i Havn af lolere ··se 
for Skibet (Færgen), Sejladsen eller Befordringen. End-
videre føres paa Færgerne Bog over del medførte 
Vognmateriel. 

V. Slutningsbestemn1elser. 
§ 57. 

Ulykkestilfælde. 
Saafreml de r ved Drifte n af Banerne med tilhørende 

Søruler indtræffer Ulykkestilfæld e, ved hvilke Menne-
sker omkommer eller saares farligt, skal det uopholde-
ligt anmeldes til Ministeren for offentlige Arbejder 
og til Politiel paa det Sted, hvor Ulykken er sket. 
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§ ~8. 
Bestemmelser for Publikum. 

For Publikum gælder Bes temmelserne i Politian-
ordning for Privatbaner med sene re Ændringer. 

§ 59. 
Reglementets Ikrafttræden. 

Ophævelse af ældre Reglementer. 
L. Delte Reglement træder i Kraft den 1. Januar 

1934. 
2. Fra samme Tidsp unkt ophæves det under 17. 

November 1903 udfæ rdigede Ordensreglement for 
uindhegnede private J ernban er sarut det ved Bekendt-
gørelse af 14-. Oklober 1875 fastsatte Politireglement 
for den syd fyn ske Jernbane, det ved Bekendtgørelse 
af I 6. Juni 1879 fastsalte Politireglement for den øst-
sjællandske Jernbane, det ved Bekendtgørelse af 31. 
Januar 1882 indførte Politireglement fot· Jernbanen 
fra Riuge til Faaborg og det ved Bekendtgørelse af 
20. Juli 1927 fastsatte Ordensreglement for de ind-
hegnede Baner paa Lolland, alt med de i disse 
Reglementer senere foretagne Ændringer. 

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab. 

Ministeriet for offentlige Arbeider, 
den 19. December 1933. 

(sign.) J. Friis=Skotte. 

(sign.) Ch. Buchwald. 
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