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KAP. I.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.

§ i.

REGLEMENTETS INNEHÅLL OCH GILTIGHET.

1. Driftreglementet innehåller bestämmelser för reg
lerande av rörelsen med järnvägsfordon å för allmän 
trafik upplåtna huvudbanor i syfte alt dels förekomma 
skador å m änniskor och materiell i anledning av denna 
rörelse, dels trygga rörelsens regelbundna gång.

Den gren av Ijänsten, varom dessa bestämmelser handla, 
utgör den egentliga drifttjänsten och benämnes i detta 
reglemente allenast drifttjänsten.

2. Reglementet förutsätter bananläggningar och rul
lande materiel av viss beskaffenhet, varom finnes stad
gat i Banförordningen (särtryck nr 000) och Förordningen 
angående rullande materiell (särtryck nr 152).

I den mån bestämmelser i näm nda förordningar be
höva vara kända vid tilläm pandet av Driftreglementet 
äro de här intagna liksom även sådana bestämmelser 
i Reglemente för militärtransporter på järnväg (särtryck 
nr 114), Järnvägstrafikstadga (särtryck nr l) och Allmän 
Tjänsteordning (särtryck nr 140), vilka äro att betrakta 
som driftföreskrifter.

Rörande utseendet av de signaler, som vid Driftregle
mentets tilläm pande få ifrågakomma, och sättet för deras 
givande stadgas i Signalordningen.

Innehåll.

D. R. för
hållande till 
vissa andra 
föreskrifter.



Giltighets
område. 
Bil. A.

Begrepp.

Fordringar i 
vissa hän
seenden å 

driftpersonal.

Uniform,

Fickur.

För mobiliseringstillfälle finnas vissa tilläggsbestäm
melser till Driftreglementet, vilka komma alt meddelas 
vederbörande personal först, då mobilisering anbefalles.

3- Förteckning å de huvudbanor, för vilka reglemen
tet gäller, finnes här bifogad som bil. A.

§  2 .

DRIFTPERSONAL.

1. Med driftpersonal förstås sådan personal, som ut
för till drifttjänsten hörande göromål.

Angående innebörden av benäm ningarna förare och eldare, se § 56, 
pt 2.

Angående de allm änna kunskaper rörande föreskrifter om drifttjän
sten, vilka personal skall äga för a tt få användas i d\rlik tjänst, samt 
angående sättet för kontroll därå, a tt dessa kunskaper inhäm tas och 
vidm akthållas, finnes stadgat i Reglemente för antagande och utbildning 
av m anlig tjänstepersonal vid Statens järnvågar (särtryck n r 9).

Angående fordringarna i kroppsligt hänseende å driftpersonal i olika 
tjänstegrader finnes stadgat i Föreskrifter för bestämmande av de for
dringar i kroppsligt hänseende, som utgöra villkor för anställning i 
Statens järnvägars tjänst (särtryck n r 9 a).

2. Uniform eller tjänstetecken skall under tjänstgöring 
bäras av all den personal, som har att giva eller mot
taga signaler.

3. Driftpersonal, som icke under sin tjänstgöring har 
tillgång till av järnvägen uppsatt vägg- eller plattforms- 
ur, skall vara försedd med rätt gående fickur.

§ 3.
DRIFTGÖROMÅLS FÖRETRÄDE FRAMFÖR ANDRA 

GÖROMÅL.
1. Har drifttjänsteman att besörja jäm väl andra än till 

drifttjänsten hörande göromål, åligger det honom tillse, att 
göromål tillhörande drifttjänsten utföras i första rummet.



§ 4.
FORDON.

1. Järnvägs fordon indelas i större fordon och små- 
fordon.

Större fordon äro lokomotiv, sådana vagnar, som äro 
försedda med koppel och draginrättningar för fordonens 
fästande vid varandra samt buffertar för mildrande av 
stötar ävensom snöplogar på egna hjul. Dylika järnvägs- 
fordon benämnas här allenast fordon.

Med småfordon förstås sådana järnvägsfordon i övrigt, 
som sakna koppel, draginrätlningar eller buffertar.

2. Vad i D. R. stadgas om lokomotiv gäller, där ej 
särskilt slag av dylikt fordon är angivet, såväl ångloko- 
motiv och elektriskt lokomotiv som motorvagn.

§ 5.

DRIFTPLATSER OCH LINJEN.

1. Platser å banan med växel eller huvudsignal eller 
plattform för resandes på- eller avstigande ävensom rörlig 
hro benämnas driftplatser.

Rörlig bro, som är belägen inom en annan driftplats 
område, anses dock ej som en särskild driftplats.

2. Driftplatser indelas i 
blockställen, 
signalställen och 
hållplatser.
3. Med blockställe förstås sådan driftplats, som är av

sedd att i samverkan med annan driftplats utöva kontroll 
å rörelsen å det eller de spår, som förbinda dessa drift
platser, i syfte att visst rum savstånd må bevaras mellan 
tåg (se § 6), som framföras å detta eller dessa spår.

Denna samverkan kan ske medelst linjeblockerings- 
åtgärder (se § 40) eller medelst tåganm älan (se §§ 41 och 42).

Blockställen, mellan vilka denna samverkan kan ske 
medelst linjeblockeringsåtgärder, benämnas från denna 
synpunkt linjeblockställen.

Indelning.

Ilegrepp.

Indelning av 
driftplatser.

Blockstiillc.

Linjeblock-
ställen.



Signalställe. 4. Med signa lstä lle  fö rs tås  såd an  m ed  h u v u d sig n a l 
e lle r växel eller b å d a d e ra  u tru s ta d  d riftp la ts , som  ej ä r 
b lockstä lle , ävensom  rö rlig  b ro , som  ä r  belägen u tan fö r 
a n n a n  d rif tp la ts  om råde .

Hållplats.

Indelning av 
blockställen.

Blockstation.

Blockpost.

Indelning av 
blockposter.

Linjeblock-
post.

Telegraf-
blockpost.

Indelning av 
signalställen.

Signalstation.

Signalpost.

5. Med hållplats förslås sådan driftplats, som saknar 
huvudsignal och växel, men där plattform för resandes 
på- eller avstigande finnes.

6. Blockställen indelas i blockstationer och block
poster.

Sådant blockställe, varifrån tåg äro avsedda att utgå 
eller där tågkorsning eller tågförbigång är avsedd alt 
kunna äga rum, skall vid sådana tillfällen vara block
station.

Blockställe, som utgör gränspunkt mellan enkel- och 
dubbelspårig bansträcka, eller där banförgrening finnes, 
skall alltid vara blockstation.

Övriga blockställen benämnas blockposter.

7. Blockposter indelas i linjeblockposter och télegraf- 
blockposter.

Linjeblockposter äro sådana blockposter, där den i pt 
3 angivna samverkan sker medelst linjeblockeringsåtgär- 
der, och telegrafblockposter sådana blockposter, där denna 
samverkan sker medelst tåganmälan.

8. Signalställen indelas i signalstationer och signal
poster.

Signalstation kallas sådan blockstation, som för visst 
eller vissa tåg eller för viss tid är befriad från sin egen
skap av blockställe, under tiden för dylik befrielse.

Övriga signalställen kallas signalposter.
Gemensam 

benämning å 
blockstatio

ner och sig
nalstationer.

9. Blockstationer och signalstationer benämnas gemen
samt stationer.

Förändringav 10- Blockposter kunna i vissa fall tjänstgöra som 
driftplats art. b lo ck sta tio n e r och signalposter i vissa fall som block

ställen (jfr § 38, pt 3).



Sammanställning av driflplatsers indelning.

D riftp latser.
(Plats å banan med växel eller huvudsignal eller plattform  för resan
des på- eller avstigande ävensom rörlig bro, som är belägen u tan 

för annan driftplats område.)

B l o c k s t ä l l e n 1
S i g n a l 
s t ä l l e n

H å 1 1 - 
p l a t s e r

(Sådan driftplats, som är avsedd att 
i samverkan med annan driftplats 
utöva kontroll å rörelsen å det eller 
de spår, som förbinda dessa drift- 
platser, i syfte a tt visst rum savstånd 
må bevaras mellan tåg, som fram 

föras å detta eller dessa spår.)

(Sådan med huvud
signal eller växel el
ler bådadera u trus
tad driftplats, som 
ej ä r  blockställe, 
ävensom rörlig bro, 
som är belägen utan
för annan driftplats 

område.)

(Driftplats, 
som saknai 
huvudsignal 
och växel, 
men där 

plattform föi 
resandes på- 
eller avsti
gande fin

nes.)Blockslatio- Blockposier 
ner 1

Signal- j  Signal
stationer poster

(Sådana block- (Blockställen, som ej (Block- (Signal-
ställen, var- äro blockstationer.) station, ställe,

ifrån tåg äro --------------j-------------- som för som ej är
avsedda a tt ut- Linje- Telegraf- visst eller signal-
gå eller dår block- block- vissa tåg station.) 1

tågkorsning poster poster eller för
eller tågförbi- (Block- (Block- viss tid är
gång är avsedd ställen, ställen, befriad
a tt kunna äga där ovan- där ovan- från sin
rum , vid så- näm nda näm nda egenskap
dana tillfällen, samver- samver- av block-
ävensom såda- kan sker . kan sker ställe,
na blockstäl- medelst medelst under ti-
len,som utgöra linjebloc- tåganmä- den för
gränspunkter kerings : lan.) dylik be-

1 mellan enkel- •*tgar- frielse.)
och dubbel- der.)
spår ig ban- •
sträcka, eller

där banförgre-
| ning finnes.) ___________

> ltlocksUillcn m ed lin jcblockcring  benäm nas frän denna synpunkt linje- 
blockställen.



Indelning av 
banan.

Driftplats
område.

Olika benäm 
ningar av 

vissa sträckor 
av linjen.

11. Banan indelas i stationer och linjen. Till linjen 
räknas även följande driftplatser, nämligen: blockposter, 
signalposter och hållplatser.

Sammanställning an banans indelning.

B a n a n

S t a t i o n e r L i n j e n
(hit räknas även blockposter, 
signalposter och hållplatser)Blockstationer Signalstationcr

12. En driftplats område räcker i regel till och med 
vederbörande infartssignal (skyddssignal) eller, om sådan 
saknas, till och med yttersta växeln i huvudspåret (se § 7).

Saknas vid rörlig bro, som är belägen utanför annan 
driftplats område, skyddssignal eller växel åt någotdera 
hållet, räcker platsens område åt detta håll till och med 
brons landfäste.

Till spårsystemet å en driftplats anslutet spår räknas 
i regeln jäm väl till platsens område, även om detta spår 
sträcker sig utanför den plats, där om rådet har sin gräns 
i huvudspåret.

Å blockpost, som saknar växel, ävensom å hållplats, 
anses ingen del av huvudspåret tillhöra driftplatsens 
område.

13. I händelse till driftplats finnas anslutna spår, av
sedda för särskilda ändamål, såsom verkstadsspår, loko- 
m otivstallspår o. d., skall vederbörande distriktsförvaltning 
bestämma om och i vilken utsträckning dessa spår skola 
anses tillhöra driftplatsen.

14. Linjen mellan två angränsande blockställen, oav
sett om dessa äro blockstationer eller blockposler, kallas 
blocksträcka.

Om den i pt 3 näm nda samverkan mellan dylika 
blockställen kan ske medelst linjeblockeringsåtgärder, 
kallas blocksträckan från denna synpunkt linjeblockslråcka.

För att vid behov särskilt angiva linjen mellan två 
angränsande blockstationer användes beteckningen block•



slationsstråcki och för att särskilt angiva linjen mellan 
två angränsaide stationer, oavsett om de äro block- eller 
signalstationer, användes beteckningen stationsstråcka.

SammansrJIning av linjens indelning.

L in jen  m e lk n  tv å  a n g rä n s a n d e

{blockställen, oav-1 
j sett om dessa äro 

blockstationer 
i eller blockposter

linjeblockställenj blockstationer

stationer, oavsett] 
om dessa äro i 
blockstationer j 
eller signalsta- ! 

tioner.

k a l l a s k a n  o c k s å  k a l i a s k a l l a s
- -

j blocksträcka linjeblocksträcka . b l o c k .station sstracka stationssträck; !

§ 6.

OLIKA FORMER AV RÖRELSER MED JÄRNVÄGS- 
FORDON.

1. Rörelser med järn vägsfordon kunna ske under föl
jande olika former, nämligen:

som tåg,
som vagnutlagning,
som växling och
som småfordonsfärd.
2. Rörelse, varigenom fordon framföres från en block

station till en annan, betraktas i regeln som tågrörelse, 
och det fordon eller den grupp av fordon, som därvid 
framföres, kallas tåg. Rörelse, varigenom fordon fram
föres allenast å en del av en blockstationssträcka, kan 
jämväl betraktas som tågrörelse.

3. Till tåg räknas sålunda under de i pt 2 angivna 
förhållanden jämväl ensamt lokomotiv. Rörelse med 
småfordon kan ske i form av tågrörelse.

4. När vagnar skola utföras å huvudspår för lossning 
eller lastning e. d., betraktas framförandet av vagnarna 
å den blockstationssträcka, där lossnings- eller lastnings-

Indelning.

Tåg.

Vagn-
uttagning.



Växling.

Smäfraöns-
färd.

Huvudspår.

Tågspår.

Sidospår.

Stickspår.

Säkerhets-
spår.

platsen är belägen eller där i övrigt arbete skall utföras, 
som vagnuttagning, n ä r  vagnarna icke framföras i tåg.

Jämväl småfordon kunna framföras änder form av 
vagnuttagning.

5. Med växling förstås företrädesvis rörelser med for
don å driftplats område eller omedelbart utanför detta i 
syfte att flytta lokomotiv eller vagnar från ett ställe till 
ett annat å samma driftplats.

I särskilda fall kan tåg förflyttas under form av väx- 
lingsrörelse.

Likaledes kunna fordon vid vagnuttagning förflyttas 
under for® SV  yjjjiingsrörélse.

6. Förflyttning av småfordon på sådant sätt, att nå- 
g* an 'del av huvudspår (se § 7) därvid beröres, benämnes 
SI.nåfordonsfärd, därest förflyttningen icke äger rum  i 
f*orm av tågrörelse eller vagnuttagning.

§ 7.

SPÅR, TÅGVÄGAR OCH VÄXLAR;

1. Huvudspår äro de spår å linjen, som utgöra den
direkta förbindelsen mellan stationer.

Angående huvudspårens å dubbelspårig bana benämning, se § 37, pt 2.
2. Med tågspår förstås sådana ä en driftplats belägna 

spår, vilka äro avsedda att i regeln användas för in- eller 
utsläppande av tåg.

Även andra spår betraktas som tågspår vid de tillfäl
len, då tåg vid ankomsten skola därå intagas eller tåg 
vid avsändandet skola därifrån utgå.

3. Med sidospår förstås sådana spår å driftplats, som 
i regeln ej äro tågspår.

4. Med stickspår förstås spår, som slutar utan förbin
delse med annat spår.

Ett särskilt slag av stickspår är såkerhetsspår. Med 
säkerhetsspår förstås sådant spår, dit tåg, som ej kunnat 
stanna för stoppsignal från huvudsignal, inledes för 
betryggande av tågrörelsen. Säkerhetsspår är utm ärkt 
som sådant genom en vid spårets början invid spåret



uppställd tavla med inskriften »Säkerhetsspår». (B. F.
§ 06, pt 4.)

5. Med tågväg förstås det eller de spår eller delar av Tågväg. 
spår inom en driftplats spårområde, som äro avsedda för
tågs framförande å driftplatsen.

Med infartstågvåg för visst tåg förstås spårsträckan från Infartstågväg. 
driftplatsens gräns åt det håll, varifrån tåget kommer, 
till utfartssignalen, där sådan finnes, eller till den innersta 
hinderpålen mellan det av tåget använda tågspåret och 
spår, som ingår i infartstågsväg för tåg från motsatt håll, 
eller till eventuellt befintligt slutmärke.

Då slutet av infartstågväg är utm ärkt med slutmärke, 
skall detta vara tillkännagivet för vederbörande personal.

Med ut farts tå g våg för visst tåg förstås den spårsträcka, Utfartstågväg. 
som hela tåget eller någon del av detsamma skall be
fara vid utfarten från en driftplats.

Den vid infarten rakaste tågvägen från varje linje be- Huvudtågväg 
nämnes huvudtågväg. Övriga infartstågvägar från samma sidotågväg. 
linje benämnas sidotågvägar. Efter samma grunder in
delas tågvägarna vid utfarten i huvudtågvägar och sido
tågvägar.

6. Växel (spårspärr) säges vara förreglingsbar, då den
står i sådant beroende av huvudsignal för viss tågväg', alt reglad växel, 
växeln (spårspärren) måste vara rätt lagd, innan körsignal 
till denna tågväg kan givas, och att, sedan detta skett, 
växeln (spårspärren) icke kan omläggas, förrän huvud
signalen har återställts till stopp.

När huvudsignalen är ställd på kör är växeln (spår
spärren) sålunda förreglad.

§ 8.
GIVANDE, ÖVERFÖRANDE OCH ÖVERLÄMNANDE 

AV ORDER OCH MEDDELANDEN.
1. Alla order och meddelanden skola givas tydligt Avfattning, 

och, där särskild formulering finnes fastställd, med an
vändande av denna. Nämnas i order eller meddelanden 
visst eller vissa tåg, skola det eller dessa betecknas med 
num m er eller littera.



Sätt för över
förande.

Upprepande 
av m untliga 

order.

Skriftlig av
fattning av 
vissa order.

Telefonering 
mellan tåg
ledare och 

telegrafexpe
dition.

Avsändande 
och m ot
tagande å 

telegraf eller 
telefon.

Bilaga B.
Meddelande, 

som ofördröj- 
ligen skall 

tillställas tåg- 
expeditör.

Banpost.

2. Där sättet för överförande av order eller medde
landen icke finnes angivet i reglementet, får detta ske
vare sig muntligen, medelst telefon, telegraf eller skriftligen.

3. Givas order eller därav föranledda meddelanden 
muntligen, skall deras huvudsakliga innehåll upprepas 
av den, till vilken de äro riktade.

4. Order och meddelanden, som enligt bestämmelse 
i detta reglemente skola överföras med telegraf eller tele
fon, skola, där ej undantag härifrån uttryckligen med
givits (jfr pt 5 samt § 41, pt 12, § 75, pt 3 och 4), 
dessförinnan vara antingen i särskilt föreskriven bok 
eller ock i telegrambok eller å telegramblankett resp. i 
telefonbok skriftligen avfattade och vederbörligen under
tecknade eller, i särskilt föreskrivna fall, signerade, så
framt ej enligt särskild bestämmelse ingen underskrift 
erfordras. Av mottagaren skola meddelandena å liknande 
sätt nedskrivas.

5. Order och meddelanden mellan tågledare (se § 10, 
pt 2) och telegrafexpeditionen på platsen må öfverföras 
medelst telefon och må därvid, med undantag från vad 
i pt 4 är stadgat, tågledaren därvid vara befriad från ned
skrivande av meddelandena.

6. Vid mottagandet å telegraf av i pt 4 och 5 om- 
handlade order och meddelanden skall remsan löpa, så 
att skriften blir bevarad, och vid mottagandet å telefon 
skall meddelandet upprepas.

De tjänstemän, som i nu nämnda fall deltaga i över
förandet, skola uppgiva vid telegrafering signatur och vid 
telefonering namn samt anteckna sina egna och varandras 
signaturer resp. namn ävensom tiden, då överförandet 
skett, allt såvitt ej undantag härifrån för visst fall är i 
detta reglemente föreskrivet (jfr § 44).

Angående form ulär till telefonbok, se Bil. B.

7. Meddelande rörande den löpande drifttjänsten å 
blockstation, vilka emottagas av annan tjänstem an än 
tågexpeditör (se § 11, pt 2), skall ofördröjligen tillställas 
denne.

8. För överförande till banbevakningen (se § 15, pt l)



ävensom till blockposter och signalställen av underrättelser 
rörande drifttjänsten kunna användas skriftliga meddelan
den, benämnda banpost. Banposten sändes av utställaren 
med bud till närmaste sträckvakt (se § 15, pt l), varefter 
densamma vidarebefordras av sträckvakterna i tu r och 
ordning. Vägvakterna (se § 16, pt 3) underrättas samtidigt. 
Blockpost-och signalpostvakt(se§ 11, pt 2) ävensom tjänste- 
havare, sysselsatt med banarbete, vilket för tågens säkra 
gång ej kan avbrytas, får dock ej avlägsna sig från sin plats 
för att befordra banpost. Sedan banposten framkommit 
till den bestämda slutpunkten, skall underrättelse härom 
lämnas avsändaren eller den, som begärt dess avsändande, 
med tillkännagivande, huruvida samtliga å banposten an
givna vakter kvitterat meddelandet.

Är skyndsam het av nöden, kan banpost, efter överens
kommelse mellan angränsande blockstationer, utsändas 
från båda hållen. Från den plats, där banposterna mötas, 
skall meddelande om banposternas ankomst skyndsamt 
läm nas till dem, som utsänt desamma.

Banpost avfattas enligt form. n r 000, se bilaga C.
9. Då personal under tjänstgöring avlöses av annan, 

är den personal, som avlöses, skyldig ombesörja att till
fälliga order, som äro att iakttaga under den fortsatta 
tjänstgöringen, meddelas och överlämnas till den, som 
övertager tjänstgöringen. Om tågpersonal (se § 56, pt l), 
som avlöses, icke före tjänstgöringens avslutande person
ligen sammanträffar med den avlösande, skall överlämnan
det ske genom tågexpeditören. (Jfr Tj. O., § 18).

Då vid avlösning en sådan order överlämnas, vars 
första mottagande enligt gällande bestämmelser skall 
kvitteras, skall överlämnandet ske mot kvitto. Ifråga om 
tågpersonalen läm nas kvittot i den avlöstes anteckningsbok.

§ 9.
UPPRÄTTHÅLLANDE AV ORDNING OCH SÄKERHET 

INOM JÄRNVÄGS OMRÅDE.
1. Enligt nådig kungörelse den 28 mars 1914 åligger 

det den vid statens och enskilda för allmän trafik upp-

Bil. C.
Meddelande 

till avlösande 
personal.



låtna järnvägar anställda personal att sörja för upprätt
hållande av ordning och säkerhet inom vederbörande 
järnvägs område. För sådant ändamål äger järnvägs- 
personalen att från järnvägsom rådet avlägsna den, som 
uppträder berusad eller stör ordningen eller genom sitt 
uppförande äventyrar säkerheten i järnvägsdriften, så ock 
att i trängande fall taga sådan person i förvar, intill dess 
polisman, som ofördröjligen bör underrättas, kommer 
tillstädes eller behovet av den ifrågavarande personens 
förvarande eljest upphör. Vid fullgörande av ifrågava
rande åliggande åtnjuter järnvägspersonal det skydd, som 
i 10 kap., 5 § strafflagen är stadgat. (Tst, § 9, anm. till 
pt 4).

Angående vad som i övrigt med hänsyn till ordning och säkerhet 
ä r  föreskrivet, se Järnvägstrafikstadgan (särtryck n r  1).

Bil. 1). 
Bil. E.

Angående transporterande å järnväg av explosiva varor sam t eldfarliga 
oljor och vissa andra därm ed jäm förliga vätskor, se bil. D resp. bil. E.


