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Nye bremsebestemmelser og ny bremsetabel (§ 62 og TIB )

Nugældende bremsetavler I og II for R- og P-bremsede tog henholdsvis G-
bremsede tog er beregnet på grundlag af en bremsevej på 1000 m.

Bremsetavlerne anvendes på alle strækninger uanset disses varierende 
hastighed og signalmæssige forhold.

På strækninger med største tilladte hastighed på 75 km/t skal der imidlertid 
regnes med en bremsevej på 350 m, og vi indfører derfor en ny 
bremsetabel for disse strækninger.

Bremsetabellen optages i TIB som bremsetabel 3, og samtidig suppleres 
skemaet ”Strækningernes største tilladte hastighed og fald” med oplysning 
om, hvilken bremstabel (1, 2 eller 3) der skal anvendes på de enkelte 
strækninger.

Der udsendes endvidere rettelsesblade med ændrede faldtal på de 
omhandlede strækninger. Om baggrunden herfor skal vi oplyse følgende:

Tidligere blev faldet på en strækning udregnet efter det største fald over én 
kilometer mellem to stationer. Det er imidlertid mere naturligt at betragte 
faldet foran et ”farepunkt”, hvor tog kan komme til at standse, og 
beregningen sker derfor nu efter det største gennemsnitsfald over 350 m 
foran hovedsignaler og automatisk sikrede overkørsler.

Kravene til togenes bremseprocent er naturligvis skærpet som følge af den 
kortere bremsevej. For G-bremsede tog er kravene særligt store, og det er 
derfor nødvendigt - for at kunne køre med den i tjenestekøreplanen anførte 
hastighed - at anvende P-bremsen i sådanne tog.

Vi ønsker imidlertid generelt at forbedre ikke-personførende togs 
bremseevne, og vi ændrer derfor bestemmelserne i SR § 62 punkt 1.12.

Alle ikke-personførende tog indtil 80 km/t - og til og med 120 aksler - skal 
herefter på alle strækninger fremføres P-bremset. Er toget på mere end 
120 aksler, skal det være G-bremset.

Vognes hastighed i tog (§ 63)

Udviklingen indenfor vognmateriellet har betydet, at bestemmelserne i 
skemaet på side 363 kan forenkles.

De særlige bestemmelser om godsvognes indrangering efter personvogne 
og hastighed mv. i personførende tog er således slettet.



Togplan 9 bortfalder. Ny togplan 8

Angivelserne i togplan 8 og 9 samles i én togplan - togplan 8 (Ø 
henholdsvis V). Oplysninger for den enkelte station skal herefter kun findes 
ét sted.

Der udsendes følgende rettelsesblade til SR:

Nr. 165 - 172

Med venlig hilsen

Sikkerhedssektionen


	SR_Røde_sider_11022013_01041977_Part164
	SR_Røde_sider_11022013_01041977_Part165

