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Indledning
1. Regler for sikkerhedstjeneste

Grundregler for sikkerhedstjenesten er givet i dette reglement 
benævnt “Sikkerhedsreglement af 1975 (SR)”.

2. Supplerende bestemmelser

I ”Arbejde i spor”, ”ATC-instruks”, ”Instruks for usædvanlige 
transporter (UT)”, ”Sikkerhedsinstrukser (SIN)”, 
”Tjenestekøreplanens indledende bemærkninger (TIB)”, 
”Uheldsreglement (UR)” og ”Sikkerhedscirkulærer” er der fastsat 
supplerende bestemmelser til SR.

3. Anvendelse af betegnelser

Hvor der i SR intet særligt er anført, omfatter betegnelsen 
lokomotiv alle trækkraftenheder og lokomotivfører alle førere af 
trækkraftenheder.

Hvor der for signallys er anvendt       , angiver det fast lys.

Blinklys angives ved                
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4. Anvendelse af forkortelser

I SR anvendes
Følgende 
forkortelse

for

I-signal
SI-signal
VI-signal
PU-signal
SU-signal
TU-signal
U-signal
VU-signal
AM-signal
DS-signal
AM/DS-signal

VM-signal
VM/DS-signal

DV-signal
F-signal
ATC
FC
HKT
OCK
SIN
SODB
SR
TIB
TF
UR
UT

indkørselssignal
stationsbloksignal for indkørsel
venstrespor-indkørselssignal
perronudkørselssignal
stationsbloksignal for udkørsel
togvejssignal for udkørsel
udkørselssignal
venstrespor-udkørselssignal
automatisk mellembloksignal
dækningssignal
automatisk mellembloksignal, der samtidig er 
dækningssignal
venstrespor-mellembloksignal
venstrespor-mellembloksignal, der samtidig er
dækningssignal
dværgsignal
fremskudt signal
automatisk togkontrol
fjernstyringscentral
hastighedskontrol og automatisk togstop
Overvågningscenter Kørestrøm
”Sikkerhedsinstrukser”
”Sikringsanlæggene og deres betjening”
”Sikkerhedsreglement”
”Tjenestekøreplanens indledende bemærkninger”
”Trafiksikkerhedsforskrifter”
”Uheldsreglement”
“Instruks for usædvanlige transporter”
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Almindelige bestemmelser                                     
1. Banestrækningen

1.1. Banestrækningens inddeling

En banestrækning deles i den fri bane og stationer.

1.2. Den fri bane

Den fri bane er den del af banestrækningen, som ligger uden for 
stationerne.

Den fri bane mellem to nabotogfølgestationer benævnes 
banestykke.

Spor, som forbinder to nabostationer, benævnes hovedspor. Øvrige 
spor på den fri bane benævnes sidespor.

1.2.1. Sporbenævnelser

1.2.1.1. Enkeltspor

Banestykke med ét hovedspor benævnes strækning med enkeltspor.

1.2.1.2. Dobbeltspor

Banestykke med to parallelle hovedspor, hvorpå der normalt køres 
på højre spor i køreretningen, benævnes strækning med 
dobbeltspor.

På en dobbeltsporet strækning benævnes de enkelte spor som højre 
henholdsvis venstre spor med angivelse af, for hvilken køreretning 
det pågældende spor er højre henholdsvis venstre spor.

1.2.1.3. Vekselspor

Banestykke med to eller flere parallelle hovedspor, som har valgfri 
sporbenyttelse og køreretning, benævnes strækning med 
vekselspor.

På en strækning med vekselspor benævnes sporene, som anført i 
TIB.

1.3. Stationsgrænsen og rangergrænsen

Grænsen mellem den fri bane og en station benævnes 
stationsgrænsen. Den er kendetegnet ved det I- eller VI-signal, der 
dækker stationen.

Grænsen, der på en station eller ved et sidespor på den fri bane ikke 
uden særlig tilladelse må rangeres udover, benævnes 
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rangergrænsen. Den er kendetegnet ved mærket ”rangergrænsen” 
(mærke nr 17.10.), der vender ind mod stationen henholdsvis 
sidesporet.

1.4 Strækninger med linjeblok

Strækninger, hvor der er etableret tekniske afhængigheder som 
beskrevet i punkt 3.6.3., har linjeblok.

En strækning med linjeblok begynder ved en stations U-signal 
eller VU-signal og ender ved den efterfølgende stations I-signal 
henholdsvis VI-signal.

Et blokafsnit er sporstykket mellem to bloksignaler, der følger efter 
hinanden i samme køreretning. 

1.5. Fjernstyrede strækninger

Banestrækninger, hvor en eller flere stationers sikringsanlæg kan 
betjenes og kontrolleres fra FC, samt hvor samtlige 
togdetekteringsafsnit  i togvejsspor og blokafsnit indikeres i FC, 
benævnes fjernstyrede strækninger.

Fjernstyrede strækninger er udstyret med linjeblok.

På fjernstyrede strækninger leder stationsbestyreren i FC togkørsel 
og rangering til, fra og på de fjernstyrede stationer, og på sådanne 
stationer deltager det stedlige personale normalt ikke i den 
sikkerhedsmæssige afvikling af toggangen.

2. Togekspeditionssteder

2.1. Togekspeditionssteders inddeling

Togekspeditionssteder deles i stationer og holdesteder.

2.2. Stationer

2.2.1. Almindelige bestemmelser

En station er et togekspeditionssted, der i hele eller dele af døgnet 
deltager i den sikkerhedsmæssige afvikling af toggangen.

2.2.2. Sikring

En station har centralsikring.

2.2.3. Signaler

En station er dækket af I-signaler. På strækninger med dobbeltspor 
kan en station desuden være dækket af VI-signaler.
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2.2.4. Betjening

2.2.4.1. Togfølgestation

En station, der deltager i den sikkerhedsmæssige afvikling af 
toggangen, er togfølgestation.

2.2.4.2. Lukket station

En station, der i en del af døgnet (i togfri tidsrum) ikke er 
togfølgestation, er lukket.

En FC kan være lukket i togfri tidsrum. Når en FC er lukket, er alle de 
stationer, som betjenes og kontrolleres derfra, også lukkede.

2.2.4.3. Ubetjent station

En station, der i en del af eller hele døgnet (i togtid) ikke er 
togfølgestation, er ubetjent, jf. SIN.

En station, der i dele af eller hele døgnet er ubetjent, har i TIB 
vedtegningen      .

2.2.4.4. Overgangsstation

En station, der begrænser en fjernstyret strækning, benævnes 
overgangsstation. En overgangsstation kan være fjernstyret 
togfølgestation eller ikke fjernstyret togfølgestation uden stedlig 
stationsbestyrer med AG-drift.

En ikke fjernstyret togfølgestation uden stedlig stationsbestyrer med 
AG-drift har i TIB vedtegningen      . 

2.2.4.5. Angivelser i TIB

Det fremgår af TIB

- hvilke stationer, der er fjernstyrede

- hvilke stationer, der er overgangsstationer til fjernstyrede 
strækninger

- hvilken fjernstyringscentral, stationen er fjernstyret fra

- i hvilke tidsrum stationen er togfølgestation, lukket, ubetjent, 
fjernstyret eller med AG-drift uden stedlig stationsbestyrer.
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2.2.5. Sporbenævnelser

2.2.5.1. Togvejsspor

2.2.5.1.1. Generelt

De spor på stationen, hvortil der kan vises signal til ind-, ud- eller 
gennemkørsel, benævnes togvejsspor. 

Togvejsspor for én bestemt køreretning deles i gennemgående spor 
og vigespor.

2.2.5.1.2. Gennemgående spor

Gennemgående spor er den mindst krumme fortsættelse af 
hovedsporet ind på henholdsvis ud af stationen.

Det fremgår af TIB hvilket spor, der er det gennemgående spor for 
én bestemt køreretning.

2.2.5.1.3. Vigespor

Øvrige togvejsspor på en station benævnes vigespor.

Det fremgår af TIB, hvilke spor der er vigespor.

2.2.5.2. Gennemkørselsspor

Gennemgående spor eller vigespor, hvortil der kan vises signal ”kør 
igennem” fra I-signalet, benævnes tillige gennemkørselsspor.

Det fremgår af TIB hvilket spor, der er gennemkørselsspor for én 
bestemt køreretning.

2.2.5.3. Sidespor

Spor, som ikke er togvejsspor, benævnes sidespor.

2.3. Holdesteder

2.3.1. Almindelige bestemmelser

Et holdested er et togekspeditionssted, som ikke deltager i den 
sikkerhedsmæssige afvikling af toggangen, og derfor hører til den fri 
bane.

2.3.2. Sikring

2.3.2.1. Sidespor med dækningssignal

Et sidespor med dækningssignal har centralsikring, og er dækket af 
et DS-, AM/DS- eller VM/DS-signal.
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Et sidespor med dækningssignal har i TIB vedtegningen      . 

2.3.2.2. Sidespor uden dækningssignal

Et sidespor uden dækningssignal er sikret ved aflåsningsanlæg i 
afhængighed af U-signalerne på nabostationer.

Et sidespor uden dækningssignal har i TIB vedtegningen     . 

2.3.2.3. Trinbræt

Et trinbræt er et holdested uden sikring, hvor passagerudveksling 
kan finde sted.

Et trinbræt har i TIB vedtegningen T.

Et trinbræt kan ligge helt eller delvist på en station. TIB oplyser 
herom. Bestemmelserne for holdesteder gælder også for disse
trinbrætter.

3. Signaler, sporskifter og sikringsanlæg

3.1. Signalernes formål

Signalerne giver ordrer og meddelelser, som er nødvendige for at 
sikre togkørsel og rangering. Signalerne skal altid gives og 
efterkommes som foreskrevet.

Et signal, som påbyder eller tillader kørsel, må aldrig efterkommes  
af den, der er i tvivl om, hvorvidt det gælder for pågældende tog- 
eller rangerbevægelse, eller skønner, at der er givet forkert signal.

Et signal, der ikke tillader viderekørsel, skal efterkommes af enhver, 
som ikke med sikkerhed ved, at signalet er uden betydning for 
pågældende tog- eller rangerbevægelse.

Kan et signal opfattes på mere end en måde, skal den betydning af 
signalet efterkommes, som påbyder størst forsigtighed.

3.2. Natsignaler

Benyttes fra solnedgang til solopgang og i usigtbart vejr.

3.3. Manglende signal

Mangler et signal, hvor signalgivning kan ventes, eller viser et signal 
hvidt lys, hvor farvet lys kan ventes, skal der forholdes, som om 
signal ”stop” var vist, dog kun såfremt det manglende signal var 
nødvendigt for at tillade viderekørslen.
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3.4. Særlige tegn

Særlige tegn - f. eks. ved lys eller armbevægelser - må kun 
anvendes, når fare for misforståelse er udelukket, og de ikke kan 
forveksles med foreskrevne signaler. Der skal i hvert enkelt tilfælde 
træffes aftale om anvendelsen.

3.5.

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

Sporskifter

Mod- og medgående sporskifter

Et sporskifte benævnes modgående, når det befares fra tungespids 
mod tungerod.

Et sporskifte benævnes medgående, når det befares fra tungerod 
mod tungespids.

Sporskifters stilling

Et sporskiftes stilling benævnes ”kørsel ad højre gren” henholdsvis 
”kørsel ad venstre gren”. Ved bestemmelse af sporskiftets stilling 
skal sporskiftet betragtes fra tungespids mod tungerod 
(modgående).

Kørsel i sporskifter

Et sporskifte må befares, når sporskiftet er i rette stilling for den 
påtænkte kørsel. Ved rette stilling forstås, at sporskiftet er i 
endestilling og tungetilslutningen er sikret.

Om kørsel i sporskifter med manglende kontrol eller anden fejl, 
se § 34.



Tungespids

Medgående Medgående

Tungerod

Modgående

Sporskiftet stillet til kørsel ad højre gren.

Tungespids

Medgående Medgående

Tungerod

Modgående

Sporskiftet stillet til kørsel ad venstre gren.

SR 19 - 16
§ 2

28.08.2006 1708



SR
§ 2

3.6. Sikringsanlæg 

3.6.1. Stationssikringsanlæg

Et stationssikringsanlæg centralsikrer et togekspeditionssted.

Ved centralsikring er signaler og sporskifter indbyrdes afhængige 
således at,

- der ikke kan stilles signal ”kør”, ”kør igennem” eller ”stop og ryk 
frem”, før alle sporskifter, der skal befares, er aflåst i rette stilling for 
pågældende togvej

- der ikke kan stilles signal ”kør” eller ”kør igennem”, før dæknings-
sporskifter og sporspærrer er aflåst i rette stilling, og signaler, der 
dækker togvejen, står i dækningsstilling for pågældende togvej.

- sporskifter, der skal befares, er sikret mod omstilling, sålænge 
signal ”kør”, ”kør igennem” eller ”stop og ryk frem” vises

- dækningssporskifter, sporspærrer og signaler i dækningsstillinger 
er sikret mod omstilling, så længe signal ”kør” eller ”kør igennem”  
vises. Anlægget kan være indrettet således, at denne dækning 
frigøres for omstilling, såfremt der forinden er tilvejebragt anden 
dækning af togvejen

- signal ”kør igennem” kun kan stilles for èn bestemt togvej for hvert 
hovedspor gennem stationen

- der ikke på samme tid kan stilles signal ”kør”, ”kør igennem” eller 
”stop og ryk frem” til flere togveje, hvis samtidige brug medfører 
fare.

3.6.2. Driftsformer

3.6.2.1. Almindelige bestemmelser

Sikringsanlæg kan være indrettet med forskellige driftsformer. Ved 
visse driftsformer sker signalgivning automatisk jf. sikringsplanerne 
for pågældende anlæg.

3.6.2.2. Hoveddriftsformer

3.6.2.2.1. Ikke fjernstyret togfølgestation

Lokal stationsdrift (L-drift). Signalgivning foretages af den stedlige 
stationsbestyrer.
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3.6.2.2.2. Fjernstyret togfølgestation

På en fjernstyret station kan sikringsanlægget være indrettet med 
følgende driftsformer:

- Understationsdrift (MU-/U-drift). Signalgivningen foretages af den 
stedlige stationsbestyrer.

- Manuel centraldrift (MC-drift). Signalgivningen foretages af 
stationsbestyreren i FC.

- Automatisk stationsdrift (AS-drift). Signalgivningen sker automatisk 
efter indkodet køreplan eller sporbenyttelse.

3.6.2.3. Hjælpedriftsformer

3.6.2.3.1. Automatiske hjælpedriftsformer

Sikringsanlæg kan ved L-drift samt ved MU-/U- og MC-drift være 
indrettet med følgende hjælpedriftsformer, hvor signalgivningen sker 
således:

- Automatisk gennemkørselsdrift (AG-drift). Signalgivning sker 
automatisk gennem stationen, normalt ad gennemkørselssporet, 
når tog nærmer sig stationen.

- Automatisk krydsningsdrift (AK-drift). Signalgivning for to tog for 
hvilke, der skal foregå krydsning på stationen, sker automatisk, når 
disse nærmer sig stationen.

- Automatisk vendedrift (AV-drift). Signalgivning for tog, der vender 
på stationen, sker automatisk ind på stationen, når toget nærmer 
sig stationen og ud af stationen efter togets ankomst.

3.6.2.3.2. Magasindrift

Magasindrift er styret AG-, AK- eller AV-drift, hvor signalgivningen for 
et nærmere angivet antal tog i den pågældende driftsform kan 
indkodes.

3.6.3. Linjeblok

Linjeblok sikrer togenes kørsel på den fri bane.

Ved linjeblok er signalgivningen afhængig, så der til samme spor på 
et banestykke ikke kan vises signal ”kør”, ”kør igennem” eller ”stop 
og ryk frem” for èn køreretning samtidig med, at der vises signal 
”kør”, ”kør igennem” eller ”stop og ryk frem” for den modsatte 
køreretning.
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Signalgivningen er endvidere sikret gennem 

- togdetektering

- stop- og passagekontrol, eller

- togdetektering og stop- og passagekontrol.

Det fremgår af bilag 8, hvilke strækninger der har linjeblok, og hvilke 
afhængigheder linjeblokken på de enkelte strækninger har.

3.6.3.1. Togdetektering

Signal ”kør”, ”kør igennem” eller ”stop og ryk frem” til et blokafsnit 
kan kun vises, når blokafsnittets togdetektering registrerer, at det er 
ubesat.

Togdetektering kan ske enten med akseltællere eller med 
sporisolationer.

3.6.3.2. Stop- og passagekontrol

Signal ”kør” eller ”kør igennem” til et blokafsnit kan kun vises, når det 
forankørende tog har passeret signalet, der afslutter blokafsnittet,  
og dette signal er sat på ”stop”.

4. Togkontrolanlæg

4.1. Almindelige bestemmelser

Et togkontrolanlæg er en overbygning på de eksisterende 
sikringsanlæg og består af faste anlæg i sporet og mobile anlæg i 
toget.

4.2. Førerrumssignal

4.2.1. Almindelige bestemmelser

Førerrumssignalet er en del af det mobile anlæg i toget og anvendes  
til overvågning af togets tilladte hastighed. 

Det mobile togkontrolanlæg skal altid være indkoblet, med mindre 
der er fejl, der umuliggør togets viderekørsel.

Førerrumssignalet kan tillade en hastighed, der afviger fra 
hastighedsangivelsen i TIB og i de ydre signaler. Toget må køre med 
den hastighed, førerrumssignalet tillader.
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4.2.2. Mobilt ATC-anlæg

I ATC-førerrumssignalet vises 

- den tilladte hastighed på strækninger med faste ATC-anlæg

- andre oplysninger som supplerer signalgivningen

- oplysninger om togkontrolanlæggets driftstilstand.

Et mobilt ATC-anlæg bliver virksomt, når førerrumssignalets selvtest 
forløber uden fejl og lokomotivføreren

- trykker på knappen ”Ranger”, eller

- når indkodning eller kvittering af togdata er afsluttet uden fejl, 
trykker på knappen ”Løs ATC”.

Førerrumssignalet giver herefter oplysninger, der må anvendes til 
brug for togfremførelse eller rangering.

På strækninger med faste ATC-anlæg kan et tog være fuldt 
ATC-overvåget. Toget er fuldt ATC-overvåget, når de to grønne 
meldelamper ”ATC inde” er tændt og randviser og afstandssøjle er 
aktive.

4.2.3. Mobilt HKT-anlæg

Førerrumssignaler for HKT-anlæg er beskrevet i SIN.

Når både det mobile og det faste HKT-anlæg er virksomt, giver 
førerrumssignalet oplysninger, der må anvendes til brug for 
togfremførsel eller rangering, jf. SIN.

5. Togenes inddeling

5.1. Plantog

Tog der kører i henhold til tjenestekøreplanen.

5.2. Ekstratog

Tog der kører i henhold til toganmeldelse.

5.2.1. Særtog 

Særtog er tog, der er angivet en køreplan for i toganmeldelsen. De 
er bestemt til kun at standse ved togekspeditionssteder, som angivet 
i toganmeldelsen, og er ikke bestemt til at køre tilbage på den fri 
bane.
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5.2.2. Behovstog 

Behovstog er optaget i tjenestekøreplanen. De er bestemt til kun at 
standse ved togekspeditionssteder, som angivet i køreplanen, og er 
ikke bestemt til at køre tilbage på den fri bane.

5.2.3. Arbejdstog 

Arbejdstog er tog, der er angivet en køreplan og arbejdstid for i 
toganmeldelsen. De må standse og køre tilbage hvor som helst på 
den fri bane.

5.2.4. Snerydningstog 

Snerydningstog er tog, som kan rydde sne med fastmonteret eller 
tilkoblet snerydningsmateriel forrest. De må standse og køre tilbage 
hvor som helst på den fri bane.

5.3. Hjælpetog

Hjælpetog er et plantog eller ekstratog, som skal yde hjælp i 
forbindelse med et uheld eller til et nedbrudt tog.

6. Togets personale

6.1. Lokomotivpersonalet

6.1.1. Lokomotivføreren og dennes ansvar

Lokomotiver skal under kørslen være betjent af en fører, 
lokomotivføreren.

Udover lokomotivføreren må kun lods samt personer, der opfylder 
bestemmelserne i SIN, tage ophold i betjente førerrum.

Den lokomotivfører, der kører toget, har ansvaret for togets førelse 
og sikkerhed. Lokomotivføreren skal have kendskab til det materiel, 
toget er sammensat af, samt være uddannet i betjening af de 
trækkraftenheder, der fremføres.

Sikkerhedsmeldinger må kun gives af den lokomotivfører, som kører 
toget.

Lokomotivføreren skal have kendskab til de banestrækninger, 
hvorpå der udføres tjeneste som lokomotivfører. Er det 
undtagelsesvis nødvendigt at omdirigere et tog til en banestrækning, 
hvor lokomotivføreren ikke har strækningskendskab, skal kørslen 
afpasses herefter og eventuelt ske med nedsat hastighed.
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6.1.2. Lokomotivføreren som rangerleder

Lokomotivføreren kan samtidig være rangerleder, når

- trækkraft og bremser betjenes fra et førerrum i spidsen af 
rangertrækket

- der ikke medføres passagerer, medmindre de udvendige døre kan 
betjenes og overvåges fra den betjente førerplads.

Hvis trækkraften har to førerborde i samme førerrum, skal 
betjeningen ske fra det forreste førerbord i køreretningen.

Betjenes trækkraften ved hjælp af fjernbetjening, skal trækkraft og 
bremser kunne betjenes i samme omfang som fra trækkraftens 
førerrum.

Når rangering ledes af en medgivet rangerleder, skal lokomotiv-
føreren efterkomme rangerlederens ordrer, medmindre det vil 
medføre fare eller passage af mærker eller signaler, der ikke tillader 
forbikørsel.

Under rangering med medgivet rangerleder kan rangerlederen 
overdrage rangerledelsen til lokomotivføreren. Rangerlederen har 
rangerledelsen, indtil den er overdraget, jf. § 36.

6.1.3. Lokomotivførerens forsyning med ur, reglementer m.v.

Lokomotivføreren skal medbringe et rigtigt gående ur, kupénøgle og 
SR.

Lokomotivføreren skal endvidere medbringe SIN, TIB, La, køreplan 
(tjenestekøreplan eller toganmeldelse) og sikkerhedscirkulærer 
gældende for de banestrækninger, lokomotivføreren skal køre på.

6.1.4. Lodsen og dennes ansvar

Når et tog er planlagt til at køre på en banestrækning, som togets 
lokomotivfører ikke har strækningskendskab til, skal toget have lods.

Lodsen har da ansvaret for togets førelse og sikkerhed. Lodsen skal 
give sikkerhedsmeldinger fra toget og skal udføre de 
sikkerhedsmæssige opgaver, som er pålagt lokomotivføreren. 

Lodsen skal

- have strækningskendskab

- kunne overvåge togets hastighed

- kunne standse toget
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- sikre overholdelse af bremsebestemmelser.

I et tog med lods har lokomotivføreren ansvaret for betjening af 
lokomotivet. Endvidere kan lokomotivføreren have ansvaret for 
eftersyn af toget og bremseprøve.

Hvis kommunikationen mellem lods og lokomotivfører ikke foregår 
på dansk, skal den ansvarlige jernbanevirksomhed sikre, at 
kommunikationen kan foregå på et sprog, hvor sikkerhedsmeldinger 
kan udveksles uden risiko for misforståelser.

6.2. Togføreren og dennes ansvar

Togpersonalet i toget er underordnet en enkelt person, togføreren.

Togføreren skal assistere lokomotivføreren efter anmodning.

Togføreren har ansvaret for, at der er foretaget

- eftersyn af lokomotivtrukne tog, jf. § 65

- de krævede eftersyn, jf. SIN, inden kørsel på 
Storebæltsforbindelsen samt på TIB-strækning 11.

6.2.1. Togførerens forsyning med ur, reglementer m.v.

Togføreren skal medbringe et rigtigt gående ur, SR samt SIN, TIB, 
køreplan (tjenestekøreplan eller toganmeldelse) og sikkerheds-
cirkulærer for de banestrækninger, togføreren skal køre på.

6.3. Tog uden togfører

Jernbanevirksomhederne sikrer, at togførerens ansvar og opgaver 
varetages af personale, der er uddannet hertil.

6.4. Personaleskifte

Når lokomotivføreren afløses undervejs, skal den fratrædende 
lokomotivfører underrette den tiltrædende lokomotivfører om, hvad 
der har betydning for togets videre kørsel, og overlevere endnu gæl-
dende noterede og udleverede skriftlige meddelelser.

Tilsvarende gæIder, når togføreren afløses undervejs.

Hvis den fratrædende lokomotivfører ikke møder den tiltrædende 
lokomotivfører, skal underretning ske skriftligt.

Den skriftlige underretning og de endnu gældende skriftlige 
meddelelser skal af den fratrædende lokomotivfører

- anbringes i det førerum, hvorfra den tiltrædende lokomotivfører skal 
fremføre toget, eller
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- foranlediges givet til den tiltrædende lokomotivfører gennem 
togføreren.

6.5. Personalets udkig

Lokomotivpersonalet skal under kørslen holde udkig og være 
opmærksom på

- banestrækningens tilstand

- køreledningsanlæggenes tilstand

- vognenes kørsel

- signaler fra eget tog og fra andre tog

- signaler fra togekspeditionssteder og strækninger.

Hvis der opholder sig andre sikkerhedsuddannede i førerrummet, 
skal de også holde udkig. Alle observationer af restriktive signaler 
skal repeteres med lokomotivføreren.

Hvis der opdages uregelmæssigheder, der kan betyde noget for 
togenes kørsel, skal stationsbestyreren hurtigst muligt underrettes.

7. Stationens personale

7.1. Stationsbestyreren og dennes ansvar

Personale, der deltager i jernbanesikkerhedstjenesten på stationen, 
er underordnet en enkelt person, stationsbestyreren.

Under togs ophold på en station er togets personale jernbane-
sikkerhedsmæssigt underordnet stationsbestyreren.

Stationsbestyreren har det jernbanesikkerhedsmæssige ansvar for

- toggangen til og fra stationen

- rangering i, til og fra togvejsspor

- rangering for signal ”forbikørsel tilladt” og ”forsigtig forbikørsel 
tilladt”

- rangering i øvrige spor på stationen, hvis der ikke findes en 
ansvarlig for rangeringen, jf. bestemmelser i SIN eller lokal ranger-
instruks.

På fjernstyrede strækninger kan stationsbestyreren have ansvaret 
for en eller flere fjernstyrede stationer.

På en ikke fjernstyret togfølgestation uden stedlig stationsbestyrer, 
hvorpå driftsformen AG-drift anvendes, varetages stations-

23e - 2

28.08.2006 1712



SR
§ 2

bestyrerens ansvar af stationsbestyreren for en anden station, jf. 
TIB. 

7.2. Stationsbestyrerens afløsning

Når en stationsbestyrer

- afløses ved vagtskifte eller kortvarigt under tjenesten

- begynder eller afslutter tjenesten i forbindelse med overgang til 
eller fra lukket station, ubetjent station eller ikke fjernstyret 
togfølgestation med AG-drift uden stedlig stationsbestyrer

- begynder eller afslutter understationsdrift

skal bemærkning herom indføres i telegramjournalen.

Ved understationsdrift skal bemærkningen noteres i telegram-
journalen både på understationen og i FC.

Bemærkningen skal indeholde klokkeslet samt meddelelse om 
modtagne sikkerhedsmeldinger, ordrer og andre bestemmelser, som 
det er af betydning for afløseren at kende. Findes disse meddelelser 
i en særlig mappe, er en henvisning til denne tilstrækkelig.

Den fratrædende og den tiltrædende stationsbestyrer underskriver 
bemærkningen.

7.3. Personalets anvendelse til betjening af sikringsanlæg

Der må kun anvendes personale, der er fortrolig med betjeningen. 
Betjenes anlægget af flere, skal det aftales, hvem der skal lede 
betjeningen.

8. Rangerpersonale

8.1. Rangerleder

Enhver rangerbevægelse skal ledes af én bestemt person, der 
benævnes rangerleder.

Rangerlederen har ansvaret for rangerbevægelsens førelse og 
sikkerhed.

Rangerlederen skal være lokalkendt i det område, hvor rangeringen 
finder sted.

Rangerlederen er lokalkendt, når den pågældende har kendskab til

- SIN og/eller lokal rangerinstruks

- de lokale sporanlæg, signaler og oversigtsforhold.
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8.2. Rangerhjælper

Rangerlederen kan få hjælp af én eller flere rangerhjælpere.

Rangerhjælperen er underordnet rangerlederen.

8.3. Rangerpersonalets udrustning

Rangerleder og rangerhjælpere skal fra solnedgang til solopgang og 
i usigtbart vejr være udstyret med en håndlygte med både hvidt og 
rødt lys.

9. Togleder

Toglederen, disponerer og koordinerer jernbanetrafikken i 
samarbejde med stationsbestyrerne og de jernbaneinfrastruktur-
forvaltere, jernbanevirksomheder eller entreprenørvirksomheder, der 
anvender eller arbejder på Banedanmarks jernbanenet.

Toglederen er med hensyn til disponering øverste myndighed for de 
strækninger, den pågældende er togleder for.

10. Infrastrukturarbejders planlægning og udførelse

10.1. Jernbanesikkerhedsplan

Ved ethvert planlagt arbejde skal der foreligge en jernbane-
sikkerhedsplan. 

Jernbanesikkerhedsplanen beskriver hvilke jernbane-
sikkerhedsmæssige regler arbejdet udføres under, jf. ”Arbejde i 
spor”.

10.2. SR-koordinator

Jernbanesikkerheden vedrørende planlagte vedligeholdelses- og 
anlægsarbejder i eller ved infrastrukturen, skal forud vurderes af en 
SR-koordinator.

SR-koordinatoren skal udfærdige eller godkende jernbane-
sikkerhedsplanen for det pågældende arbejde.

SR-koordinatoren skal føre tilsyn med, at jernbanesikkerheds-
reglerne overholdes og ved større arbejder sikre en koordineret jern-
banesikkerhedsstyring.

10.3. SR-arbejdsleder

Personer, der deltager i vedligeholdelses- og anlægsarbejder i eller 
ved infrastrukturen, er underlagt èn person, SR-arbejdslederen.
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SR-arbejdslederen har ansvaret for, at bestemmelserne i SR og 
tilsluttende bestemmelser bliver overholdt under arbejdets udførelse.

SR-arbejdslederen udveksler sikkerhedsmeldinger med stations-
bestyreren.

10.4. Driftsansvarlige

10.4.1. Trafikal driftsansvarlig

Den trafikale driftsansvarlige er den person, der i nødvendigt 
omfang ved infrastrukturarbejder sikrer, at

- der indsættes ekstra ressourcer til den sikkerhedsmæssige 
afvikling af jernbanetrafikken

- der foretages koordinering såfremt flere arbejder skal gennem-
føres samtidig

- der træffes aftale med jernbanevirksomhederne om trafikale 
koordineringer

- arbejdet bekendtgøres, jf. § 34

- trafikafviklingen under arbejdet kan finde sted indenfor gældende 
sikkerhedsregler, eller at der tages initiativ til at indhente Trafik-
styrelsens godkendelse af en dispensation.

10.4.2. Teknisk driftsansvarlig

Den teknisk driftsansvarlige er den person, som på jernbane-
infrastrukturforvalterens vegne foretager tilsyn og sikrer nødvendig 
vedligeholdelse af en nærmere fastsat del af infrastrukturen f.eks. 
spor eller sikringsanlæg.

11. Uregelmæssigheder

Den, der opdager eller forårsager

- at trafikerede spor er eller bliver ufarbare

- uregelmæssigheder, der kan betyde noget for togenes kørsel, ved 
køretøjer eller infrastruktur

skal straks sørge for, at

- tog på vej mod farestedet søges standset, f.eks. ved håndsignal 
”stop” (fare) eller kortslutningsstropper

- stationsbestyreren underrettes.
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Hovedsignaler
Plan 6.1.- 6.8.

1. Almindelige bestemmelser

1.1. Hovedsignalers anvendelse og supplerende udstyrelse

1.1.1. Hovedsignalers anvendelse

Kendingsbogstaver og signalbetegnelser kan være angivet på et fir-
kantet skilt på signalets forside. Kendingsbogstaver kan også være 
angivet på bagsiden.

Anvendelse Kendingsbogstaver

Indkørselssignal

Stationsbloksignal for indkørsel

Perronudkørselssignal

Stationsbloksignal for udkørsel

Udkørselssignal

Venstrespor-udkørselssignal

Automatisk mellembloksignal

Dækningssignal, der dækker et farepunkt 
(sidespor, bro)

Automatisk mellembloksignal, der dækker et 
farepunkt (sidespor, bro)

Venstrespor-mellembloksignal

Venstrespor-mellembloksignal, der dækker 
et farepunkt (sidespor, bro)

I

SI

PU

SU

U

VU

AM

DS

AM/DS

VM

VM/DS
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Hovedsignalers supplerende udstyrelse

Hastighedsviser, der med symbol giver op-
lysning om hastigheden fra signalet.

Hastighedstavle, der med tal giver oplys-
ning om hastigheden fra signalet.

Hastighedstavlen kan være forsynet med 
lysreflekterende belægning.

Bogstavviser, der med bogstav viser hvil-
ken strækning der er indstillet udkørsels-
togvej til. TIB giver oplysning om, hvilket 
bogstav der vises til den pågældende 
strækning.

Mærket angiver, at signalet er opstillet 
unormalt i forhold til sporet og opsættes på 
signaler, hvor der kan være tvivl om, hvilket 
spor signalet gælder for.

Pilen peger mod det spor, signalet gælder 
for.

Gyldighedsmærket kan være forsynet med
lysreflekterende belægning.

Tal eller bogstav på mærket angiver for
hvilket spor, sporstykke eller banestræk-
ning signalet gælder for.

Gyldighedsmærket kan være forsynet med
lysreflekterende belægning.

Mærket opsættes ikke mere og vil efter-
hånden bortfalde.
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1.1.2.

I-, SI-signal

Hastighedsviser

Hastighedstavle

I-, SI-, PU-, SU-signal

Bogstavviser

PU-, SU-signal

Gyldighedsmærke

Alle hovedsignaler

Gyldighedsmærke

Alle hovedsignaler
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Retningsviser, der med en skrå streg viser, 
mod hvilken strækning, der er foretaget 
signalgivning.
TIB giver oplysning om, hvordan den skrå 
streg vender til den pågældende stræk-
ning.

I-signal

Retningsviser

1.2. Signallysfarver

Signallysfarver betydning

”Stop”

”Betinget stop”

”Kør med begrænset hastighed”

”Kør”

”Kør igennem”

”Stop og ryk frem”

I VM- og VM/DS-signaler anvendes tillige hvide signallys, se plan 
6.2, signal nr 6.5.16.

Om anvendelse af hvide signallys i øvrigt i PU-, VU-, VM- og 
VM/DS-signaler, se § 8.
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1.3. Hovedsignalers opstilling

Et hovedsignal er normalt opstillet til højre for eller over det spor 
(sporstykke), det gælder for, og har kun signallys for én køreretning.

Et VM- og et VM/DS-signal består af to sammenhørende signaler, 
der er opstillet ud for hinanden på hver side af det spor, det gælder 
for.

Et PU-signal kan være opstillet ud for midten af et krydsningsspor-
skifte og gælder da for begge de spor, der fører ind i sporskiftet.

Hovedsignaler kan være opstillet ved siden af hinanden således, at 
de danner et signalbillede, d. v. s. at de kun kan kendes fra hinanden 
ved deres plads i dette. Rækkefølgen fra højre mod venstre er den 
samme for signalerne som for de spor, de hører til. Alle til 
signalbilledet hørende signaler skal være tændt.

Om eksempler på opstilling af hovedsignaler på stationer, se plan 6.4 
- 6.8.

2. ”Stop” (plan 6.1)

Betydning for tog:

Stands foran signalet.

Er der foran signalet et standsningsmærke, skal der dog standses 
med førerpladsen ud for mærket.

Viderekørsel forbi et hovedsignal, der viser ”stop”, må kun finde sted 
således:

Betydning for rangertræk:

I-, PU-, AM-, AM/DS-, VM-, VM/DS- og DS-signaler: Stands foran 
signalet.

Forbi hovedsignal ved

I og SI

PU, SU, U og VU

AM, DS, AM/DS,     
VM og VM/DS  

indrangering

skriftlig udkørselstilladelse eller     
udrangering 

skriftlig forbikørselstilladelse eller             
forbirangering
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SI- og SU-signaler: Stands foran signalet. Standsning kan dog 
undlades, hvis et DV-signal opstillet ved siden af signalet viser 
”forbikørsel tilladt”, ”forsigtig forbikørsel tilladt” eller ”signalet 
annulleret”.

Viderekørsel forbi et signal, der viser ”stop”, må kun ske efter 
tilladelse fra stationsbestyreren.

VU- og U-signaler: Ingen betydning.

3. ”Betinget stop” (plan 6.1)

Betydning for tog med virksomt HKT-anlæg:

Signalet har ingen betydning.

Betydning for tog uden virksomt HKT-anlæg samt rangertræk:

Stands foran signalet.

Er der foran signalet et standsningsmærke, skal der dog 
standses med førerpladsen ud for mærket.

Viderekørsel forbi et hovedsignal, der viser ”betinget stop”, må kun 
finde sted ved indrangering, skriftlig udkørselstilladelse eller 
udrangering, skriftlig forbikørselstilladelse eller forbirangering.

4. Ledig 
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5. ”Kør” (plan 6.2)

I følgende skemaer er det ved numre i de pågældende rubrikker 
angivet, hvilken betydning de enkelte signaler har.

som angivet på hastighedstavlen

togvejens endepunkt er markeret ved et PU-signal, der viser
“stop”, et mærke “stop” eller en ”sporstopper med rødt lys
og refleks”

13

den tilladte
(lavest forekommende)
hastighed i stationens
indkørselsende
gælder fra signalet.
Hastigheden er

”Kør” betyder:

sporet umiddelbart efter togvejens endepunkt kan være besat
eller blive befaret12

togvejen har ingen sikkerhedsafstand og kan være væsentlig
kortere end andre togveje for samme køreretning11

togvejen er indstillet mod den banestrækning som 
retningsviseren angiver10

9

40 km/t eller derunder

60 km/t

75 km/t eller derover

som angivet i TIB, La eller særlig 
meddelelse

8
7
6
5

4

hastighedstavlen har ingen betydning

stands på stationen. Gennemkørende tog kan undlade at 
standse på stationer med hovedsignaler i udkørselsenden, 
hvis der er signal for viderekørsel

frit til togvejens endepunkt

3

2

1

for fuldt ATC-overvågede tog viser førerrumssignalet den 
tilladte hastighed og hvor langt der er frit foran toget. 
Toget må køre efter førerrumssignalets oplysninger

SR38 - 8
§ 6



nr.
6.5.3.

3

13

når det vises således i

12

11

1010

9

8
7

6
55

4

2

1

nr.
6.5.4.

nr.
6.5.6.

nr.
6.5.7.

nr.
6.5.9.

nr.
6.5.11.

60
km

60
km

nr.
6.5.1.

9 9 9 9 9 9

7

4 4 4 4 4 4

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1

I-signal på stationer uden SI-signal
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nr.
6.5.22.

3

5

4

2

1

nr.
6.5.23.

8

4

2

1

40
km

40
km



som angivet på hastighedstavlen

den tilladte
(lavest forekommende)
hastighed i stationens
indkørselsende
gælder fra signalet.
Hastigheden er

”Kør” betyder:

sporet umiddelbart efter togvejens endepunkt kan være besat
eller blive befaret

togvejen har ingen sikkerhedsafstand og kan være væsentlig
kortere end andre togveje for samme køreretning

11

togvejen afviger til den side, hvortil øverste signallys vises

10

9

40 km/t eller derunder

60 km/t

som angivet i TIB, La eller særlig 
meddelelse

8

7

6
5
4

stands på stationen. Gennemkørende tog kan undlade at 
standse på stationer med hovedsignaler i udkørselsenden, 
hvis der er signal for viderekørsel

frit til togvejens endepunkt

3

2

1

for fuldt ATC-overvågede tog viser førerrumssignalet den 
tilladte hastighed og hvor langt der er frit foran toget. 
Toget må køre efter førerrumssignalets oplysninger

SR40 - 11
§ 6

togvejens endepunkt er markeret ved et PU-signal, der viser
“stop”, et mærke “stop” eller en ”sporstopper med rødt lys
og refleks”



når det vises således i

11

10

8

6

nr.
6.5.8.

nr.
6.5.10.

nr.
6.5.12.

nr.
6.5.21.

60
km

9

7 7

4

2 2 2 2

1 1 1 1

I-signal på stationer uden SI-signal
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togvejen afviger til den side, hvortil øverste signallys vises

den tilladte
(lavest forekommende)
hastighed indtil
SI-signalet gælder fra
I-signalet.
Hastigheden er

”Kør” betyder:

SI-signalet viser ”kør” til en togvej, hvor den tilladte hastighed
er 75 km/t eller derover

9

40 km/t eller derunder

60 km/t

75 km/t eller derover

som angivet i TIB, La eller særlig 
meddelelse

8

7

6

5
4

frit til SI-signalet

3

2

1

SI-signalet må påregnes at vise “stop”

for fuldt ATC-overvågede tog viser førerrumssignalet den 
tilladte hastighed og hvor langt der er frit foran toget. 
Toget må køre efter førerrumssignalets oplysninger
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nr.
6.5.5.

3

når det vises således i

8

7

6

55

2

1

nr.
6.5.4.

nr.
6.5.7.

nr.
6.5.8.

nr.
6.5.9.

nr.
6.5.10.

9 9

4 4

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

3

8 8 88

6 6 6 6 6

I-signal på stationer med SI-signal
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”Kør” betyder:

9

12

sporet umiddelbart efter togvejens endepunkt kan være besat
eller blive befaret11

togvejen har ingen sikkerhedsafstand og kan være væsentlig
kortere end andre togveje i samme køreretning

som angivet på hastighedstavlen

den tilladte
(lavest forekommende)
hastighed i stationens
indkørselsende
gælder fra signalet.
Hastigheden er

40 km/t eller derunder

60 km/t

75 km/t eller derover

som angivet i TIB, La eller særlig 
meddelelse

8
7
6
5

4

hastighedstavlen har ingen betydning

stands på stationen. Gennemkørende tog kan undlade at 
standse på stationer med hovedsignaler i udkørselsenden, 
hvis der er signal for viderekørsel

frit til togvejens endepunkt

3

2

1

for fuldt ATC-overvågede tog viser førerrumssignalet den 
tilladte hastighed og hvor langt der er frit foran toget. 
Toget må køre efter førerrumssignalets oplysninger
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10

togvejens endepunkt er markeret ved et PU-signal, der viser
“stop”, et mærke “stop” eller en ”sporstopper med rødt lys
og refleks”



SI-signal

nr.
6.5.3.

3

når det vises således i

12

11

10

8
7

6
55

nr.
6.5.4.

nr.
6.5.6.

nr.
6.5.7.

nr.
6.5.9.

nr.
6.5.11.

60
km

60
km

9 9 9 9 9 9

7

4 4 4 4 4 4

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1
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”Kør” betyder:

9

11

10

for fuldt ATC-overvågede tog viser førerrumssignalet den 
tilladte hastighed og hvor langt der er frit foran toget. 
Toget må køre efter førerrumssignalets oplysninger

den tilladte
hastighed
fra signalet
er

8

7

6

5

4

3

2
1

som angivet på hastighedstavlen. Hvis signalet 
tillader hastigheden forøget, må hastigheden først 
sættes op, når hele toget har passeret signalet

som angivet i TIB, La eller særlig meddelelse

40 km/t ved kørsel ud af stationen mod venstre
spor

70 km/t i blokafsnittet efter signalet

udkørselstogvejen er indstillet til den banestrækning, som 
bogstavviseren angiver

hvis det kan ses på næste hovedsignal eller et tilhørende 
F-signal, at hovedsignalet viser ”kør” eller ”kør igennem”, 
må nedbremsningen afpasses herefter

nedbremsning mod næste hovedsignal sker på basis af 
afstandsmærkerne foran det

såfremt signalet på S-baner er uden mærke ”F-signal følger”,
er den højst tilladte hastighed 70 km/t i blokafsnittet efter 
signalet, medmindre toget modtager anden lavere 
hastighedsinformation i HKT-førerrumssignalet

frit til SU- eller U-signalet, der må påregnes at vise ”stop”

frit til næste hovedsignal, der må påregnes at vise ”stop”

SR46 - 9
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PU-signal

nr.
6.5.14.

3

når det vises således i

11

10
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7

6

5

nr.
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6.5.18.

nr.
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nr.
6.5.16.
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nr.
6.5.3.

nr.
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nr.
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nr.
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1111 11 1111

10

9

8 8 8
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6

55 5

444

111111
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3

U-signalSU-signal VU-signal

AM-,
AM/DS-
og DS-
signal

VM- og
VM/DS-
signal
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6. ”Kør igennem” (plan 6.3.1)

I følgende skemaer er det ved numre i de pågældende rubrikker an-
givet, hvilken betydning de enkelte signaler har.

den lavest forekom-
mende hastighed i 
stationens indkørsels-
ende er

”Kør igennem” betyder:

på stationer med U-signal viser dette ”kør” eller ”kør igennem”.
Øvrige hovedsignaler for pågældende spor og køreretning vi-
ser ”kør igennem”

togvejen er indstillet til den strækning som retningsviseren 
angiver

9

40 km/t eller derunder

60 km/t

75 km/t eller derover

8

7

6
5
4

hastighedstavlen har ingen betydning

den tilladte hastighed er som angivet i TIB, La eller særlig
meddelelse. Hastighedsnedsættelser afpasses efter stand-
signalerne

frit gennem stationen

3

2

1

for fuldt ATC-overvågede tog viser førerrumssignalet den til-
ladte hastighed og hvor langt der er frit foran toget. Toget må 
køre efter førerrumssignalets oplysninger

SR48 - 10
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10

togvejen afviger til den side, hvortil øverste signallys vises



I-signal på stationer uden SI-signal

3

når det vises således i

8

7

6

5

2

1

nr.
6.6.6.

9

4

2 2

1 1

9 9 9

8 8 88 8 888
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6

5
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nr.
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nr.
6.6.10.

nr.
6.6.11.

nr.
6.6.12.

nr.
6.6.13.

nr.
6.6.19.

nr.
6.6.5.

nr.
6.6.2.

3
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nr.
6.6.20.

3

2

1

8

10

60
km

60
km

40
km



togvejen afviger til den side, hvortil øverste signallys vises10

på stationer med U-signal viser dette ”kør” eller ”kør igennem”.
Øvrige hovedsignaler for pågældende spor og køreretning vi-
ser ”kør igennem”

9

8

den lavest forekom-
mende hastighed i sta-
tionens indkørselsende
fra SI-signalet er 60 km/t, 40 km/t eller derunder

75 km/t eller derover6

den lavest forekommen-
de hastighed indtil SI-
signalet er

40 km/t eller derunder

60 km/t

75 km/t eller derover

5

4

7

3

”Kør igennem” betyder:

den tilladte hastighed er som angivet i TIB, La eller særlig
meddelelse. Hastighedsnedsættelser afpasses efter stand-
signalerne

frit gennem stationen

2

1

for fuldt ATC-overvågede tog viser førerrumssignalet den til-
ladte hastighed og hvor langt der er frit foran toget. Toget må
køre efter førerrumssignalets oplysninger

SR50 - 11
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I-signal på stationer med SI-signal

3

når det vises således i

8

6

5

2

1

nr.
6.6.6.

9

4

2 2

1 1

9

8 8 88 888

77
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den lavest forekom-
mende hastighed i
stationens indkørsels-
ende er

”Kør igennem” betyder:

på stationer med U-signal viser dette ”kør” eller ”kør igennem”.
Øvrige hovedsignaler for pågældende spor og køreretning vi-
ser ”kør igennem”

40 km/t eller derunder

60 km/t

75 km/t eller derover

8

7

6

5

4

hastighedstavlen har ingen betydning

den tilladte hastighed er som angivet i TIB, La eller særlig
meddelelse. Hastighedsnedsættelser afpasses efter stand-
signalerne

frit gennem stationen

3

2

1

for fuldt ATC-overvågede tog viser førerrumssignalet den til-
ladte hastighed og hvor langt der er frit foran toget. Toget må
køre efter førerrumssignalets oplysninger

SR52 - 7
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SI-signal

3

når det vises således i

6

nr.
6.6.6.

2 2

1 1

8 888

77 77

5
4

2 2

1 1

nr.
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nr.
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nr.
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60
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den tilladte
hastighed
fra signalet 
er som an-
givet

”Kør igennem” betyder:

i TIB, La eller særlig meddelelse

6

5

4

3

2

1 frit forbi U-signalet

udkørselstogvejen er indstillet til den banestrækning, som
bogstavviseren angiver 

efterfølgende PU-signaler viser ”kør igennem”, SU-signaler
viser ”kør igennem” og U-signalet viser ”kør” eller ”kør igen-
nem”

på hastighedstavlen. Hvis signalet tillader hastig-
heden forøget, må hastigheden først sættes op,
når hele toget har passeret signalet

for fuldt ATC-overvågede tog viser førerrumssignalet den til-
ladte hastighed og hvor langt der er frit foran toget. Toget må 
køre efter førerrumssignalets oplysninger
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PU-signal

nr.
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2

3
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den tilladte
hastighed
fra signalet 
er som an-
givet

”Kør igennem” betyder:

på has-
tigheds-
tavlen

i TIB, La eller særlig meddelelse

7

6

5

4 U-signalet viser ”kør” eller ”kør igennem”

er næste hovedsignal et I-signal, viser dette ”kør” eller ”kør
igennem” til en togvej, hvor den tilladte hastighed i stationens
indkørselsende er 75 km/t eller derover som angivet i TIB, La
eller særlig meddelelse

udkørselstogvejen er indstillet til den banestrækning, som
bogstavviseren angiver

3

2

1

Hvis signalet tillader hastigheden forøget,
må hastigheden først sættes op, når hele
toget har passeret signalet

frit forbi næste hovedsignal. Dette viser ”kør” eller ”kør igen-
nem”

for fuldt ATC-overvågede tog viser førerrumssignalet den til-
ladte hastighed og hvor langt der er frit foran toget. Toget må 
køre efter førerrumssignalets oplysninger
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AM- og
AM/DS-
signal
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7.

8.

Ledig

”Stop og ryk frem” (plan 6.3.2)

I følgende skema er det ved numre i de pågældende rubrikker 
angivet, hvilken betydning de enkelte signaler har.

SR58 - 7
§ 6

”Stop og ryk frem” betyder:

8

7

6

5
4

3

2
1

stands på stationen. Gennemkørende tog kan undlade at
standse på stationer med hovedsignaler i udkørselsenden,
hvis der er signal for viderekørsel

den højst tilladte 
hastighed er

der er ikke garanti for, at togvejen er fri

40 km/t i stationens indkørselsende

kør på sigt ind på stationen

stands foran signalet

som angivet i TIB, La eller særlig 
meddelelse

togvejen afviger til den side, hvortil øverste signallys vises

traktorvejssignaler, varslingsanlæg og anlæg for automatisk 
sikrede overkørsler kan ikke påregnes at virke. Et slukket
uordenssignal giver ikke garanti for, at en overkørsel er sikret
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”Stop og ryk frem” betyder:

8
7

6

5

4

3

2

1

kør forsigtigt videre til næste hovedsignal, der må påregnes 
at vise ”stop”

40 km/t i stationens udkørselsende

60 km/t i blokafsnittet efter signalet

9

den højst tilladte 
hastighed er

traktorvejssignaler, varslingsanlæg og anlæg for automatisk 
sikrede overkørsler kan ikke påregnes at virke. Et slukket
uordenssignal giver ikke garanti for, at en overkørsel er sikret

der er ikke garanti for, at togvejen er fri

10

stands foran signalet. Kør på sigt videre til næste hovedsignal. 
Ved efterfølgende PU-signaler, der viser ”stop og ryk frem” for 
pågældende spor, kan standsning dog undlades

kør på sigt videre til næste hovedsignal, der må påregnes at
vise ”stop”

stands foran signalet

udkørselstogvejen er indstillet til den banestrækning, som 
bogstavviseren angiver

som angivet i TIB, La eller særlig 
meddelelse
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9. Ledig

10. Ledig

11. Kørsel ad venstre spor på dobbeltspor uden signaler for 
venstre spor

11.1. Intet VU-signal

Kørsel ud af stationen sker ved udrangering.

11.2. Intet I- eller VI-signal

Kørsel ind på stationen sker ved indrangering.

Tilladelse til indrangering, må først gives, når toget er standset ved 
stationsgrænsen, og lokomotivføreren har givet melding herom.

11.3. Farepunkter på den fri bane

På den fri bane skal lokomotivføreren standse toget foran sidespor 
og lignende farepunkter og indhente tilladelse til forbirangering, 
medmindre lokomotivføreren forud har modtaget skriftlig tilladelse til 
at passere farepunktet.

12. Signal slukket eller i uorden

12.1. Hovedsignal

Såfremt signallysene i et for toget gældende hovedsignal er slukket, 
skal lokomotivføreren forholde sig, som om signalet viste ”stop”, 
standse toget - så vidt muligt foran signalet - og underrette 
stationsbestyreren.

Når stationsbestyreren har modtaget underretning om, at

- signallysene i et hovedsignal er slukket eller

- et hovedsignal er i uorden, således at det kun kan vise en 
kørtilladelse

skal stationsbestyreren sørge for, at lokomotivføreren for de i 
betragtning kommende tog bliver underrettet.

Viderekørsel forbi et hovedsignal, der er slukket eller i uorden, må 
kun finde sted, som anført i punkt 2. for hovedsignaler, der viser 
”stop”.
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Er lokomotivføreren underrettet om, at et hovedsignal er slukket eller 
i uorden, skal kørslen afpasses således, at toget kan standse foran  
signalet, medmindre lokomotivføreren har fået skriftlig tilladelse til at 
passere det.

Hvis signallysene i et hovedsignal, der markerer endepunktet for en 
indkørselstogvej, er slukket eller signalet er i uorden, så det kun kan 
vise en kørtilladelse, skal I-, SI- og VI-signaler i de berørte indkør-
selstogveje holdes på ”stop”. 

Disse bestemmelser gælder også, når signallysene i et for toget ikke 
gældende signal i et signalbillede er slukket eller i uorden.

12.2. Hastighedsviser

Hvis en hastighedsviser er slukket, og hovedsignalet viser ”kør” eller 
”kør igennem”, skal lokomotivføreren nedsætte hastigheden til 40  
km/t, så vidt muligt fra signalets plads.
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Plan 6.1

nr 6.2.1.

HOVEDSIGNALER

60
km

nr 6.2.2. nr 6.2.3. nr 6.2.4. nr 6.2.5. nr 6.2.6. nr 6.2.7.

nr 6.2.8. nr 6.2.9. nr 6.2.10. nr 6.2.11. nr 6.2.12.

”Stop”

nr 6.3.1.

”Betinget stop”

60
km

nr 6.3.2. nr 6.3.3. nr 6.3.4.

60
km

60
km
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40
km

nr 6.3.5.

40
km

nr 6.2.13.



Plan 6.2

nr 6.5.2.

HOVEDSIGNALER

nr 6.5.3. nr 6.5.4. nr 6.5.5. nr 6.5.6. nr 6.5.7.

nr 6.5.9. nr 6.5.10. nr 6.5.11. nr 6.5.12. nr 6.5.13. nr 6.5.14.

”Kør” / ”Kør med begrænset hastighed”

nr 6.5.1.

60
km

60
km

nr 6.5.8.

nr 6.5.15. nr 6.5.16.

60
km

nr 6.5.18.

60
km

nr 6.5.21.
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nr 6.5.22. nr 6.5.23.

40
km

40
km



Plan 6.3.1

HOVEDSIGNALER

nr 6.6.2. nr 6.6.3. nr 6.6.4. nr 6.6.5. nr 6.6.6.

nr 6.6.8. nr 6.6.9. nr 6.6.10. nr 6.6.11. nr 6.6.12.

”Kør igennem”

nr 6.6.1.

nr 6.6.7.

nr 6.6.13. nr 6.6.14. nr 6.6.15. nr 6.6.17.

60
km

60
km 60

km

nr 6.6.19.
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nr 6.6.20.

40
km



Plan 6.3.2

nr 6.8.1.

HOVEDSIGNALER

nr 6.8.2. nr 6.8.3. nr 6.8.4. nr 6.8.5. nr 6.8.6.

nr 6.8.7. nr 6.8.8. nr 6.8.9. nr 6.8.10.

”Stop og ryk frem”

60
km

60
km

60
km
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I-signal

I-signal

Strækning H

1: I-signaler på en station, hvor flere strækninger føres ind i samme ende af 
stationen

Strækning K Spor 2

Spor 1

Spor 3

Indkørselsenden

Eksempler på opstilling af hovedsignaler på en station

Forklaring
Der er opstillet et I-signal for hvert strækningsspor

Plan 6.4

2: I-signaler på en station med gennemkørselsspor til flere strækninger

I-signal

Strækning K

Spor 2

Spor 1

Spor 3

Strækning H

Forklaring
Der er opstillet et I-signal med forgreningsangivelse.

I-signal med forgreningsangivelse kan tillige opstilles foran en station, hvor det er ønskeligt at vise, om 
togvejen er indstillet til det lige eller det afvigende spor.

SR68 - 5
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3: Station med U-signal, men uden PU- eller SU-signal

Udkørselsenden

Eksempler på opstilling af hovedsignaler på en station

Plan 6.5

Spor 1

Spor 2

U-signal

U-signal

Forklaring
Der er opstillet et U-signal for hvert togvejsspor

4: Station med U-signal, men uden PU- eller SU-signal

Spor 1

Spor 2

U-signal
Forklaring
Der er opstillet et U-signal for hvert togvejsspor. U-signalet længst til højre gælder for spor 1, det andet 
U-signal for spor 2.

U-signalerne danner et signalbillede.

U-signal

Dv-signal

5: Station med U- og SU-signal

Spor 1

Spor 2

SU-signal

Forklaring
Fælles for spor 1 og 2 er der bagved sporenes sammenløb opstillet et U-signal. Foran sporenes sam-
menløb er der opstillet et SU-signal for hvert togvejsspor.

SU-signal

U-signal

SR 69a - 1
§ 6

01.02.2006 1613



Eksempler på opstilling af hovedsignaler på en station

Plan 6.6

6: Station med PU- og U-signaler, hvorfra der kan køres til en strækning med 
vekselspordrift

Spor 1

Spor 2 PU-signal

Spor 3

U-signal

U-signal6
0

k
m

PU-signal

PU-signal

1. Hovedspor

2. Hovedspor

Forklaring
For hvert af de to hovedspor er der bagved sporenes sammenløb opstillet et U-signal. U-signalet for 1. 
hovedspor er fælles for sporene 1 og 2. U-signalet for 2. hovedspor er fælles for sporene 1, 2 og 3. 
Foran sporenes sammenløb er der for hvert togvejsspor opstillet et PU-signal.
Da der fra PU-signalerne kan køres til en strækning med vekselspordrift, er disse udstyret med hastig-
hedstavle.
Der forekommer kun én udkørselshastighed fra det enkelte PU-signal. Denne hastighed fremgår af 
hastighedstavlen.

6
0

k
m

7: Station med PU- og U-signal

Spor 1

Spor 2

PU-signal

U-signalPU-signal
Forklaring
Fælles for sporene 1 og 2 er der bagved sporenes sammenløb opstillet et U-signal. Foran sporenes 
sammenløb er der for hvert togvejsspor opstillet et PU-signal.

8: Station med PU-, SU- og U-signal

Spor 1

Spor 2

Forklaring
Fælles for spor 1 og 2 er der bagved sporenes sammenløb opstillet et SU- og et U-signal. Foran spo-
renes sammenløb er der for hvert togvejsspor opstillet et PU-signal.

PU-signal

PU-signal

SU-signal U-signal

6
0

k
m
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Eksempler på opstilling af hovedsignaler på en station

Plan 6.7

9: Station med PU- og U-signal

Spor 1

Spor 2

PU-signal

U-signalPU-signal
Forklaring
Fælles for sporene 1 og 2 er der bagved sporenes sammenløb opstillet et PU- og et U-signal. Foran 
sporenes sammenløb er der for hvert togvejsspor opstillet et PU-signal.

10: Station med PU-, SU- og U-signal

Spor 1

Spor 2

Forklaring
Fælles for spor 1 og 2 er der bagved sporenes sammenløb opstillet et PU-, et SU- og et U-signal. 
Foran sporenes sammenløb er der for hvert togvejsspor opstillet et PU-signal.

PU-signal

PU-signal

U-signalSU-signal

PU-signal

PU-signal
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Eksempler på opstilling af hovedsignaler på en station

Plan 6.8

11: Station med U- og SU-signal, hvorfra der kan køres til flere strækninger

Spor 1

Spor 2

SU-signal

Spor 0

U-signal

PU-signal

U-signal

PU-signal

PU-signal

SU-signal

SU-signal

U-signal

Strækning H

Strækning K

Forklaring
For strækning H er der fælles for sporene 1 og 2 bagved sporenes sammenløb opstillet et U-signal. 
For strækning K er der fælles for sporene 0, 1 og 2 bagved sporenes sammenløb opstillet et U-signal. 
Foran sporenes sammenløb er der for hvert togvejsspor opstillet et SU-signal. Da der fra såvel spor 1 
som spor 2 kan køres til strækning H og K, er SU-signalerne for disse spor udstyret med bogstavviser.

Spor 1

Spor 2

Spor 0 U-signal

Strækning H

Strækning K

12: Station med U- og PU-signal, hvorfra der kan køres til flere strækninger

Forklaring
For strækning H er der fælles for sporene 1 og 2 bagved sporenes sammenløb opstillet et U-signal. 
For strækning K er der fælles for sporene 0, 1 og 2 bagved sporenes sammenløb opstillet et U-signal. 
Foran sporenes sammenløb er der for hvert togvejsspor opstillet et PU-signal. Da der fra såvel spor 1 
som spor 2 kan køres til strækning H og K, er PU-signalerne for disse spor udstyret med bogstavviser.
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Forsignalering af hovedsignaler
Plan 7.1.

1. Omfang

Alle hovedsignaler forsignalerer efterfølgende hovedsignal, jf. § 6.

På strækninger, hvor hastigheden er over 75 km/t, skal signalgivnin-
gen fra I-, AM-, AM/DS- og DS- signaler endvidere forsignaleres

- gennem et F-signal eller

- gennem det foregående hovedsignal.

På strækninger, hvor hastigheden er 75 km/t eller derunder, forsig-
naleres I-, AM-, AM/DS- og DS-signaler normalt ikke.

På dobbeltspor forsignaleres I-signaler for venstre spor ikke.

På strækninger med faste ATC-anlæg kan forsignaleringen for fuldt 
ATC-overvågede tog ske gennem førerrumssignalet.

2. F-signaler

2.1. Almindelige bestemmelser

Et F-signal giver oplysning om signalgivningen fra det efterfølgende 
hovedsignal.

Et F-signal er opstillet til højre for eller over det spor, det gælder for, 
og står 400 m, 800 m eller 1200 m foran hovedsignalet. Afvigelser 
kan forekomme.

TIB giver oplysning om, hvor mange meter før hovedsignalet, F-sig-
nalet står.

2.2. ”Kør forsigtigt” (plan 7.1)

Betydning:

Det efterfølgende hovedsignal viser

- ”stop” eller

- ”kør med begrænset hastighed” til en togvej med hastighed højst 
60 km/t.

2.3. Hovedsignalet viser ”kør” eller ”kør i gennem” (plan 7.1)

Betydning:

Det efterfølgende hovedsignal viser
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- ”kør” til en togvej med hastighed mindst 75 km/t eller

- ”kør igennem”.

Når F-signalet viser, at hovedsignalet viser ”kør” eller ”kør igennem”, 
kan nedbremsningen mod hovedsignalet afpasses herefter.

2.4. - 2.5. Hovedsignalet viser ”kør igennem” (plan 7.1)

Betydning:

Det efterfølgende hovedsignal viser ”kør igennem”.

Signal nr. 7.2.5. betyder tillige, at togvejen afviger til den side, hvortil 
øverste signallys vises.

Når F-signalet viser, at hovedsignalet viser ”kør igennem”, kan ned-
bremsningen mod hovedsignalet afpasses herefter.

2.6. F-signalet slukket

Såfremt signallysene i et F-signal er slukket, skal den, der opdager 
dette, underrette en stationsbestyrer.

Når en stationsbestyrer har modtaget underretning om, at signally-
sene i et F-signal er slukket skal stationsbestyreren sørge for, at 
togene bliver underrettet. Lokomotivføreren skal da afpasse kørslen, 
så toget kan standse foran hovedsignalet, hvis det viser ”stop”.

3. Mærke ”F-signal følger” (plan 7.1)

Mærke ”F-signal følger” kan være forsynet med lysreflekterende be-
lægning.

Mærke ”F-signal følger” er anbragt på alle hovedsignaler, hvor der 
foran efterfølgende I-, AM-, AM/DS- og DS- signal er opstillet F-sig-
nal jf. TIB.

På stationer uden U-signal er mærke ”F-signal følger” anbragt på 
samme mast som mærke ”Rangergrænsen”.



4. Forsignalering af hovedsignaler. Skematisk oversigt

Ved for-
signalering
således i

I-, AM- og
DS-signal

F-signal

60
km

60
km

60
km

60
km

60
km

60
km

60
km

60
km

vises et af følgende signaler i det efterfølgende hoved-
signal, når dette er

I-signal

F-signal

F-signal

F-signal

F-signal

I-, AM- og
DS-signal

I-signal

I-signal

I-signal

I-signal
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Ved for-
signalering
således i

AM- og
AM/DS-
signal

60
km

60
km

60
km

60
km

vises et af følgende signaler i det efterfølgende hovedsignal, 
når dette er

I-signal
AM- og
AM/DS-
signal

60
km

AM- og
AM/DS-
signal

AM- og
AM/DS-
signal

I-signal
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Ved for-
signalering
således i

I-signal

vises et af følgende signaler i det efterfølgende hoved-
signal, når dette er

SI-signal

I-signal SI-signal

I-signal SI-signal

60
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60
km
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Ved for-
signalering
således i

I-signal

vises et af følgende signaler i det efterfølgende hoved-
signal, når dette er

SI-signal

I-signal SI-signal

I-signal SI-signal

60
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Ved for-
signalering
således i

PU-signal

vises et af følgende signaler i det efterfølgende hoved-
signal, når dette er

SU-signal

40
km

U-signal

PU-signal SU-signal U-signal

80
km

PU-signal SU-signal U-signal

*)

*)

*) Den viste forsignalering forekommer kun, hvor hastigheden fra 
PU-signalet er højst 60 km/t.
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km

80
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Ved for-
signalering
således i

PU-signal

vises et af følgende signaler i det efterfølgende hoved-
signal, når dette er

SU-signal

40
km

U-signal

PU-signal SU-signal U-signal

100
km

PU-signal SU-signal U-signal

100
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km
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Ved for-
signalering
således i

vises et af følgende signaler i det efterfølgende hoved-
signal, når dette er

SU-signal U-signal

SU-signal U-signal

SU-signal U-signal

*)

*) Den viste forsignalering forekommer kun, hvor hastigheden fra 
SU-signalet er højst 60 km/t.

60
km

*)
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Ved for-
signalering
således i

vises et af følgende signaler i det efterfølgende hoved-
signal, når dette er

SU-signal U-signal

SU-signal U-signal

SU-signal U-signal
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km
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Ved for-
signalering
således i

AM- og
AM/DS-
signal

U-signal

60
km

60
km

60
km

60
km

vises et af følgende signaler i det efterfølgende hoved-
signal, når dette er

I-signal

I-signalU-signal
AM- og AM/DS-

signal

60
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Plan 7.1

Fremskudte signaler

nr 7.2.2.

”Kør forsigtigt”

Hovedsignalet
viser ”kør” med
høj hastighed

eller ”kør igennem”

nr 7.2.3.

Hovedsignalet
viser ”kør” med
høj hastighed

nr 7.2.2. nr 7.2.3.

”Kør forsigtigt” Hovedsignalet viser ”kør igennem”

nr 7.2.4. nr 7.2.5.

Mærke

F

”F-signal følger”

nr 7.3.1.

SR80 - 3
§ 7



Plan 8.1.

Om anvendelse af farvet lys i PU-, VU-, VM- og VM/DS-signaler, se
§ 6

Om anvendelse af farvet lys i VI-signaler, se § 23

1.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

DV-signaler samt hvide lys i VI-, PU-, VU-, VM-

og VM/DS-signaler

Almindelige bestemmelser

DV-signalers opstilling og supplerende udstyrelse

DV-signalers opstilling

DV-signalers supplerende udstyrelse

Signal ”forsigtig forbikørsel tilladt” og ”forbikørsel tilladt” gælder kun
for èn bevægelse. En efterfølgende rangerbevægelse må derfor ikke
passere signalet, før det har vist ”forbikørsel forbudt” og derefter vi-
ser en tilladelse til forbikørsel.

Et DV-signal står normalt til højre for eller over det spor (sporstykke),
det gælder for.

Et DV-signal kan stå ud for midten af et krydsningssporskifte og gæl-
der da for begge de spor, der fører ind i sporskiftet.

2. ”Forbikørsel forbudt” (plan 8.1)

Betydning for tog:

Stands foran signalet.

SR 81 - 7
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Et DV-signal kan være suppleret med en talviser til støtte for range-
ringen. Talviserens betydning fremgår af SIN eller lokale rangerin-
strukser.



Viderekørsel forbi et signal, der viser ”forbikørsel forbudt”, må kun
ske således:

indrangering

skriftlig udkørselstilladelse eller udrangering

skriftlig forbikørselstilladelse eller forbirangering

tilladelse fra stationsbestyreren

Forbi signal ved

VI

PU og VU

VM og VM/DS

DV

Betydning for rangertræk:

Stands foran signalet.

Viderekørsel forbi et signal, der viser ”forbikørsel forbudt”, må kun
ske efter tilladelse fra stationsbestyreren.

3.

4.

”Forsigtig forbikørsel tilladt” (plan 8.1)

Betydning for tog med virksomt HKT-anlæg:

Betydning for tog uden virksomt HKT-anlæg samt rangertræk:

”Forbikørsel tilladt” (plan 8.1)

Betydning for tog med virksomt HKT-anlæg:

Betydning for tog uden virksomt HKT-anlæg samt rangertræk:

Signalet har ingen betydning.

Signalet må passeres med forsigtighed.

Sporet bag ved signalet kan ikke påregnes at være frit.

Signalet har ikke betydning.

Signalet på passeres.

Sporet bag ved signalet er frit.

SR82 - 7
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”Signalet annulleret” (plan 8.1)

Betydning:

Under rangering forholdes som om signalet ikke findes, når ranger-
lederen forud har aftalt rangeringen med stationsbestyreren.

5.

SR 83 - 3
§ 8
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Plan 8.1

Dværgsignaler samt hvide lys i VI-, PU-, VU-, VM- og VM/DS-signaler

VI-, PU- og VU-signal

”Forbikørsel forbudt”

DV-signal VM- og VM/DS-signal

nr. 8.2nr. 8.2 nr. 8.2

”Forsigtig forbikørsel tilladt”

PU-signal DV-signal

nr. 8.3nr. 8.3

”Forbikørsel tilladt”

PU-signal DV-signal

nr. 8.4nr. 8.4

nr. 8.5nr. 8.5

”Signalet annulleret”

PU-signal DV-signal
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Sporstopper med rødt lys og refleks

1. Sporstopper (signal 9.1.)

Betydning:

Sporstopper med rødt lys og refleks markerer togvejens endepunkt. 
Tog og rangertræk skal standse senest ved standsningsmærket 
foran sporstopperen.

Opstilling:

Sporstopperen opstilles som togvejsendepunkt i togveje, der ender i 
en sporstopper.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

Manglende lys i sporstopperen

Lokomotivførerens forhold

Når en lokomotivfører observerer, at et af eller begge de røde lys på 
sporstopperen er slukket, skal lokomotivføreren underrette 
stationsbestyreren.

Stationsbestyrerens forhold

Hvis begge de røde lys på sporstopperen er slukket, skal stations-
bestyreren sikre, at alle berørte tog eller rangertræk underrettes, før 
der foretages signalgivning eller gives tilladelse til rangering mod 
sporstopperen.

Signal 9.1.
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Eksempler på anvendelse af sporstopper med rødt lys 
og refleks

Plan 9.1

S

S

40
km

S

S

40
km



Sporskiftesignaler og sporspærresignaler

1. - 2. ”Sporskiftet stillet til lige spor” (signal 10.1. og 10.2.)

Sporskiftesignaler anvendes ikke ved alle sporskifter.

SR 89 - 5
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Signal 10.1.

Signal 10.2.

Betydning:

Sporskiftet er stillet til kørsel ad det mindst krumme spor.
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Brandgul farve i signal 10.1. og i øverste halvdel af signal 10.2. 
betyder, at sporskiftet er stillet til et spor uden køreledning og derfor 
ikke må benyttes af elektriske tog.

Signal 10.1.

Signal 10.2.
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3. - 6. ”Sporskiftet stillet til krumt spor” (signal 10.3. - 10.6.)

Signal 10.3.

Signal 10.4.
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Signal 10.5.

Signal 10.6.
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Betydning:

Sporskiftet er stillet til kørsel ad det mest krumme spor.

Signal 10.3. vises ved et modgående sporskifte.

Signalerne 10.4. og 10.5. vises ved et medgående sporskifte.

Signal 10.3.

Brandgul farve i signal 10.3. og i øverste halvdel af signal 10.6. 
betyder, at sporskiftet er stillet til et spor uden køreledning og derfor 
ikke må benyttes af elektriske tog.

Signal 10.6.
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7. ”Sporet spærret” (signal 10.7)

Signal 10.7.

94 - 4 / 96 - 3
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Betydning:

Sporspærre i spærrestilling eller sporskifte stillet til afløb. Tog og 
rangertræk skal standse senest foran signalet.

Signal 10.6.



Signaler for automatisk sikrede overkørsler

1. Overkørselssignal ”Overkørslen sikret”. Signal nr. 11.1.

Betydning:

Overkørslen må passeres.

Uordenssignalet foran overkørslen er slukket eller viser 
”Overkørslen sikret”.

2. Uordenssignal ”Overkørslen sikret”. Signal nr. 11.2.

Betydning:

Overkørslen må passeres.

3. Overkørselssignal ”Overkørslen ikke sikret”. Signal nr. 11.3.

Betydning:

Stands foran overkørslen.
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4. Uordenssignal ”Overkørslen ikke sikret”. Signal nr. 11.4.

Betydning:

Stands foran overkørslen.

5. ”Automatisk sikret overkørsel følger”. Signal nr. 11.5. (Pilmærke)

Betydning:

Der følger en automatisk sikret overkørsel, evt. flere automatisk sik-
rede overkørsler, der ikke er i afhængighed af et hovedsignal.

Mærket kan være forsynet med lysreflekterende belægning.

6. ”Automatisk sikret overkørsel følger”. Signal nr. 11.6. (O-mærke)

O
Betydning:

Der følger en automatisk sikret overkørsel, evt. flere automatisk sik-
rede overkørsler, der er i afhængighed af det hovedsignal, mærket 
er anbragt på eller ved.

Mærket kan være forsynet med lysreflekterende belægning.
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7. Ledig

8. Kørsel ad venstre spor

8.1. Overkørsel ikke i afhængighed af et hovedsignal

Overkørselssignal og uordenssignal er opstillet ved både højre og 

venstre spor.

8.2. Overkørsel i afhængighed af et hovedsignal

Hvis der ikke er uordenssignaler for venstre spor, skal tog ad venstre 

spor respektere uordenssignalerne for højre spor.

9. Uregelmæssigheder

9.1. Overkørsel er ikke sikret

En overkørsel er ikke sikret når

- et overkørselssignal eller uordenssignal viser ”overkørslen ikke 

sikret”

- et overkørselssignal er slukket eller ikke kan ses ved passage af sig-

nal 11.5.

- både overkørselssignal og uordenssignal for samme overkørsel er 

slukket.

9.2. Lokomotivførerens forhold

9.2.1. Lokomotivføreren underrettet om uorden

Lokomotivføreren skal standse toget foran overkørslen, uanset om 

der vises ”overkørslen sikret” mod toget.

Efter standsning skal lokomotivføreren

- forsøge at igangsætte anlægget ved manuel betjening fra betje-

ningskassen ved overkørslen, jf. SIN

- føre toget forsigtigt over overkørslen under afgivelse af lydsignal,   

indtil forreste køretøj har passeret overkørslen.

Manuel betjening af anlægget kan dog undlades hvis

- det for bomanlæg kan konstateres, at mindst én bom er sænket.

- det for advarselssignalanlæg kan konstateres, at mindst ét vejsignal 

viser rødt blinklys.

- det kan konstateres, at overkørslen bevogtes ved håndsignal ”Stop 

for vejtrafik”.
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Har der været vist ”overkørslen sikret”, skal lokomotivføreren straks 

underrette en stationsbestyrer.

9.2.2. Lokomotivføreren ikke underrettet om uorden

9.2.2.1. Overkørsel ikke i afhængighed af et hovedsignal

Fremgår det af overkørslens signaler, at overkørslen ikke er sikret, 

skal lokomotivføreren 

- give lydsignal ”giv agt” uafbrudt fra signal nr. 11.5.

- hvor strækningshastigheden er indtil 75 km/t farebremse fra signal 

nr. 11.5. og standse toget - så vidt muligt foran overkørslen

- på øvrige strækninger bremse fra signal nr. 11.5. og standse toget 

foran overkørslen.

Efter standsning skal lokomotivføreren

- forsøge at igangsætte anlægget ved manuel betjening fra betje-

ningskassen ved overkørslen, jf. SIN

- føre toget forsigtigt over overkørslen under afgivelse af lydsignal,   

indtil forreste køretøj har passeret overkørslen.

Manuel betjening af anlægget kan dog undlades

- når det for bomanlæg kan konstateres, at mindst én bom er sænket

- når det for advarselssignalanlæg kan konstateres, at mindst ét vej-

signal viser rødt blinklys

- hvis det kan konstateres, at overkørslen bevogtes ved håndsignal 

”Stop for vejtrafik”.

Hvis toget skal standse foran overkørslen - enten af driftshensyn      

(f.eks. stationsophold) eller på grund af signal ”stop” fra et hovedsig-

nal - gælder bestemmelsen om afgivelse af lydsignal og forsigtig kør-

sel dog først ved kørsel fra standsningsstedet og kun, når overkørslen 

ikke er sikret.

9.2.2.2. Overkørsel i afhængighed af et hovedsignal

Når lokomotivføreren ved et hovedsignal, som er forsynet med signal 

nr. 11.6. har fået

- signal ”stop og ryk frem”

- tilladelse til indrangering, udrangering eller forbirangering

- skriftlig udkørselstilladelse eller forbikørselstilladelse
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kan overkørsler, der er dækket af signalet, ikke påregnes at virke. To-

get skal derfor føres forsigtigt frem mod hver enkelt overkørsel, så det 

kan standses foran den, hvis den ikke er sikret. Et slukket uordens-

signal giver ikke garanti for, at overkørslen er sikret.

Når toget er standset foran en overkørsel, som ikke er sikret, skal lo-

komotivføreren forholde sig som foreskrevet i punkt 9.2.1.

9.2.2.3. Underretning af stationsbestyreren

Lokomotivføreren skal snarest underrette en stationsbestyrer om 

uordenen.

Underretningen skal indeholde oplysninger om

- overkørslens nummer

- fejlens art og

- hvad overkørslens signaler viste ved togets passage.

9.3. Stationsbestyrerens forhold

9.3.1. Underretning af sikringsteknisk personale og stationer

Når en stationsbestyrer modtager underretning om uorden ved en au-

tomatisk sikret overkørsel, skal sikringsteknisk personale og even-

tuelt andre stationer straks underrettes.

Ligger overkørslen på en station, underrettes stationsbestyreren for 

denne station.

Ligger overkørslen på den fri bane, herunder en ubetjent station, un-

derrettes stationsbestyrerne for de stationer, der begrænser bane- 

stykket.

9.3.2. Underretning af tog

9.3.2.1. Generelt

Lokomotivføreren for tog, der skal passere en overkørsel, skal forud 

underrettes om, at overkørslen er i uorden, når stationsbestyreren har

- modtaget underretning om uorden ved en automatisk sikret overkør-

sel.

- formodning om, at en automatisk sikret overkørsel ikke bliver sikret.
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9.3.2.2. Underretningens indhold

Underretningen skal indeholde oplysning om

- overkørslens nummer, og i hvilken kilometer overkørslen ligger

- på hvilken station henholdsvis mellem hvilke stationer, overkørslen 

ligger.

9.3.3. Underretning af tog ophører

Underretning af tog ophører

- når det sikringstekniske personale har givet melding om, at overkør-

selsanlægget er i orden, eller

- når lokomotivføreren for ét tog i hver køreretning har givet melding 

om, at overkørselsanlægget er i orden.

10. Bevogtning af overkørsler

10.1. Bevogtningspersonalets forhold

Bevogtningspersonalets opgave er at standse al vejfærdsel, inden et 

tog eller arbejdskøretøj skal passere overkørslen.

Vejtrafikken standses ved afgivelse af håndsignal ”Stop for vejtrafik”.

De dele af overkørselsanlægget, der eventuelt virker, skal igang-

sættes, inden tog eller arbejdskøretøj passerer overkørslen.

11. Opstilling af signaler for automatisk sikrede overkørsler

Signalerne opstilles normalt til højre for det spor, de gælder for.

Ved overkørsler, som ikke er i afhængighed af et hovedsignal og som 

ligger på en dobbeltsporet strækning, opstilles signaler gældende for 

højre spor til højre for sporet og signaler gældende for venstre spor til 

venstre for sporet.

Opstillingen fremgår af plan 11.1 - 11.5.

På signalerne er anbragt et hvidt skilt med nummeret på den overkør-

sel, henholdsvis de overkørsler, signalet hører til.

TIB indeholder en fortegnelse over automatisk sikrede overkørsler 

med angivelse af, hvorledes hver enkelt overkørsel er sikret, og hvilke 

særlige forskrifter der eventuelt gælder for denne.
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Om dublering af signaler gælder følgende:

Opstilling nr 1

Overkørselssignal dubleres, hvor synlighedsforholdene gør det 

påkrævet.

Opstilling nr 2, 3 og 4

Hvis der er et hovedsignal mellem overkørselssignalet og uordens-

signalet, og uordenssignalet ikke kan ses fra hovedsignalets plads, 

dubleres enten uordenssignalet eller overkørselssignalet.

Opstilling nr 5

Uordenssignalet dubleres, hvor synlighedsforholdene gør det 

påkrævet.
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Opstilling af signaler ved automatisk sikrede overkørsler, der ikke er i 
afhængighed af hovedsignaler.
Strækningshastighed indtil 75 km/t

Plan 11.1

1) Afstand ned til 350 m kan forekomme, men anvendes ikke mere ved 
nyanlæg og ombygninger.

max
150 m

Overkørsel

Overkørselssignal

Evt. dublering af
overkørselssignal

Signal nr. 11.5

450 m
1)

Advarselssignalanlæg

Vejsignaler Vejsignaler

max
30 m

Overkørsel

Overkørselssignal

Evt. dublering af
overkørselssignal

Signal nr. 11.5

450 m
1)

Bomanlæg

Vejsignaler Vejsignaler

Bomme
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Plan 11.2
Opstilling af signaler ved automatisk sikrede overkørsler, der ikke er i 
afhængighed af hovedsignaler.
Strækningshastighed 80 - 100 km/t

Hvis der er et hovedsignal mellem overkørselssignalet og uordenssignalet, og 
uordenssignalet ikke kan ses fra hovedsignalets plads, dubleres enten 
uordenssignalet eller overkørselssignalet.

1) Afstand på 800 m eller 950 m kan forekomme, men anvendes ikke mere ved 
nyanlæg og ombygninger.

Overkørsel

Overkørselssignal

Signal nr. 11.5

750 m
1)

Advarselssignalanlæg

Vejsignaler Vejsignaler

max
30 m

Overkørsel

Signal nr. 11.5

Bomanlæg

Vejsignaler Vejsignaler

Bomme

max
30 m

250 - 
450 m

Uordenssignal

Overkørselssignal

Uordenssignal

750 m
1)

250 - 
450 m
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Opstilling af signaler ved automatisk sikrede overkørsler, der ikke er i 
afhængighed af hovedsignaler.
Enkeltspor med strækningshastighed 105 - 140 km/t

Plan 11.3

Hvis der er et hovedsignal mellem overkørselssignalet og uordenssignalet, og 
uordenssignalet ikke kan ses fra hovedsignalets plads, dubleres enten 
uordenssignalet eller overkørselssignalet.

1) Findes ikke hvor strækningshastigheden er over 120 km/t

2) Afstand på 1100 m kan forekomme, men anvendes ikke mere ved nyanlæg 
og ombygninger

3) 1400 m gælder, hvor strækningshastigheden er 125 - 140 km/t.

Overkørsel

Overkørselssignal

Signal nr. 11.5

1050 m
2)

Advarselssignalanlæg

Vejsignaler Vejsignaler

max
30 m

Overkørsel

Signal nr. 11.5

Bomanlæg

Vejsignaler Vejsignaler

Bomme

max
30 m

250 - 
450 m

Uordenssignal

Overkørselssignal

Uordenssignal

250 - 
450 m

1)

1050 m   /1400 m
2) 3)
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Plan 11.4
Opstilling af signaler ved automatisk sikrede overkørsler, der ikke er i 
afhængighed af hovedsignaler.
Dobbeltspor og vekselspor

1) Afstand på 1100 m kan forekomme, men anvendes ikke mere ved nyanlæg 
og ombygninger.

Overkørsel

Overkørselssignal

Signal nr. 11.5

1050 m
1)

Strækningshastighed
indtil 120 km/t

Vejsignaler Vejsignaler

Bomme

max
30 m

250 - 
450 m

Uordenssignal

Overkørsel

Overkørselssignal

Signal nr. 11.5

1400 m

Strækningshastighed
125 - 140 km/t

Vejsignaler Vejsignaler

Bomme

max
30 m

250 - 
450 m

Uordenssignal

Bomanlæg

15.01.2007 1773

SR 107 - 10
§ 11



Opstilling af signaler ved automatisk sikrede overkørsler, der er i afhængighed 
af hovedsignaler.

Plan 11.5

max
30 m

Overkørsel

Hovedsignal

Bomanlæg

Vejsignaler Vejsignaler

Bomme

Evt.dublering af
uordenssignal

Uordenssignal

O
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Overkørsel

Advarselssignalanlæg

Vejsignaler Vejsignaler

max
30 m

1)

1) Findes ikke hvor strækningshastigheden er over 120 km/t

2) Uordenssignal kan undlades opstillet, såfremt afstanden fra hovedsignalet til 
vejkant i overkørslen er 30 meter eller derunder.

Uordenssignal

Hovedsignal

Evt.dublering af
uordenssignal

O

2) 2)
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Signaler på tog og køretøjer

1.

1.1.

Kendingssignal

Almindelige bestemmelser

Kendingssignalet vises foran på togets forreste køretøj.

Bestemmelserne gælder også for arbejdskøretøjer.

Kendingssignalet skal anvendes hele døgnet.

Lokomotivføreren er ansvarlig for, at der vises kendingssignal.

På tog, der skubbes af lokomotivet, og hvor forreste køretøj ikke er 
en styrevogn, vises kendingssignalet dog bag på lokomotivet, og 
slutsignalet vises foran på togets forreste køretøj.

Under rangering med vogne skal der om muligt vises hvidt lys i den 
ende af lokomotivet, hvor der ikke vises kendingssignal.

Der skal køres med stærkest muligt lys i kendingssignalet.

Ved nedblænding skal alle lanterner blændes ned.

Nedblænding anvendes 

- af hensyn til modkørende tog

- ved rangering

- når det er krævet i SIN.
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1.2. ”Kendingssignal”

Anvendelse:

Kendingsignal vises af tog og rangertræk.

I stedet for tre hvide lys kan der vises to hvide lys ved siden af eller 
over hinanden, når forreste køretøj ikke har tre virksomme front-
lanterner.

Signal 12.1.2.

SR112 - 11
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2.

2.1.

Slutsignaler for tog

Almindelige bestemmelser

Signalet vises bag på togets bageste køretøj.

Bestemmelserne gælder også for arbejdskøretøjer.

Signalet skal anvendes hele døgnet.

Skubbes et tog af lokomotivet, og vises slutsignalet på forreste køre-
tøj, kan der af hensyn til orienteringen tillige vises hvidt lys fremad.



2.2. ”Almindeligt slutsignal”

Signal 12.2.2. Signal 12.2.2.

Anvendelse:

Almindeligt slutsignal anvendes af tog, hvis bageste køretøj er 
udstyret med frontlanterner med rødt glas eller indbyggede 
slutsignallygter.

Signalet består af to slutsignallygter.

Almindeligt slutsignal kan vises med rødt blinklys.
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SR 113 - 12
§ 12

”Særligt slutsignal”

Anvendelse og placering

Signalet anvendes på tog, der ikke kan vise ”almindeligt slutsignal”.

Signalet må kun anbringes på togets bageste køretøj.

Kan signalet ikke anbringes bag på bageste køretøj, skal der 
anvendes signalplanke.

2.3.

2.3.1.



Flytbare slutsignallygter

Signalet består af to slutsignallygter.

2.3.2.

Signal 12.2.3.2.
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Flytbare slutsignalplader

Slutsignalplader må ikke anvendes på visse strækninger, jf. bilag 1.

Signalet består af to slutsignalplader.

Slutsignalpladerne skal være med reflekterende belægning.

2.3.3.

Signal 12.2.3.3.
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Kørsel uden slutsignal

Tilladelse

Toglederen kan give skriftlig tilladelse til, at et tog fremføres uden 
slutsignal over en nærmere angivet banestrækning.

2.4.

2.4.1.

Underretning

Når det i forbindelse med eftersyn af tog, jf. § 65, konstateres, at et 
tog ikke kan fremføres med de foreskrevne slutsignaler på togets 
bageste køretøj, skal den, der har foretaget eftersynet, sikre, at 
stationsbestyreren bliver underrettet. Stationsbestyreren underretter 
toglederen.

Toglederen underretter derefter stationsbestyrerne på den angivne 
kørestrækning.

Stationsbestyreren i FC underretter stationsbestyreren på stationer 
med understationsdrift, når underretning ikke kan ske direkte til 
stationsbestyreren for understationen.

Stationsbestyreren skal underrette lokomotivføreren for toget uden 
slutsignal om, at der er givet tilladelse til kørsel uden slutsignal.

2.4.1.2.

Kvittering

Stationsbestyrerne på den angivne kørestrækning skal kvittere for 
underretningen.

Stationsbestyreren i FC kvitterer for modtagelse af underretning for 
stationer med understationsdrift, når underretning ikke kan ske 
direkte til stationsbestyreren for understationen.

Når kvittering foreligger, skal toglederen underrette stations-
bestyreren for den station, hvorfra toget skal afgå uden slutsignal 
herom.

Toget uden slutsignal må først gives afgangstilladelse, når stations-
bestyreren for den pågældende station har modtaget denne under-
retning.

2.4.1.3.
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2.4.2. Efterfølgende tog

Før der gives et tog, som følger efter toget uden slutsignal

- ”stop og ryk frem” fra et U- eller AM-signal

- tilladelse til udrangering eller forbirangering

skal der være skaffet sikkerhed for, at toget uden slutsignal er 
ankommet til den efterfølgende togfølgestation.
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Afgangssignaler

SR 119 - 15
§ 13
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Brummersignaler er i det følgende angivet ved                    for en 
lang tone og     for en kort tone.

Supplerende bestemmelser for visse trækkraftenheder kan fremgå af 
SIN.

1.

1.1.

1.1.1.

”Færdigmelding”

Signaler

Håndsignal

Dag Nat

Brummersignal1.1.2.
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Blinklys ved eller over døre

Signalet vises for togføreren med vekselblink over hver dør eller med 
blinklys ved dørlukningskontakterne. 

1.1.3.2.

Betydning

Når det gives af lokomotivføreren til togføreren:

”Klar til at afgå. Er arbejdet ved toget endt?”

Når det gives af togføreren til lokomotivføreren:

”Arbejdet ved toget er endt”.

1.2.

Anvendelse

I tog med togfører ved afgang fra togekspeditionssteder

- når toget holder helt eller delvist ved perron

- hvor der er foretaget eftersyn af toget

- hvor der er afholdt bremseprøve.

Ved afgang fra en station må lokomotivføreren først give signal nr.
13.1.1.1., 13.1.1.3.1. eller 13.1.1.3.2. til togføreren, når stations-
bestyrerens afgangstilladelse er modtaget.

1.3.

Blinklyssignal

Vekselblink

Signalet vises ved gult blinklys (vekselblink i to lamper) fra forreste 
køretøj.

1.1.3.

1.1.3.1.
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Togføreren giver signal nr. 13.1.1.1. eller 13.1.1.2. til lokomotiv-
føreren umiddelbart før afgangstiden er inde, når

- ”færdigmelding” er modtaget fra lokomotivføreren

- arbejdet ved toget er endt.

Signal 13.1.1.1. kan gives til lokomotivføreren ved, at forreste 
togbetjent i toget gentager signalet fra togføreren.

Signal nr 13.1.1.2. anvendes af togføreren i tog med brummer-
ledning.

Når et tog holder helt eller delvist ved perron, og der ikke skal 
udveksles passagerer, hvor toget holder, kan udveksling af ”færdig-
melding” undlades, når lokomotivføreren fra førerpladsen kan 
overvåge og sikre sig, at

- udvendige døre ikke er eller har været frigivet, og

- de udvendige døre i toget er lukkede.

2. ”Klarmelding”

Dag Nat

Betydning

”Arbejdet ved denne del af toget er endt”

2.1.
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Anvendelse

Signalet kan udveksles indbyrdes mellem togpersonalet i toget, som 
melding om, at

- passagerudvekslingen er afsluttet, så dørene kan lukkes, eller

- arbejdet ved toget er endt, så der kan gives ”færdigmelding” til 
lokomotivføreren.

2.2.



Ledig
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Lydsignaler er i det følgende angivet ved                    for lang tone og
   for kort tone.

1.

1.1.

1.2.

Lydsignaler

Fløjtesignaler fra trækkraftenheder og styrevogne

”Giv agt”                       (signal nr 15.1.1.)

Signalet gives

- når lokomotivføreren ønsker at advare personer, der færdes i eller 
ved sporet

- når mærket ”giv agt” passeres

- når anlægget ved en automatisk sikret overkørsel er i uorden

- for at advare personer, som krydser sporet i en perronovergang 
foran et kørende tog.

”Mandskab til hjælp”                                           (signal nr 15.1.2.)

Betydning:

Lokomotivføreren ønsker hjælp, f.eks. til betjening af sporskifte, 
drejeskive e l.

Anvendt under bremseprøve betyder det, at bremseledningen ikke er
tæt, og at fejl derfor straks skal eftersøges.

Anvendt efter standsning på den fri bane betyder det, at forreste 
mand af togpersonalet skal skynde sig hen til lokomotivføreren. 

Signalet skal altid gives, når bremsen i et tog med togfører er 
aktiveret uden lokomotivførerens medvirken. Ved kørsel på 
tunnelstrækninger forholdes jf. SIN.

( )

( )

SR 127 - 6
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”Fare”                     (signal nr 15.1.3.)

Betydning:

Toget skal standses hurtigst muligt.

Togpersonalet skal betjene forhåndenværende bremsemidler.

Anvendt når toget holder stille, betyder det en advarsel til personalet 
om ikke at stige ud på grund af risiko for nedfaldne køreledninger,
der ikke er spændingsløse eller arbejdsjordede.

Lokomotivføreren skal sørge for, at passagererne bliver underrettet, 
jf. § 37.

Brummersignaler

Brummersignal ”stop”            (signal nr 15.2)

Betydning:

Toget skal standse.

Gentages signalet, betyder det, at en faresituation foreligger.

Anvendelse:

I tog med brummerledning. Gives af togpersonalet til lokomotiv-
føreren.

Signalet må ikke anvendes i tog, der holder stille.

Andre brummersignaler

Om ”færdigmelding” afgivet som brummersignal, se § 13.

1.3.

2.

2.1.

2.2.

)(

( )

SR128 - 6
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Standsignaler

1.

1.1.

Plan 16.2 – 16.8.

Standsignaler er normalt opstillet til højre for sporet set i 
køreretningen.

Standsignaler er forsynet med lysreflekterende belægning.

Standsignaler for sporspærring

”Standsignal ”stop” følger” (signal 16.1.1.)

Betydning:

Standsignal ”stop” følger.

Opstilling:

Signalet opstilles 800 m – på strækninger, hvor 
strækningshastigheden er over 120 km/t dog 1200 m – før 
standsignal ”stop”.

Den fri bane:

Det fremgår af bilag 10, på hvilke strækninger signalet anvendes. 
Signalet opstilles til højre for sporet.

Stationer:

Signalet opstilles ikke.

Signal 16.1.1.
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1.2. ”Stop” (signal 16.1.2.)

Betydning:

Stands foran signalet. Sporet bag ved signalet er ufarbart.

Opstilling:

Signalet opstilles jf. § 33 henholdsvis § 86.

Den fri bane:

Det fremgår af bilag 10, på hvilke strækninger signalet skal 
anvendes. Signalet opstilles til højre for sporet.

Stationer:

Signalet opstilles midt i sporet.

Signal 16.1.2.
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2.

2.1.

Standsignaler for hastighedsnedsættelse

”Hastighedsnedsættelse følger” (signal 16.2.1.)

Betydning:

Hastighedsnedsættelse følger.

Opstilling:

Signalet opstilles 800 m – på strækninger, hvor 
strækningshastigheden er over 120 km/t dog 1200 m – før et 
sporstykke, hvor hastigheden ikke må overskride den hastighed, der 
er angivet på signalet.

Den trafikale driftsansvarlige kan fastslå, at afstanden i særlige 
tilfælde kan være større eller mindre end 800/1200 m. Afstanden 
skal da fremgå af TIB, La eller særlig meddelelse.

Signal 16.2.1.

80



2.2. ”Hastighedsnedsættelse begynder” (signal 16.2.2.)

80

Signal 16.2.2.

Betydning:

Hastighedsnedsættelse begynder. 
sporstykke må ikke overstige den hastighed, der er angivet på 
signalet.

Opstilling:

Signalet opstilles, hvor hastighedsnedsættelsen begynder.

Hastigheden i det efterfølgende 
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2.3. ”Kør hurtigere” (signal 16.2.3.)

Signal 16.2.3.

Betydning:

Kør hurtigere. 
alle køretøjer har passeret signalet, øges til den hastighed, der er 
angivet på signalet.

Opstilling:

Signalet opstilles, hvor en hastighedsnedsættelse begynder, når 
denne følger umiddelbart efter en anden hastighedsnedsættelse 
med lavere hastighed.

Hastigheden i det efterfølgende sporstykke må, når 

90
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2.4. ”Hastighedsnedsættelse ophører” (signal 16.2.4.)

Signal 16.2.4.

Strækninger med faste ATC-anlæg eller faste HKT-anlæg

Betydning:

Faste hastighedsnedsættelser til hastigheder under 70 km/t. eller 
midlertidige hastighedsnedsættelser op til 120 km/t. ophører.

Kørsel med nedsat hastighed må ophøre, når alle køretøjer har 
passeret signalet.

Tog, der er fuldt ATC- eller HKT-overvågede, må køre med den 
hastighed, der er tilladt i førerrumssignalet.

Opstilling:

Signalet opstilles, når alle hastighedsnedsættelser, der skal 
markeres med standsignaler jf. punkt 2.5.2., ophører. For 
strækninger med faste HKT-anlæg, se dog punkt 2.5.3.

Øvrige strækninger

Betydning:

Faste eller midlertidige hastighedsnedsættelser ophører.

Kørsel med nedsat hastighed må ophøre, når alle køretøjer har 
passeret signalet.

Opstilling:

Signalet opstilles, når faste eller midlertidige 
hastighedsnedsættelser ophører.

SR134 - 13
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Generelle opstillingsregler

Almindelige bestemmelser

På den fri bane opstilles standsignaler for begge køreretninger ved
alle hovedspor.

På stationer opstilles standsignaler ved gennemgående spor og 
gennemkørselsspor.

Standsignaler opstilles normalt uden hensyn til strækningernes 
inddeling i stationer og den fri bane.

Eksempler på opstilling af standsignaler for hastighedsnedsættelser, 
se plan 16.2 – 16.8.

Strækninger med faste ATC-anlæg

Generelt

Standsignaler opstilles, så hastighedsangivelsen svarer til den 
hastighed, der gives gennem det faste ATC-anlæg.

Om markering af hastighedsnedsættelser gennem signalgivningen 
og med La-baliser, se § 52.

Faste hastighedsnedsættelser

Standsignaler for hastighedsnedsættelse opstilles kun, når 
hastigheden nedsættes til under 70 km/t.

Midlertidige hastighedsnedsættelser

Standsignaler for hastighedsnedsættelse opstilles altid, når 
hastigheden skal nedsættes.

Standsignaler kan dog undlades opstillet for venstre spor ved 
hastighedsnedsættelser af under en uges varighed, se § 52 punkt 
3.2.3.3.

Strækninger med faste HKT-anlæg

Standsignaler for hastighedsnedsættelser opstilles jf. SIN. 
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2.5.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.2.1.

2.5.2.2.

2.5.2.3.

2.5.3.



2.5.4. Bestemmelser for stationsbestyrere samt bane- og 
sikringsteknisk personale i forbindelse med opstilling af 
standsignaler

Der henvises til reglerne i § 52.
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Eksempler på opstilling af standsignaler for hastighedsnedsættelse

6
0

6
0

800/1200m

1

nr 16.2.1 nr 16.2.2 nr 16.2.4

Forklaring
Normal opstilling

60 km/t

2

8
0

8
0

800/1200m

nr 16.2.1 nr 16.2.2 nr 16.2.4

Forklaring
Strækningsafsnittet med hastighedsnedsættelse ligger så tæt på perronen, at signal nr 16.2.1. 
ved normal opstilling vil komme til at stå på perronen. Signalet opstillles derfor umiddelbart foran 
perronen.

80 km/t

8
0

8
0

800/1200m

nr 16.2.1 nr 16.2.2 nr 16.2.4

80 km/t

Forklaring
Strækningsafsnittet med hastighedsnedsættelse ligger så tæt på perronen, at signal nr 16.2.2. 
ved normal opstilling vil komme til at stå på perronen. Signalet opstillles derfor umiddelbart foran 
perronen.

Perron

Perron

3

Plan 16.2
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Eksempler på opstilling af standsignaler for hastighedsnedsættelse

6
0

6
0

800/1200m

4

nr 16.2.1 nr 16.2.2 nr 16.2.4

60 km/t

3
0

800/1200m

nr 16.2.1

nr 16.2.4

Forklaring
Sporene 1 - 4 er gennemkørselsspor.

Strækningsafsnittet med hastighedsnedsættelse ligger bagved forgreningspunktet og alene i spo-
ret mod B.

Når signal nr 16.2.1. kommer til at stå foran eller ud for sporskiftet, suppleres signalet med en 
hvid undertavle, hvor der med sorte bogstaver (stationsforkortelse) er angivet, hvilken banestræk-
ning signalet gælder for.

Når signal 16.2.2. kommer til at stå ud for sporskiftet, suppleres signalet med en tilsvarende un-
dertavle.

5

Plan 16.3

Perron

Forklaring
Strækningsafsnittet med hastighedsnedsættelse ligger så tæt på perronen, at signal nr 16.2.4. 
ved normal opstilling vil komme til at stå på perronen. Signalet opstillles derfor umiddelbart 
bagved perronen.

30 km/t
3

0

nr 16.2.2

BB

spor 2

spor 1

spor 3

spor 4

A

B
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Eksempler på opstilling af standsignaler for hastighedsnedsættelse

5
0

800/1200m

nr 16.2.1

Forklaring
Sporene 1 - 4 er gennemkørselsspor. Spor 0 er gennemgående spor.

Strækningsafsnittet med hastighedsnedsættelse ligger bagved forgreningspunktet og alene i spor 
0.

Når signal nr 16.2.1. kommer til at stå foran eller ud for sporskiftet, suppleres signalet med en 
hvid undertavle, hvor der med sorte tal er angivet, hvilket spor signalet gælder for.

6

Plan 16.4

5
0

nr 16.2.2

0

spor 2

spor 1

spor 3

spor 4

A

B

50 km/t

nr 16.2.4

spor 0
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Eksempler på opstilling af standsignaler for hastighedsnedsættelse

7

6
0

800/1200m

nr 16.2.1

nr 16.2.4

Forklaring
Sporene 1 - 4 er gennemkørselsspor.
For strækningsafsnittet med hastighedsnedsættelse i sporet mod B opstilles standsignaler efter 
samme bestemmelser som anført under eksempel 5.
Når signal 16.2.1. for sporet mod A vil komme til at stå foran eller ud for sporskiftet, opstilles det 
ved siden af signal nr. 16.2.1. for sporet mod B.

Plan 16.5

60 km/t

6
0

nr 16.2.2

B

B

spor 2

spor 1

spor 3

spor 4

A

B

8
0A

nr 16.2.4

80 km/t

800/1200m

8
0

nr 16.2.2

8

nr 16.2.4

80 km/t

spor 2

spor 1

spor 3

spor 4

A

B

800/1200m

8
0

nr 16.2.2

8
0

nr 16.2.1 nr 16.2.4

Forklaring
Sporene 1 - 4 er gennemkørselsspor.
Strækningsafsnittet med hastighedsnedsættelse begynder foran sporskiftet og fortsætter mod B.
Bagved sporskiftet i sporet mod A opstilles et ekstra signal nr. 16.2.4. Ud for mærket ”frispor”.
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Eksempler på opstilling af standsignaler for hastighedsnedsættelse

9

10

800/1200m

3
0

nr 16.2.1

3
0

nr 16.2.2

30 km/t

3
0

nr 16.2.2 nr 16.2.4

Forklaring

Strækningsafsnittet med hastighedsnedsættelse begynder foran sammenløbet mellem det gen-
nemgående spor og vigesporet i stationens udkørselsende.

Ud for sammenløbssporskiftet opstilles i det gennemgående spor et ekstra signal nr. 16.2.2.

800/1200m

3
0

nr 16.2.1

3
0

nr 16.2.2

30 km/t

nr 16.2.4

30 km/t *)

*) mindre end 800/1200 m

1. afsnit 2. afsnit

Forklaring

To strækningsafsnit med ens hastighedsnedsættelse følger således efter hinanden, at afstanden 
fra endepunktet af 1. afsnit til begyndelsespunktet af 2. afsnit er mindre end 800 m - på 
strækninger, hvor den største tilladte hastighed er 140 km/t dog 1200 m.

Standsignaler opstilles som om de to afsnit var ét strækningsafsnit.

Plan 16.6
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Eksempler på opstilling af standsignaler for hastighedsnedsættelse

11

12

800/1200m

3
0

nr 16.2.1

3
0

nr 16.2.2

30 km/t

nr 16.2.4

Forklaring

To strækningsafsnit med hastighedsnedsættelse, hvor den tilladte hastighed er lavest ad 1. afsnit, 
følger således efter hinanden, at afstanden for endepunktet af 1. afsnit til begyndelsespunktet af 
2. afsnit er mindre end 800 m - på strækninger, hvor den største tilladte hastighed er 140 km/t dog 
1200 m.

Signal nr 16.2.4. for 1. afsnit samt signal nr 16.2.1. og signal nr 16.2.2. for 2. afsnit opstilles ikke. I 
stedet opstilles nr 16.2.3. ud for endepunktet af 1. afsnit.

Forklaring

To strækningsafsnit med hastighedsnedsættelser, hvor den tilladte hastighed er lavest ad 2. af-
snit, følger således efter hinanden, at afstanden fra endepunktet af 1. afsnit til begyndelsespunk-
tet af 2. afsnit er mindre end 800 m - på strækninger, hvor den største tilladte hastighed er 140 
km/t dog 1200 m.

Da signal 16.2.1. for 2. afsnit kommer til at stå foran endepunktet af 1. afsnit opstilles signal 
16.2.4. ikke for 1. afsnit.

Plan 16.7

60 km/t

1. afsnit 2. afsnit
800/1200m
Mindre end

6
0

nr 16.2.3

800/1200m

3
0

nr 16.2.1

3
0

nr 16.2.2

60 km/t

nr 16.2.4

30 km/t

1. afsnit 2. afsnit

6
0

nr 16.2.1

6
0

nr 16.2.2

800/1200m
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Eksempler på opstilling af standsignaler for hastighedsnedsættelse

13

14

800/1200m

3
0

nr 16.2.1

3
0

nr 16.2.2

60 km/t

nr 16.2.4

Forklaring

To strækningsafsnit med hastighedsnedsættelse, hvor 2. afsnit har lavere (eller samme) hastig-
hed end (som) 1. afsnit, følger således efter hinanden, at afstanden mellem de to afsnits begyn-
delsespunkter er mindre end eller lig med 800 m - på strækninger, hvor den største tilladte hastig-
hed er 140 km/t dog 1200 m.

Standsignaler opstilles, som om de to afsnit var ét strækningsafsnit med den laveste af de tilladte 
hastigheder.

Signalopstillingen kan i særlige tilfælde udføres som vist i eksempel 12, selv om afstanden mel-
lem begyndelsespunktet for 1. og 2. afsnit er mindre eller lig med 800/1200 m.

Forklaring

Strækningsafsnittet med hastighedsnedsættelse gælder kun for tog med lokomotiv litra Mz.

Signal 16.2.1. og 16.2.2. suppleres med en hvid undertavle, hvor der med sorte bogstaver er 
angivet pågældende lokomotivtype.

Plan 16.8

30 km/t

1. afsnit 2. afsnit

lig 800/1200m
Mindre end eller

800/1200m

nr 16.2.4

15 km/t

1
5

nr 16.2.1

M
z

1
5

nr 16.2.2

M
z
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Mærker
Plan 17.1 - 17.4.

Hvor intet særligt er anført, er mærkerne normalt opstillet umiddel-

bart til højre for sporet set i køreretningen.

Mærkerne kan være forsynet med lysreflekterende belægning eller 

være belyst i mørke.

1. - 2. ”Høje afstandsmærker” og ”Lave afstandsmærker” (plan 17.1) 

Betydning:

I følgende skema er de forskellige afstandsmærkers betydning angi-

vet

Opstilling:

Mærkerne 17.1.1., 17.1.3., 17.1.5., 17.2.1., 17.2.3. og 17.2.5. er op-

stillet foran AM, AM/DS-, DS-, VM- og VM/DS-signaler.

Mærkerne 17.1.2., 17.1.4., 17.1.6., 17.2.2., 17.2.4. og 17.2.6. er op-

stillet foran I- og VI-signaler.

Betydning Antal meter til 
næste hovedsignal

Antal meter til 
næste stations-

grænse

Hvor der på dobbelt-

sporede strækninger 

ikke er opstillet sepa-

rate afstandsmærker 

for hvert spor gælder 

mærkerne både for 

højre og venstre spor

Mærke nr. 1200 800 400 1200 800 400

17.1.1. og 17.2.1. x

17.1.3. og 17.2.3. x

17.1.5. og 17.2.5. x

17.1.2. og 17.2.2. x

17.1.4. og 17.2.4. x

17.1.6. og 17.2.6. x
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Mærke 17.2.1. - 17.2.6. kan anbringes med pladerne lodret over hin-

anden, hvor profilforholdene, f.eks. i tunneler, gør det nødvendigt.

3. - 4. ”Giv agt”

Betydning:

Lokomotivføreren skal give lydsignal ”giv agt” (signal nr 15.1.1.), når 

mærket passeres, ved mærke nr 17.4. dog kun i usigtbart vejr.

5. ”Holdested uden dækningssignal” (plan 17.1)

Betydning:

800 m - på strækninger, hvor strækningshastigheden er over 120 

km/t dog 1200 m - efter mærket følger et trinbræt eller sidespor uden 

dækningssignal.

Opstilling:

Mærket anvendes normalt ikke på S-baner.

Mærket opstilles ikke foran trinbrætter, der ligger på stationer.

Hvis mærket ved opstilling i normal afstand vil komme til at stå på en 

station, opstilles det uanset afstand ud for stationsgrænsen.

6. ”Togekspeditionsstedets navn” (plan 17.1)

Betydning:

Stednavn på togekspeditionssted.

Opstilling:

Mærket opsættes på I- og DS-signaler. Mærket kan eventuelt op-

sættes på VI-signaler.

7. ”Perron ved trinbræt” (plan 17.2)

Betydning:

Perron begynder.

Opstilling:

Mærket anvendes normalt ikke på S-baner.

Mærket opstilles ved perron, hvor denne begynder.
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8. ”Strækning med el-togvarme ophører” (plan 17.2)

Betydning:

Lokomotivføreren skal afbryde den elektriske togopvarmning, der 

ikke må anvendes på den efterfølgende strækning.

Tilkobling må først foretages, når toget er kørt ind på en strækning, 

hvor elektrisk togopvarmning må anvendes, se bilag 5.

Opstilling:

Mærket anbringes normalt på eller ved U- og VU-signalet, mod en 

strækning, hvor elektrisk togopvarmning ikke må anvendes, samt i 

særlige tilfælde ved sidespor (forvarmningsspor m.v.)

9. ”Kilometermærke” (plan 17.2)

Betydning:

Mærke 17.9. viser strækningens kilometrering. Øverste tal viser ki-

lometer, nederste tal viser antal 100 meter.

Opstilling:

Kilometermærker opstilles for hver 200 meter.

10. ”Rangergrænsen” (plan 17.2) 

Betydning: 

Rangertræk i

- gennemgående spor på stationer

- hovedspor på fri bane

skal standse senest foran mærket, medmindre der er givet tilladelse 

til at passere mærket.

På stationer, hvor mærket er opstillet i sidespor jf. SIN eller lokal 

rangerinstruks, skal rangertræk standse senest foran mærket, med-

mindre der er givet tilladelse til at passere mærket.

Opstilling på stationer:

Mærket vender ind mod stationen og er opstillet mindst 50 m inden 

for I-signalet, normalt til højre for sporene set fra stationen.

Hvor mærket ikke med sikkerhed kan ses fra et gennemgående 

spor, kan der sættes et ekstra mærke op ved det pågældende spor.
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Mærket kan jf. SIN eller lokal rangerinstruks være opstillet gældende 

for sidespor.

Opstilling på fri bane: 

Mærket er opstillet ved sidespor på fri bane, hvor der i et hovedspor 

samtidig kan rangeres og køre tog.

Mærket vender ind mod sidesporet og er opstillet mindst 150 m in-

den for dækningssignalet.

Mærket kan være erstattet af et hovedsignal.

11. ”Stop for litra” (plan 17.2)

Betydning:

S-tog litra SA og litra SE skal standse senest foran mærket.

Opstilling:

Mærket placeres på stationer ved sidespor ud for eller over den gren 

af sporskiftet, som fører mod spor, som litra SA og litra SE ikke må 

benytte.

12. ”Stop” (plan 17.2)

Betydning:

Tog, der har fået signalgivning for indkørsel, skal standse senest 

foran mærket.

Opstilling:

Mærket kan opstilles som endepunkt for hoved- og rangertogveje.

13. ”Stop for farepunkt” (plan 17.2)

Betydning:

Stands foran mærket, når det farepunkt, der angives på mærket,  ik-

ke må passeres. Passage af mærket kan medføre risiko for berøring 

med andre togveje, afsporing eller lignende.

Opstilling:

Mærket er anbragt foran farepunkter, som ligger så tæt ved togveje 

eller lignende, at kørsel helt hen til farepunktet ikke kan ske risikofrit.
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14. ”Frispor” (plan 17.2)

Betydning:

Mærket angiver, hvor langt et køretøj (pufferne) kan føres frem på 

det ene af to sammenløbende spor uden at hindre kørsel på det 

andet spor.

Opstilling:

Mærket er anbragt mellem sammenløbende spor. Det består af to 

porcelænsklokker anbragt mellem sporene tæt op til skinnernes 

udvendige sider eller af en aflang klods midt mellem sporene.

15. ”Grænse mellem station og teknisk tjenestes område” (plan 
17.2)

Betydning:

Mærket angiver grænsen mellem station og teknisk tjenestes 

område.

Opstilling:

Mærket er anbragt med ryggen vinkelret på sporet.

16. Ledig

17. ”Endepunkt for rangering for signal” (plan 17.2)

Betydning:

Mærket er endepunkt for rangering for signal ”forbikørsel tilladt” og 

”forsigtig forbikørsel tilladt”.

Opstilling:

Mærket opstilles, hvor rangering for signal ”forbikørsel tilladt” og 

”forsigtig forbikørsel tilladt” ophører.

18. - 24. ”Standsningsmærker” (plan 17.2)

Mærkerne angiver et ekspeditionsmæssigt standsningssted eller et 

HKT-afsnits endepunkt.

Største angivelse på mærke 17.19. er 15 køretøjer.

Mindste angivelse på mærke 17.20. er 50 meter.

Når mærke 17.18. eller 17.19. anvendes på strækninger med faste 

HKT-anlæg med gennemgående linjeleder (hastighedskontrol og 

togstop), er mærket foroven forsynet med nummeret på det HKT- 

afsnit, det hører til.
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Mærke 17.21.-17.24. anvendes kun på strækninger med faste HKT-

anlæg med gennemgående linjeleder (hastighedskontrol og tog-

stop).

Mærket er foroven forsynet med nummeret på det HKT-afsnit, det 

hører til.

Betydning:

I følgende skema er de forskellige mærkers betydning angivet

Betydning Mærke ved en perron

Tog, der skal ekspederes ved 

perron, skal standse med 

førerpladsen ud for mærket.

 I jernbanevirksomhedernes 

driftsinstruktioner kan være 

fastsat afvigende 

bestemmelser for, hvor tog 

fremført af visse trækkraft-

enheder, skal standse i 

forhold til mærket.

Mærke, hvor der ikke 
er perron

Standsning skal ske 

med førerpladsen ud 

for mærket. I jern-

banevirksomhedernes 

driftsinstruktioner kan 

være fastsat afvigende 

bestemmelser for, hvor 

tog fremført af visse 

trækkraftenheder, skal 

standse i forhold til 

mærket.

Mærke ved 
et HKT-
afsnits 

endepunkt

Tog med 

virksomt 

HKT-anlæg, 

der 

modtager 

stop-

information, 

skal standse 

med fører-

pladsen ud 

for mærket
Mærke nr. Gælder 

for tog 

bestå-

ende af 

pågæl-

dende 

antal 

køretø-

jer 

Gælder

for tog 

med tog-

længde 

indtil det 

antal 

meter, 

der står 

på mær-

ket

Gælder 

for tog af 

enhver 

længde

Gælder for 

tog med tog-

længde indtil 

det antal 

meter, der 

står på mær-

ket

Gælder

for tog af 

enhver 

længde

17.18. x x

17.19. x

17.20. x x

17.21. x x

17.22. x x

17.24. x
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25. - 26. ”Signalet ugyldigt” (plan 17.3)

Betydning:

Det signal, der er forsynet med mærket, har ingen betydning.

Anvendelse:

Mærke nr 17.25. anvendes på hovedsignaler, F-signaler, DV-sig-

naler, signaler for automatisk sikrede overkørsler og TU-signaler. 

Mærket anbringes på baggrundspladens forside. 

Mærke nr 17.26. anvendes på hastighedsvisere og bogstavvisere.

Den, der skal ugyldiggøre et signal, som er i brug, skal sikre sig, at 

ugyldiggørelsen er bekendtgjort.

27. ”Strækning med ATC begynder” (plan 17.3)

Betydning:

Efter passage af mærket skal toget videreføres efter de regler, der 

gælder for strækninger med faste ATC-anlæg.

Opstilling:

Mærket anbringes på eller ved det sidste signal/sporskifte, før der 

køres til en strækning/station med fast ATC-anlæg

28. ”Strækning med ATC ender” (plan 17.3)

Betydning:

Efter passage af mærket skal toget videreføres efter de regler, der 

gælder for strækninger uden faste ATC-anlæg eller uden faste ATC-

togstopanlæg.

Opstilling:

Mærket anbringes på eller ved det sidste signal/sporskifte, før der 

køres fra en strækning/station med fast ATC-anlæg til en strækning/

station uden fast ATC-anlæg eller uden fast ATC-togstopanlæg.

Såfremt der køres fra en strækning/station med fast ATC-anlæg til 

en strækning/station med et andet togkontrolanlæg, opstilles mærket 

ikke.

29. - 32. ”Stop for el-tog” (plan 17.3)

Betydning:

Elektriske tog skal så vidt muligt standse foran mærket. Kørelednin-

gen ophører.
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Mærke 17.30. og 17.32. gælder kun for elektriske tog, som kører ad 

det spor, pilen peger mod.

Opstilling:

Mærkerne kan være anbragt over det spor, de gælder for.

Mærke 17.30. og 17.32. anbringes ved sporskifter, hvor kørelednin-

gen ophører i det ene spor.

Mærke 17.29. og 17.30. opsættes ikke mere og vil efterhånden bort-

falde.

33. ”Hovedafbryder ud” (plan 17.3)

Betydning:

Hovedafbryderen på elektriske trækkraftenheder skal kobles ud ma-

nuelt, hvis dette ikke sker automatisk.

Opstilling:

Mærket er anbragt ca. 75 m foran en neutralsektion i kørelednings-

anlægget.

34. ”Hovedafbryder ind” (plan 17.3)

Betydning:

Hovedafbryderen på elektriske trækkraftenheder må kobles ind ma-

nuelt, hvis dette ikke sker automatisk.

Opstilling:

Mærket er anbragt ca. 75 m bagved en neutralsektion i køreled- 

ningsanlægget.

35. Ledig

36. ”Sænk strømaftager” (plan 17.3)

Betydning:

Strømaftageren på elektriske trækkraftenheder skal sænkes.

Opstilling:

Mærket opstilles umiddelbart foran et sporstykke, som ikke tillader 

kørsel med hævet strømaftager, for eksempel fordi kørestrømssyste-

met skifter.
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37. ”Hæv strømaftager” (plan 17.3)

Betydning:

Strømaftageren på elektriske trækkraftenheder må hæves, når den 

har passeret mærket.

Opstilling:

Mærket opstilles umiddelbart bagved et sporstykke, som ikke tillader 

kørsel med hævet strømaftager.

38. ”Systemspænding” (plan 17.3)

Betydning:

Efter mærket har kørestrømssystemet den spændingstype, som står 

på mærket. Kun elektriske trækkraftenheder, som kan køre på den 

pågældende systemspænding, må hæve strømaftageren.

Opstilling:

Mærket opstilles altid sammen med mærke 17.37.

39. - 40. ”Skift radiokanal” (plan 17.3)

Betydning for tog med MSR3-radio og indkoblet ATC på stræk-
ninger med faste ATC-anlæg:

Ved kørsel hen mod eller senest ved passage af mærke 17.39. hen-

holdsvis mærke 17.40. sker skift af radiokanal automatisk. Lokomo-

tivføreren skal efter passage af mærket sikre, at radiokanalskift har 

fundet sted. Hvis skift af radiokanal ikke har fundet sted automatisk, 

skal lokomotivføreren selv foretage dette skift.

Betydning for øvrige tog:

Ved passage af mærke 17.39. skal lokomotivføreren skifte til den 

radiokanal, der står på mærket.

Ved passage af mærke 17.40. skal lokomotivføreren skifte til den 

radiokanal, der står på mærket, når

- toget skal rangere på stationen

- lokomotivføreren skal skifte førerrum på stationen

- stationen er endestation for toget

- der ønskes kontakt med den stedlige stationsbestyrer.

Særlige bestemmelser for enkelte stationer fremgår af TIB.
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Opstilling:

Mærke 17.39. anbringes på eller ved det hovedsignal, der danner 

grænse til den pågældende radiokanals dækningsområde.

Mærke 17.40. anbringes normalt på I-signalet.

41. ”Strækning med ATC-togstop begynder” (plan 17.4)

Betydning:

Efter passage af mærket skal toget videreføres efter de regler, der 

gælder for strækninger med fast ATC-togstopanlæg.

Opstilling:

Mærket anbringes på eller ved det sidste signal/sporskifte, før der 

køres til en strækning/station med fast ATC-togstopanlæg.

42. ”Strækning med ATC-togstop ender” (plan 17.4)

Betydning:

Efter passage af mærket skal toget videreføres efter de regler, der 

gælder for strækninger uden fast ATC-togstopanlæg eller uden fast 

ATC-anlæg.

Opstilling:

Mærket anbringes på eller ved det sidste signal/sporskifte, før der 

køres fra en strækning/station med fast ATC-togstopanlæg til en 

strækning/station uden fast ATC-togstopanlæg eller uden fast ATC-

anlæg.

Såfremt der køres fra en strækning/station med fast ATC-togstop-

anlæg til en strækning/station med et andet togkontrolanlæg, op-

stilles mærket ikke.

43. ”Strækning med HKT begynder” (plan 17.4)

Betydning:

Efter passage af mærket skal toget videreføres efter de regler, der 

gælder for strækninger med gennemgående linjeleder jf. SIN.

Opstilling:

Mærket anbringes på eller ved det sidste signal/sporskifte, før der 

køres til en strækning/station med gennemgående linjeleder.
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44. ”Strækning med HKT ender” (plan 17.4)

Betydning:

Strækning med gennemgående linjeleder ender.

Opstilling:

Mærket anbringes på eller ved det sidste signal/sporskifte, før der 

køres fra en strækning/station med gennemgående linjeleder til en 

strækning/station uden togkontrolanlæg.

Såfremt der køres fra en strækning/station med gennemgående lin-

jeleder til en strækning/station med et andet togkontrolanlæg, op-

stilles mærket ikke.

45. ”Strækning med togstop begynder” (plan 17.4)

Betydning:

Efter passage af mærket skal toget videreføres efter de regler, der 

gælder for strækninger uden gennemgående linjeleder.

Opstilling:

Mærket anbringes på eller ved det sidste signal/sporskifte, før der 

køres fra en strækning/station med gennemgående linjeleder til en 

strækning/station uden gennemgående linjeleder.

46. ”Strækning med togstop ender” (plan 17.4)

Betydning:

Strækning uden gennemgående linjeleder ender.

Opstilling:

Mærket anbringes på eller ved det sidste signal/sporskifte, før der 

køres fra en strækning/station uden gennemgående linjeleder til en 

strækning/station uden togkontrolanlæg.

Såfremt der køres fra en strækning/station uden gennemgående lin-

jeleder til en strækning/station med et andet togkontrolanlæg, op-

stilles mærket ikke.

47. ”Ophold udvendigt på køretøjer forbudt” (plan 17.4)

Betydning:

Under rangering er det forbudt at opholde sig udvendigt på køretø-

jer.

159c - 9
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Opstilling:

Mærket opstilles ved områder, hvor der findes genstande indenfor 

fritrumsprofilet for rangerpersonale.

48. ”Stands for indstilling af rangerrute” (plan 17.4)

Betydning:

Stands ved mærket for indstilling af rangerrute.

Opstilling:

Mærket anbringes på betjeningsstander med betjeningspanel for 

indstilling af rangerrute.
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”Signalet ugyldigt”
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”Hovedafbryder
ud”

Plan 17.3
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nr 17.43.
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Håndsignaler

1. Almindelige bestemmelser

Signalgiveren skal gøre front mod signalmodtageren.

Et lokomotivs forende er det førerum, hvorfra lokomotivføreren på 
det givne tidspunkt betjener trækkraften. På lokomotiver og traktorer
med førerrum i midten er forenden markeret med gule striber.

Signalerne nr. 18.2. - 18.5. anvendes som rangersignaler og gives 
af rangerlederen til lokomotivføreren.

Signalerne nr. 18.9. - 18.12. anvendes ved bremseprøve.

2. ”Frem”

Dag Betydning:

Nat

Lokomotivet skal trække.

Har lokomotivet vogne både forpå og 
bagpå eller køres der uden vogne, bety-
der ”Frem”, at der skal køres forlæns.



3. ”Tilbage”

Dag Betydning:

Nat

Lokomotivet skal skubbe.

Har lokomotivet vogne både forpå og 
bagpå eller køres der uden vogne, bety-
der ”Tilbage”, at der skal køres baglæns.
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4. ”Langsomt”

Dag Nat

Betydning: Rangertrækkets hastighed skal nedsættes.

5. ”Stop”

Dag Nat

Betydning: Rangertrækket skal standse.



6. ”Skift sporskiftet”

SR164 - 3
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Dag Nat

Betydning:

7. ”Stop” (fare)

Dag Nat

Hvis rødt lys ikke
haves bevæges
andet lys i kreds.

Betydning:
Stands så vidt
muligt foran
signalet.

Dag
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8. ”Stop for vejtrafik”

Dag Nat

Betydning:
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9. ”Bremseprøve kan begynde”

Dag Nat

Betydning:

Når det gives til lokomotivføreren af den, der samler bremseled-
ningen, at dette arbejde er færdigt.

Når det gives af lokomotivføreren til bremseprøveren eller fra for-
reste til bageste mand, der deltager i bremseprøven, at eftersy-
net kan begynde.

Modtagelsen af signalet bekræftes af lokomotivføreren ved gen-
tagelse af signalet, af bremseprøveren ved afgivelse af ”Brems”.
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10. ”Brems”

Dag Nat

Betydning:

Lokomotivføreren skal bremse.

Signalet gives af bremseprøveren til lokomotivføreren. Lokomo-
tivføreren repeterer håndsignalet - for dagsignalets vedkommen-
de ved at føre den ene hånd henover hovedet.

Bremseprøveren giver endvidere signalet for at vise, at ”Bremse-
prøven kan begynde”, givet af lokomotivføreren, er forstået.
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11. ”Løs”

Dag Nat

Betydning:

Lokomotivføreren skal løse bremsen.

Signalet gives af bremseprøveren til lokomtivføreren. Lokomo-
tivføreren repeterer håndsignalet - for dagsignalets vedkommen-
de ved at udstrække den ene arm vandret.

Som natsignal vises hvidt blinklys ved hurtigt at dreje lygten.
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12. ”Bremseprøven slut”

Dag Nat

Betydning:

Bremseprøven er færdig.

Signalet gives af bremseprøveren til lokomotivføreren og togføre-
ren.

Lokomotivføreren og togføreren repeterer signalet.
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Ledig
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Ældre signalformer. Hovedsignaler
Plan 23.1

1. Almindelige bestemmelser

1.1. Hovedsignalers anvendelse  m.v.

Kendingsbogstaver og signalbetegnelse kan være angivet på et fir-
kantet skilt på signalets forside. Kendingsbogstav kan også være 
angivet på bagsiden.

Signalet opstilles ikke mere og vil efterhånden bortfalde.

1.2. Signallys

1.2.1. Signallysfarver

VI-signaler har signallys som angivet i § 6 punkt 1.2.

Om anvendelse af hvide signallys i VI-signaler, se § 8.

1.3. Hovedsignalers opstilling

Signalerne er opstillet som anført i § 6, punkt 1.3.

2. ”Stop” (plan 23.1)

Stands foran signalet.

Er der foran signalet et standsningsmærke eller en sikkerhedstele-
fon, skal der dog standses med førerpladsen ud for mærket hen-
holdsvis telefonen.

Viderekørsel forbi et VI-signal, der viser ”stop”, må kun ske ved ind-
rangering.

3. - 4. Ledige

Anvendelse Kendingsbogstav

Venstrespor-indkørselssignal VI
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5. ”Kør” (plan 23.1)

I følgende skema er det ved numre i de pågældende rubrikker angi-
vet, hvilken betydning de enkelte signaler har.

”Kør” betyder:

4

stands på stationen. Gennemkørende tog kan undlade at 
standse på stationer med hovedsignaler i udkørselsenden, 
hvis der er signal for viderekørsel

frit til togvejens endepunkt

3

2

1

for fuldt ATC-overvågede tog viser førerrumssignalet den til-
ladte hastighed og hvor langt der er frit foran toget. Toget må 
køre efter førerrumssignalets oplysninger

den tilladte hastighed i stationens indkørselsende er 40 km/t.
En eventuelt lavere hastighed er angivet i TIB, La eller særlig 
meddelelse
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nr.
23.5.4

3

når det vises således i

2

4

1

VI-signal
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6. - 11. Ledig

12. Signal slukket eller i uorden

12.1. Hovedsignal

Hvis signallysene i et hovedsignal er slukket, når de skal være 
tændt, eller er i uorden, forholdes som anført i § 6, punkt 12.1.



Plan 23.1

HOVEDSIGNALER

nr 23.5.4

“Stop”

nr 23.2.1

“Kør”
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Ledig
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Ældre signalformer. TU-signaler
Plan 25.1.

Signalerne opstilles ikke mere og vil efterhånden bortfalde.

1. Almindelige bestemmelser

Et TU-signal er normalt opstillet til højre for eller over det spor (spor-
stykke), det gælder for. Det opstilles kun på stationer.

TU-signaler kan være opstillet ved siden af hinanden, så de danner 
et signalbillede, d v s at de kun kan kendes fra hinanden ved deres 
plads i dette. Rækkefølgen fra højre mod venstre er den samme for 
signalerne som for de spor, de hører til. Alle signallys der hører til 
signalbilledet, skal være tændt.

Under indkørsel har TU-signaler ingen betydning for standsende tog.

TU-signaler kan være indrettet til at vise lys bagud. Der vises brand-
gult lys bagud, når der vises brandgult lys fremad, og der vises blåt 
lys bagud, når der vises grønt lys fremad.

2. ”Togvejen ikke farbar” (plan 25.1)

Betydning:

Udkørselstogvejen er ikke indstillet. Gennemkørende tog skal stand-
se hurtigst muligt.

Viderekørsel og afgående togs kørsel forbi et TU-signal, der viser 
”togvejen ikke farbar”, må kun ske ved udrangering eller skriftlig ud-
kørselstilladelse.

3. ”Togvejen farbar” (plan 25.1)

Betydning:

Udkørselstogvejen er indstillet. Der er frit forbi U-signalet, der viser 
”kør” eller ”kør igennem”.

4. Signal slukket eller i uorden

Hvis signallysene i et TU-signal er slukket, når de skal være tændt, 
skal lokomotivføreren forholde sig, som om signalet viste ”togvejen 
ikke farbar”, og underrette stationsbestyreren.

Når stationsbestyreren har modtaget underretning om, at

- signallysene i et TU-signal er slukket, når de skal være tændt, eller
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- et TU-signal er i uorden, så det kun kan vise ”togvejen farbar”

skal stationsbestyreren underrette togene.

Viderekørsel forbi et TU-signal, der er slukket eller i uorden, må kun 
finde sted ved udrangering eller skriftlig udkørselstilladelse.

Plan 25.1

”Togvejen ikke farbar” ”Togvejen farbar”

nr 25.2.1 nr 25.3.1
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Sikkerhedsmeldinger
1. Almindelige bestemmelser

En melding med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold benævnes sik-

kerhedsmelding.

Sikkerhedsmeldinger afgives skriftligt eller mundtligt.

Sikkerhedsmeldinger skal udveksles på dansk. Anvendelse af andre 

sprog sker efter bestemmelser i SIN.

Sikkerhedsmeldinger skal være korte og tydelige. Begreber og ud-

tryk som findes i sikkerhedsbestemmelserne skal anvendes. Er der 

foreskrevet en bestemt ordlyd eller anvendelse af en særlig blanket 

skal ordlyd henholdsvis blanket anvendes.

Navne på kommandoposter og fjernstyringscentraler, tognumre, 

køretøjsnumre, signalbetegnelser, jernbanevirksomheder og lig-

nende, må ikke forkortes.

Skriftlige sikkerhedsmeldinger må ikke indeholde uvedkommende 

tekst.

Afsender og modtager af en mundtlig sikkerhedsmelding skal sikre 

sig

- hvem der er modtager henholdsvis afsender

- hvor modtager henholdsvis afsender befinder sig og hvilken funk-

tion den pågældende har

- at der er enighed om meldingens indhold.

Ved afgivelse af flere sikkerhedsmeldinger, skal de afgives hver for 

sig og mod særskilt kvittering.

Ved afgivelse af en mundtlig sikkerhedsmelding i tilslutning til anden 

samtale skal afsenderen tydeligt angive, hvornår sikkerhedsmeldin-

gen begynder og slutter. 

2. Brug af radio og telefon

2.1. Almindelige bestemmelser

Opkald til personer, som udfører sikkerhedstjeneste, skal så vidt 

muligt besvares straks. Modtageren skal dog altid vurdere, om be-

svarelse kan ske, uden det fjerner opmærksomheden fra anden sik-

kerhedstjeneste.
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På strækninger med radiodirigeret trafikafvikling samt på TIB-

strækning 11 og Storebæltsforbindelsen gælder særlige regler om 

strækningsradio og anvendelse af mobiltelefon, jf. SIN.

2.2. Radio

Sikkerhedsmeldinger mellem stationsbestyrer og lokomotivfører 

samt fører af arbejdskøretøj skal udveksles via stations- eller 

strækningsradio.

Hvis stations- eller strækningsradio ikke kan anvendes, må der an-

vendes fastnet- eller mobiltelefon.

2.3. Mobiltelefon

Sikkerhedsmeldinger, der udveksles via mobiltelefon, skal udveksles 

mundtligt.

Mobiltelefon må kun anvendes af stationsbestyreren, når fastnet-

telefon ikke kan anvendes.

Når mobiltelefon anvendes til udveksling af sikkerhedsmeldinger 

med stationsbestyreren, skal brugeren af mobiltelefonen oplyse sit 

mobiltelefonnummer til stationsbestyreren. Stationsbestyreren no-

terer nummeret i sin arbejdsplan eller i telegramjournalen.

Når et tog eller arbejdskøretøj ikke er udstyret med strækningsradio, 

eller strækningsradioen ikke er virksom, skal lokomotivføreren hen-

holdsvis føreren af arbejdskøretøjet oplyse sit mobiltelefonnummer 

til stationsbestyreren, inden kørsel påbegyndes henholdsvis inden 

viderekørsel.

3. Afgivelse af sikkerhedsmeldinger

3.1. Sikkerhedsmeldingers adressering

Modtager og afsender skal tydeligt fremgå af sikkerhedsmeldingen.

Som modtager og afsender skal anvendes navn på kommandopost 

eller fjernstyringscentral, tognummer, køretøjsnummer, jernbanevirk-

somhed, funktion samt medarbejderens navn. Der skal til enhver tid 

anvendes det, der tydeligst angiver den pågældende modtager hen-

holdsvis afsenders funktion og identitet.

3.2. Kvittering for skriftlige sikkerhedsmeldinger

Der skal kvitteres for modtagelse af skriftlige sikkerhedsmeldinger, 

når det er foreskrevet i sikkerhedsbestemmelser samt når det for-

langes af afsenderen.
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Kvitteringen skal indeholde navn på kommandopost, fjernstyrings-

central, tognummer, jernbanevirksomhed eller lignende samt den 

pågældende medarbejders navn.

En automatisk kvittering fra e-mail eller telefax kan ikke anvendes 

som kvittering for en sikkerhedsmelding.

3.3. Gentagelse og kvittering for mundtlige sikkerhedsmeldinger

Modtageren af en mundtlig sikkerhedsmelding skal

- gentage tal, tognummer, signalbetegnelser, bogstavbetegnelser, 

sporbetegnelser, stationsnavne

- og det væsentligste af indholdet

- kvittere med navn på kommandopost eller fjernstyringscentral, jern-

banevirksomhed eller lignende samt den pågældende med-

arbejders navn

- afvente at afsenderen kvitterer for, at sikkerhedsmeldingen er 

korrekt gentaget.

Afsenderen af en sikkerhedsmelding skal sikre sig, at modtageren 

gentager tal, tognummer, bogstavbetegnelser, stationsnavne, 

sporbetegnelser og det væsentligste af indholdet.

Om nødvendigt stilles spørgsmål indtil begge parter er enige om 

indholdet af meldingen.

Når meldingen er gentaget og forstået i tilstrækkeligt omfang, 

kvitterer afsenderen for, at meldingen er korrekt gentaget.

4. Stationsbestyrerens forhold

4.1. Notering af sikkerhedsmeldinger

Toganmeldelser, cirkulærer og andre vigtige meldinger om 

trafikafviklingen skal - eventuelt i uddrag eller som henvisning - 

noteres i arbejdsplan, noteringskalender eller telegramjournal. 

Notering skal foretages straks efter modtagelsen ved de tidspunkter 

eller de dage, hvor meldingen har betydning.

Notering af meldinger der er registeret i elektronisk system kan 

undlades, når det fremgår af særlig instruks.
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4.2. Videregivelse af meldinger

En stationsbestyrer, der modtager melding om et sikkerhedsmæssigt 

forhold, og som ikke er stationsbestyrer for den pågældende station 

eller det banestykke, som meldingen vedrører, skal straks videregive 

meldingen til rette stationsbestyrer.
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Sikring af køretøjer
1. Henstående køretøjer

Et køretøj er henstående, når der ikke er personale tilstede, som kan 
betjene bremserne eller på anden måde sikre køretøjet mod utilsigtet 
at komme i bevægelse.

Den, der henstiller et køretøj, skal sikre

- køretøjet mod at komme i bevægelse

- at køretøjet er anbragt indenfor mærket ”frispor”

- at køretøjet så vidt muligt er sammenkoblet med andre køretøjer.

Køretøjerne skal være sikret med parkeringsbremse eller hæmsko.

Henstilling af køretøjer i togvejsspor må kun ske med stationsbesty-
rerens tilladelse, eller når det i forvejen er aftalt mellem jernbanein-
frastrukturforvalteren og jernbanevirksomheden.

Henstilling af køretøjer i hovedspor må kun ske med stationsbestyre-
rens tilladelse.

2. Arbejde under køretøjer

2.1. Almindelige bestemmelser

Der må kun arbejdes under et køretøj, når den person, der har an-
svar for arbejdet, har skaffet sikkerhed for, at køretøjet ikke sættes i 
bevægelse.

Reglerne gælder også for løftede og afsporede køretøjer.

2.2. Forholdsregler inden arbejdet påbegyndes

Den person, der har ansvaret for arbejdet, skal træffe aftale med sta-
tionsbestyreren eller den, der er ansvarlig for rangeringen på det på-
gældende spor jf. SIN eller lokal rangerinstruks, inden arbejdet påbe-
gyndes.

2.2.1. Arbejdet aftales med stationsbestyreren

Når arbejdet aftales med stationsbestyreren, skal stationsbestyreren 
inden tilladelse til arbejdet gives sikre, at

- der ikke rangeres med eller mod det pågældende køretøj

- signalgivning til sporet hindres jf. SODB

- kørsel i sporet så vidt muligt hindres ved hjælp af dækningsspor-
skifter, sporspærrer eller lignende.
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Hvis anvendelse af dækningssporskifter, sporspærrer eller lignende 
ikke er mulig, opstilles standsignal ”stop” på de sider af arbejdsste-
det, der ikke kan dækkes med dækningssporskifter, sporspærrer el-
ler lignende.

Hvis køretøjet er indrangeret i tog, skal stationsbestyreren endvidere 
sikre, at lokomotivføreren er underrettet om arbejdet.

2.2.2. Arbejdet aftales med den der er ansvarlig for rangeringen

Når arbejdet aftales med den, der er ansvarlig for rangeringen, skal 
den pågældende sikre, at

- der ikke rangeres med eller mod det pågældende køretøj

- kørsel i sporet så vidt muligt hindres ved hjælp af dækningsspor-
skifter, sporspærrer eller lignende.

Hvis anvendelse af dækningssporskifter, sporspærrer eller lignende 
ikke er mulig, opstilles standsignal ”stop” på de sider af arbejdsste-
det, der ikke kan dækkes med dækningssporskifter, sporspærrer el-
ler lignende.

2.2.3. Arbejdets afslutning

Når arbejdet er afsluttet, skal den person, der har haft ansvaret for 
arbejdet, underrette den, som arbejdet er aftalt med.

For vogne indrangeret i tog skal stationsbestyreren underrette loko-
motivføreren om arbejdets afslutning.
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Forstyrrelser i sikringsanlæg. Arbejder ved og 
ibrugtagning af sporanlæg og sikringsanlæg
1. Forstyrrelser i sikringsanlæg

1.1. Aflysning af signalgivningen

Signalgivningen skal aflyses, hvis der sker brud på centralsikringen, 
jf. § 2, eller når det sikringstekniske personale forlanger det.

Aflysningen kan omfatte de berørte togveje eller alle togveje.

Stationsbestyreren aflyser signalgivningen og noterer omfanget af 
togveje, der er aflyst, i telegramjournalen med klokkeslæt.

Signalgivningen for de togveje, hvor signalgivningen er aflyst, skal 
spærres, jf. SODB.

Stationsbestyreren skal sikre, at toglederen bliver underrettet om 
aflysningen, hvis den ikke er planlagt.

Hvis aflysningen ikke er forlangt af sikringsteknisk personale, skal 
stationsbestyreren sikre underretning af det sikringstekniske 
personale.

1.2. Tillysning af signalgivningen

Signalgivningen må tillyses, når det sikringstekniske personale giver 
tilladelse til dette.

Stationsbestyreren tillyser signalgivningen og noterer de togveje, der 
tillyses i telegramjournalen med klokkeslæt og navn på den, der har 
givet tilladelsen.

1.3. Arbejde i overkørselsanlæg

Hvis et overkørselsanlæg afbrydes, eller der udføres arbejder, der 
medfører, at anlægget ikke kan fungere normalt ved togpassage, skal 
SR-arbejdslederen sikre,

- at stationsbestyreren er underrettet om, at overkørselsanlægget er i 
uorden

- at overkørslens signaler forhindres i at vise ”overkørslen sikret”

- at hovedsignaler, der er forsynet med signal 11.6., forhindres i at 
vise ”kør” eller ”kør igennem”

- at overkørslen bevogtes ved passage af tog i henhold til reglerne i 
Arbejde i sikringsanlæg
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- at overkørslen meldes i orden til stationsbestyreren, når 
overkørselsanlægget igen fungerer normalt.

Stationsbestyreren underretter lokomotivføreren i tog, der skal 
passere overkørslen, om at overkørslen er i uorden, jf. § 11.

1.4. Opskæring af sporskifter

1.4.1. Sporskiftetyper

Elektriske sporskifter er sporskifter, der omstilles med et elektrisk 
sporskiftedrev, uanset om sporskifterne er centralbetjente, 
centralaflåste eller ikke-centralsikrede.

Uopskærlige sporskiftedrev har rødt låg.

Et elektrisk sporskifte med flere drev skal betragtes som uopskærligt, 
hvis blot ét drev er uopskærligt.

Håndbetjente sporskifter er ikke-centralsikrede sporskifter, der 
omstilles på stedet med en trækbuk.

For centralsikrede sporskifter fremgår det af sikringsplanerne, 

- hvilken type lås, der findes på centralaflåste sporskifter

- hvilken type sporskiftedrev, der findes på elektriske sporskifter.

1.4.2. Almindelige bestemmelser

Sporskifter må ikke opskæres.

Et uopskærligt elektrisk sporskifte, der er blevet opskåret, skal altid 
betragtes som beskadiget. 

Hvis et hjul har været i klemme mellem den tilliggende tunge og 
sideskinnen, skal sporskiftet betragtes og undersøges som et 
sporskifte, der er blevet skåret op.

Bliver et sporskifte skåret op, eller har et hjul været i klemme mellem 
den tilliggende tunge og sideskinnen, skal stationsbestyreren straks 
underrettes. Hvis der, jf. SIN eller lokal rangerinstruks, findes en 
særlig ansvarlig for rangeringen på det pågældende spor, skal denne 
endvidere underrettes.

Stationsbestyreren sørger for underretning af baneteknisk og 
sikringsteknisk personale, jf. punkt 1.4.3.
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1.4.3. Teknisk eftersyn

Et sporskifte, der har været opskåret, skal efterses og meldes i orden. 
Eftersyn og godkendelse foretages af teknisk personale således:

- Håndbetjent sporskifte: Baneteknisk personale.

- Elektrisk sporskifte med opskærligt drev: Sikringsteknisk personale. 

- Elektrisk sporskifte med uopskærligt drev: Sikringsteknisk og ba-
neteknisk personale.

- Øvrige centralaflåste sporskifter: Sikringsteknisk personale.

Ved elektriske sporskifter med opskærligt drev og ved øvrige central-
aflåste sporskifter skal det sikringstekniske personale ved eftersynet 
vurdere, om der skal ske eftersyn af baneteknisk personale.

1.4.4. Kørsel i opskårne sporskifter og andre sporskifter med fejl

Hvis der skal køres i et opskåret sporskifte, før det er efterset og meldt 
i orden af teknisk personale, skal stationsbestyreren sørge for, at 
sporskiftet efterses for synlige skader.

Det skal efterses

- om tunger og sideskinner er beskadiget 

- om stænger og andre synlige dele er beskadiget

- om tungetilslutningen er i orden med en tolerance på højst 3 mm i 
begge stillinger.

Det fremgår af skemaerne i punkterne 1.4.5.-1.4.9., hvad der skal 
være i orden for, at der må køres i opskårne sporskifter, inden de er 
meldt i orden af teknisk personale. 

Det fremgår også af skemaerne, hvad der skal være i orden, for at der 
må køres i sporskifterne ved andre former for fejl.
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1.4.5. Elektriske sporskifter med opskærligt drev

Fejlens art Aflåsning Kørsel må ske 
således:

Tilliggende tunge Fraliggende tunge

Ingen  opskæ-
ring.
Manglende kon-
trol.

Fast eller transpor-
tabel låsebolt sikret 
med split eller hæn-
gelås  ved kørsel 
modgående.

- Rangering
- Indrangering
- Udrangering
- Forbirangering.

Opskæring.
Kontrollen kan 
genoprettes og 
sporskiftets syn-
lige dele er ube-
skadigede.

Opskæring.
Kontrollen kan 
ikke genopret-
tes, og/eller 
sporskiftets syn-
lige dele er be-
skadigede.

Fast eller transpor-
tabel låsebolt sikret 
med split eller hæn-
gelås.

Transportabel låse-
bolt sikret med split 
eller hængelås.

- Rangering
- Indrangering
- Udrangering
- Forbirangering.
Kun når de tun-
ger og sideskin-
ner, der skal be-
fares, er ubeska-
digede.
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1.4.6. Elektriske sporskifter med uopskærligt drev

Fejlens art Aflåsning Kørsel må ske 
således:

Tilliggende tunge Fraliggende tunge

Ingen  opskæ-
ring.
Manglende kon-
trol.

Fast eller transpor-
tabel låsebolt sikret 
med split eller hæn-
gelås  ved kørsel 
modgående.

- Rangering
- Indrangering
- Udrangering
- Forbirangering.

Opskæring.
Beskadiget.
Gælder uanset 
om der er syn-
lige skader eller 
kontrollen kan 
genoprettes.

Fast eller transpor-
tabel låsebolt sikret 
med split eller hæn-
gelås.

Transportabel låse-
bolt sikret med split 
eller hængelås.

- Rangering
- Indrangering
- Udrangering
- Forbirangering.
Kun når de tun-
ger og sideskin-
ner, der skal be-
fares, er ubeska-
digede.
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1.4.7. Centralaflåste sporskifter med elektromagnetisk nøglelås

Fejlens art Aflåsning Kørsel må ske 
således:

Tilliggende tunge Fraliggende tunge

Ingen opskæ-
ring.
Kan ikke aflåses 
fra sikringsan-
lægget.
Aflåst med ho-
vednøglen.
Hovednøglen er 
fjernet fra spor-
skiftet.

- Rangering
- Indrangering
- Udrangering
- Forbirangering.

Ingen 
opskæring.
Kan ikke aflåses 
med hovednøg-
len.
Hovednøglen 
fjernet fra spor-
skiftet.

Fast eller transpor-
tabel låsebolt sikret 
med split eller hæn-
gelås  ved kørsel 
modgående.

Opskæring.
Synlige dele er 
ubeskadigede.

Opskæring.
Synlige dele er 
beskadigede.

Fast eller transpor-
tabel låsebolt sikret 
med split eller hæn-
gelås.

Transportabel låse-
bolt sikret med split 
eller hængelås.

- Rangering
- Indrangering
- Udrangering
- Forbirangering.
Kun når de tun-
ger og sideskin-
ner, der skal be-
fares, er ubeska-
digede.
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1.4.8. Centralaflåste sporskifter med magnetlås

Fejlens art Aflåsning Kørsel må ske 
således:

Tilliggende tunge Fraliggende tunge

Ingen opskæ-
ring.
Kan ikke aflåses 
fra sikringsan-
lægget.

Fast eller 
transportabel låse-
bolt sikret med split 
eller hængelås  ved 
kørsel modgående.

- Rangering
- Indrangering
- Udrangering
- Forbirangering.

Opskæring.
Synlige dele er 
ubeskadigede.
Gælder, uanset 
om sporskiftet 
kan aflåses fra 
sikringsanlæg-
get.

Opskæring.
Synlige dele er 
beskadigede.

Fast eller 
transportabel låse-
bolt sikret med split 
eller hængelås.

Transportabel låse-
bolt sikret med split 
eller hængelås.

- Rangering
- Indrangering
- Udrangering
- Forbirangering.
Kun når de tun-
ger og sideskin-
ner, der skal be-
fares, er ubeska-
digede.
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1.4.9. Håndbetjente sporskifter

Fejlens art Aflåsning Kørsel må ske 
således:

Tilliggende tunge Fraliggende tunge

Ingen opskæ-
ring.
Manglende tun-
getilslutning.

Fast eller transpor-
tabel låsebolt sikret 
med split eller hæn-
gelås  ved kørsel 
modgående.

- Rangering.

Opskæring.
Tunger, side-
skinner, stænger 
og andre synlige 
dele er ubeska-
digede, og tun-
getilslutningen er 
i orden.

- Rangering.

Opskæring.
Sporskiftets syn-
lige dele er be-
skadigede, eller 
tungetilslutnin-
gen er ikke i or-
den

Fast eller transpor-
tabel låsebolt sikret 
med split eller hæn-
gelås.

Transportabel låse-
bolt sikret med split 
eller hængelås.

- Rangering
Kun når de tun-
ger og sideskin-
ner, der skal be-
fares, er ubeska-
digede.
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2. Arbejder ved sporanlæg, sikringsanlæg og køreledningsanlæg

2.1. Planlægning og aftaler forud for arbejdets påbegyndelse

Ved planlægning af et arbejdes udførelse skal det afklares, hvilken 
type arbejde der er tale om, jf. Arbejde i spor, og om arbejdet 
medfører

- spærring af spor, jf. § 86

- kørsel med arbejdskøretøj, jf. § 71

- kørestrømsafbrydelse, jf. § 85

- hastighedsnedsættelse, jf. § 52

- ændringer/omkoblinger i sikringsanlæg, jf. § 52

- aflysning af signalgivning, jf. pkt. 1.1.

- arbejde i overkørselsanlæg, jf. pkt. 1.3.

- andre påvirkninger af togtrafikken.

SR-koordinatoren skal sikre, at alle nødvendige aftaler om oven-
stående forhold er truffet med den trafikale driftsansvarlige, inden 
arbejdet påbegyndes.

Er der tale om ikke planlagt arbejde, træffer SR-arbejdslederen 
aftalen om arbejdet direkte med stationsbestyreren.

2.2. Bekendtgørelse

Den trafikale driftsansvarlige skal sikre, at indmeldte arbejder, der 
medfører sporspærring, kørsel ad venstre spor, 
kørestrømsafbrydelser eller andre afvigelser i den normale drift, 
bekendtgøres forud.

Bekendtgørelsen kan ske på følgende måder:

- i La, jf. § 53

- ved et cirkulære "sporspærring", jf. § 86

- ved et cirkulære "kørestrømsafbrydelse", jf. § 85

- ved et cirkulære, der omhandler konkrete forhold vedrørende det 
pågældende arbejde.

SR-koordinatoren skal, inden arbejdet påbegyndes, sikre sig, at 
arbejdet er bekendtgjort.
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2.3. Endelig aftale om arbejdets påbegyndelse

SR-arbejdslederen skal inden arbejdet påbegyndes sikre sig, at 
arbejdet er bekendtgjort, medmindre der er tale om et akut 
fejlretningsarbejde.

Medfører arbejdet, at kørestrømmen skal afbrydes, se § 85.

Medfører arbejdet, at sporet skal spærres, se § 86.

Ved ethvert arbejde, der medfører ét eller flere af de i pkt. 2.1. nævnte 
forhold, skal SR-arbejdslederen - inden arbejdet begynder - træffe 
endelig aftale om arbejdets udførelse med stationsbestyreren.

På den fri bane træffes den endelige aftale med stationsbestyreren 
for én af de stationer, der begrænser banestykket.

Stationsbestyreren skal notere arbejdets art, SR-arbejdslederens 
navn og mobiltelefonnummer samt tidspunktet for arbejdets 
påbegyndelse, udførelse og forventede afslutning i 
telegramjournalen.

2.4. Arbejdets afslutning

Når arbejdet er afsluttet, skal SR-arbejdslederen straks underrette 
stationsbestyreren.

SR-arbejdslederen underretter stationsbestyreren om, i hvilket 
omfang den infrastruktur, der har været arbejdet med, fungerer.

Stationsbestyreren noterer eventuelle særlige forhold, tidspunktet for 
arbejdets afslutning og navnet på SR-arbejdslederen i 
telegramjournalen.

2.5. Dækning af spor, der er spærret og sikring af spor med has-
tighedsnedsættelse

SR-arbejdslederen skal sikre sig, at spor, som er ufarbare eller skal 
passeres med nedsat hastighed, er sikret ved

- opstilling af standsignaler, jf. § 16 og § 86

- påsætning af kortslutningsstropper, jf. § 86

- omkobling af signaler/hastighedsvisere henholdsvis 
ændring/opsætning af hastighedstavler, jf. § 52

- udlægning af La-baliser, jf. § 52.

Stationsbestyreren medvirker hertil, som foreskrevet i de nævnte 
bestemmelser. 
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Endvidere skal stationsbestyreren ved sporspærringer sikre sig, at 
der etableres dækning ved hjælp af sikringsanlægget, som 
foreskrevet i § 86.

2.6. Aflåsning af sporskifter i forbindelse med arbejder

I nedenstående skema er det anført, hvordan sporskifter skal aflåses 
i forbindelse med arbejder. Det fremgår endvidere, hvordan der skal 
køres ved de forskellige former for aflåsning.

Arbejdet med-
fører

Aflåsning Kørsel må ske 
således:

Tilliggende tunge Fraliggende tunge

Sikringsteknisk 
personale ska-
ber kunstig kon-
trol i én stilling.

Spidsdrev:
Aflåses med trans-
portabel låsebolt og 
en hængelås. Nøg-
len hos sikrings-
teknisk personale.

Midterdrev: 
Aflåses med trans-
portabel låsebolt og 
en hængelås. Nøg-
len hos sikrings-
teknisk personale.

Bageste drev: 
Aflåses med trans-
portabel låsebolt og 
en hængelås. Nøg-
len hos sikrings-
teknisk personale.

Spidsdrev:
Aflåses med trans-
portabel låsebolt og 
en hængelås. Nøg-
len hos sikrings-
teknisk personale.

Midterdrev: 
Aflåses med trans-
portabel låsebolt og 
en hængelås. Nøg-
len hos sikrings-
teknisk personale.

Normal signal-
givning i den  
valgte stilling.

Nyt sporskifte, 
men er endnu 
ikke centralsik-
ret. Skal omstil-
les. Sporskifte-
drev og stænger 
monteret og ior-
den.

Aflåses med trans-
portabel låsebolt og 
split eller hænge-
lås.

- Rangering
- Indrangering
- Udrangering
- Forbirangering.
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Arbejdet med-
fører

Aflåsning Kørsel må ske 
således:

Tilliggende tunge Fraliggende tunge

Nyt sporskifte, 
der ikke skal om-
stilles eller cen-
tralsikres.

Spidsdrev:
Aflåses med trans-
portabel låsebolt og 
to forskellige hæn-
gelåse. Nøglen til 
den ene hos stati-
onsbestyreren og  
nøglen til den an-
den hos sikrings-
teknisk personale.

Midterdrev: 
Aflåses med trans-
portabel låsebolt og 
en hængelås. Nøg-
len hos sikrings-
teknisk personale.

Bageste drev:
Aflåses med trans-
portabel låsebolt og 
en hængelås. Nøg-
len hos sikrings-
teknisk personale.

Spidsdrev: 
Aflåses med trans-
portabel låsebolt og 
to forskellige hæn-
gelåse. Nøglen til 
den ene hos sta-
tionsbestyreren og  
nøglen til den an-
den hos sikrings-
teknisk personale.

Midterdrev: 
Aflåses med trans-
portabel låsebolt og 
en hængelås. Nøg-
len hos sikrings-
teknisk personale.

Normal signal-
givning i den 
valgte stilling.

Sporskifte, der 
ikke skal omstil-
les, og først fjer-
nes senere.
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2.7. Aflevering af nyt eller ændret anlæg

Aflevering efter ibrugtagning af nyt eller ændret

- stationssikringsanlæg

- linieblokanlæg

- overkørselsanlæg

- togkontrolanlæg

- sporanlæg

- køreledningsanlæg

- fjernstyringsanlæg

sker ved meddelelse til den teknisk driftsansvarlige, som sikrer at SR-
arbejdslederen bliver underrettet.

SR-arbejdslederen underretter herefter stationsbestyreren om, at det 
nye anlæg er ibrugtaget.

Hvis der ikke findes en SR-arbejdsleder, skal den teknisk driftsan-
svarlige sikre underretning til stationsbestyreren.

Stationsbestyreren foretager notat om ibrugtagningen i telegramjour-
nalen med angivelse af klokkeslæt og navn på den, der har givet 
meddelelsen.

Ved forandring i sikringsanlæg, ibrugtagning af nye sikringsanlæg og 
ved større arbejder i og ved spor sikrer den teknisk driftsansvarlige 
alle vedkommende instrueret i nødvendigt omfang.
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1. Togfølgestation

1.1. Generelt

En togfølgestation kan være med eller uden stedlig stationsbestyrer.

1.1.1. Togfølgestation med stedlig stationsbestyrer

På en togfølgestation med stedlig stationsbestyrer, har den stedlige 

stationsbestyrer det jernbanesikkerhedsmæssige ansvar jf. § 2.

1.1.2. Togfølgestation uden stedlig stationsbestyrer

1.1.2.1. Fjernstyret togfølgestation

På en fjernstyret togfølgestation varetager stationsbestyreren i FC 

det jernbanesikkerhedsmæssige ansvar jf. § 2.

En fjernstyret togfølgestation kan have stedlig stationsbestyrer, hvis 

den overgår til ikke fjernstyret overgangsstation eller driftsformen for 

den pågældende station ændres til understationsdrift.

1.1.2.2. Ikke fjernstyret togfølgestation (overgangsstation) med AG-drift

På en ikke fjernstyret togfølgestation (overgangsstation) med AG-

drift, kan det være fastsat i TIB, at der i hele eller dele af døgnet ikke 

er stedlig stationsbestyrer. Stationsbestyrerens jernbanesikker-

hedsmæssige ansvar jf. § 2 varetages da af en stationsbestyrer for 

en anden station jf. TIB.

Rangering i områder, der er omfattet af et sikringsanlæg, kan kun 

finde sted, når der er stedlig stationsbestyrer.

Når denne driftsform kan anvendes, har stationen i TIB vedtegnin-

gen     . 

1.2. Ændring af betjening

1.2.1. Generelt

Stationsbestyreren skal, inden der ændres betjening, sikre sig, at

- der hos stationsbestyreren for nabostationen/FC indhentes oplys-

ning om toggangen

- stationsbestyreren for nabostationen/FC underrettes om, at sta-

tionen ændrer betjeningsform.
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1.2.1.1. Overgang til lukket station

Inden stationen lukkes, skal stationsbestyreren sikre sig, at

- indkørselssignalerne viser ”stop”

- togvejen indstilles ad det (de) gennemgående spor. Undtagelser 

står i TIB

- togvejen (togvejene) er fri

- sporskifterne i disse togveje med tilhørende dækningssporskifter og 

sporspærrer er rigtigt stillet og aflåst.

1.2.1.2. Overgang til ikke fjernstyret togfølgestation med AG-drift uden 
stedlig stationsbestyrer

Stationsbestyreren skal sikre sig, at

- togveje stilles som foreskrevet i sikringsplanen

- signalgivning sker automatisk, når tog nærmer sig stationen 

- nøgler, der i henhold til sikringsplanen skal udtages af centralappa-

ratet, er anbragt utilgængeligt for uvedkommende.

2. Holdesteder

2.1. Betjening af sidespor

Bestemmelser om betjening af sidespor findes i SIN.
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Rangering
1. Almindelige bestemmelser

1.1. SIN og lokal rangerinstruks

I SIN eller lokal rangerinstruks kan der for enkelte stationer og/eller 
specifikke rangerbevægelser være fastsat supplerende eller 
skærpende bestemmelser.

1.2. Hastighed under rangering

Rangerlederen skal altid afpasse hastigheden efter forholdene.

Højst tilladte hastighed er 40 km/t. Der kan i SIN eller lokal rangerin-
struks være angivet en lavere hastighed.

1.3. Til- og frakobling

1.3.1. Køretøjer med automatkobling

Til- og frakobling skal ske efter køretøjernes driftsinstruktioner.

1.3.2. Køretøjer uden automatkobling

Til- og frakobling må kun ske, når køretøjerne holder stille puffer mod 
puffer. Dog må der kobles, hvis hastigheden ikke overstiger langsom 
ganghastighed, og rangertrækket er tilkoblet en arbejdende træk-
kraftenhed.

1.4. Rangering i områder med offentlig færdsel

I spor, hvor der er perronovergange og traktorveje, skal der udvises 
særlig agtpågivenhed.

Rangeres der henover læssevejsoverkørsler eller lignende over-
gange, som ikke er afspærret for publikum, skal der udvises særlig 
agtpågivenhed.

På spor, der er tilgængelige for den almindelige færdsel, f.eks. hav-
nepladser, skal forreste og bageste køretøj i rangertrækket i mørke 
og i usigtbart vejr være afmærket med gult blinklys.

Hvis lokomotivet har fastmonteret gult blinklys, skal dette altid være 
tændt.

2. Overkørsler

2.1. Almindelige bestemmelser

Betjening af overkørselsanlæg fremgår af SIN eller lokal rangerin-
struks.
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Rangering henover en overkørsel skal afbrydes med passende mel-
lemrum, så vejtrafikken kan passere.

2.2. Automatisk sikrede overkørsler

På stationer må overkørselsanlæg kun betjenes efter aftale med sta-
tionsbestyreren, medmindre andet er fastsat i SIN eller lokal ranger-
instruks.

Overkørselsanlæg skal altid igangsættes og være ”sikret”, før ranger-
trækket passerer overkørslen.

2.3. Overkørsler med manuelt betjente bomme

Alle bomme skal være lukkede, før rangertrækket passerer over-
kørslen.

2.4. Øvrige overkørsler

Vejfærdslen skal advares ved anvendelse af håndsignal ”Stop for    
vejtrafik”.

Det skal sikres, at vejfærdslen mod overkørslen på begge sider er 
standset, før rangertrækket passerer overkørslen.

2.5. Uregelmæssigheder

Hvis et overkørselsanlæg med bomme eller advarselssignalanlæg er 
i uorden, skal anlægget forsøges igangsat i muligt omfang jf. § 11 in-
den passage af overkørslen. Passage af overkørslen sker

- ved rangering, hvor det betjente førerrum er forrest i køreretningen, 
jf. § 11 for passage af en ”ikke sikret” overkørsel

- ved rangering, hvor det betjente førerrum ikke er forrest i køreretnin-
gen, ved at vejfærdslen advares jf. punkt 2.4.

3. Rangering med radio

3.1. Almindelige bestemmelser

Inden rangeringen må begynde, skal rangerlederen og lokomotivfø-
reren aftale hvilket maskine-/tognummer og hvilken radiokanal, der 
skal anvendes.

Når en rangerbevægelse ledes ved hjælp af radio, skal kontroltonen 
være indkoblet. Det gælder også, selvom der er øjenkontakt mellem 
lokomotivfører og rangerleder.

246 - 3
§ 36



SR

Kontroltonen betyder over for lokomotivføreren, at radioforbindelsen 
er i orden. Det skal vedvarende kontrolleres, at kontroltonen kan 
høres.

Udebliver kontroltonen eller kan lokomotivføreren ikke med sikkerhed 
høre den, skal lokomotivføreren straks standse rangertrækket 
henholdsvis undlade igangsætning.

Radiokanalen må, når kontroltonen er indkoblet, ikke anvendes af 
andre end lokomotivfører og rangerleder, medmindre der foreligger 
en faresituation.

3.2. Rangerordrer

Afgivelse af rangerordrer skal ske ved følgende meldinger:

”...maskine/tog..., frem” 

”...maskine/tog..., tilbage”

”...maskine/tog..., langsom”

”...maskine/tog..., stop”.

Melding ”langsom” kan suppleres med meldingen ”x meter til stop”.

Meldingerne gentages af lokomotivføreren.

4. Rangering uden radio

Når der rangeres uden brug af radio, etableres kontakt mellem 
lokomotivfører og rangerleder ved hjælp af håndsignaler, jf. § 18.

Hvis direkte forbindelse mellem rangerlederen og lokomotivføreren 
ikke kan opnås, skal rangerlederen placere rangerhjælpere således, 
at disse ved at gentage signalerne tilvejebringer forbindelsen. Ved 
rangering under sådanne forhold må hastigheden ikke overstige 5 
km/t.

Hvis lokomotivføreren mister kontakten med rangerlederen eller 
eventuelle rangerhjælpere, skal lokomotivføreren straks standse 
rangertrækket.
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5. Regler for rangeringens gennemførelse

5.1. Forholdsregler inden rangeringen begynder

5.1.1. Almindelige bestemmelser

Inden rangeringen må begynde, skal rangerlederen

- træffe aftale med stationsbestyreren for sporområder omfattet af
sikringsanlæg

- træffe aftale med andre rangerledere i området

- sikre sig, at sporskifter, der skal befares, er i rette stilling for den 
påtænkte kørsel og rangervejen er fri

- sikre sig, at rangeringen kan ske uden risiko for køretøjer, personer, 
infrastrukturanlæg eller anden ejendom

- sikre sig, at lokomotivføreren og eventuelle rangerhjælpere er 
orienteret om den planlagte rangering

- sikre sig, at køretøjer er korrekt sammenkoblet og kan bremse i 
fornødent omfang samt i øvrigt er klargjort for rangering.

Ved rangering med lokomotiver og togsæt skal det aftales, hvilket 
førerrum lokomotivføreren skal køre fra. Lokomotivføreren må 
herefter ikke skifte førerrum, uden det er aftalt med rangerlederen.

5.1.2. Rangering for signal ”forbikørsel tilladt”, ”forsigtig forbikørsel 
tilladt” eller ”signalet annulleret”

Rangeringen skal aftales mellem stationsbestyreren og 
rangerlederen, medmindre rangeringen i forvejen er aftalt mellem 
jernbaneinfrastrukturforvalteren og jernbanevirksomheden.

Stationsbestyreren skal give tilladelse til rangeringen. Tilladelse kan 
gives ved signal ”forbikørsel tilladt” eller ”forsigtig forbikørsel tilladt”. 
Tilladelse kan endvidere gives ved ”signalet annulleret”, når det er 
aftalt mellem stationsbestyreren og rangerlederen eller er tilladt i SIN/
lokal rangerinstruks.

5.2. Rangerlederen og andet personales placering og udsyn m.v.

Rangerlederen skal være placeret, så mest muligt af rangervejen kan 
overskues under hele rangerbevægelsen.
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Rangerlederen, lokomotivføreren og eventuelt andet ranger-
personale skal under rangeringen være opmærksom på

- signaler

- at sporskifter, der skal befares, stadig er i rette stilling for den 
påtænkte kørsel og rangervejen er fri

- anden rangering i området.

Af- og påstigning af køretøjer må kun ske, når køretøjerne holder 
stille, eller der rangeres ved langsom ganghastighed. 

Rangerlederen skal sikre, at køretøjer, der skal rangeres imod, ikke 
kommer i bevægelse.

5.3. Overdragelse af rangerledelse

Overdragelse af rangerledelse må kun finde sted, når rangertrækket 
holder stille.

Inden rangerledelsen overgår fra én rangerleder til en anden, skal 
den fratrædende rangerleder underrette den tiltrædende rangerleder 
om forhold, der har betydning for den fortsatte rangering. Den 
fratrædende rangerleder skal endvidere underrette lokomotivføreren 
om, at rangerledelsen overdrages til en anden rangerleder.

Overdragelsen af rangerledelsen sker herefter ved, at den 
fratrædende og den tiltrædende rangerleder udveksler melding 
herom.

Rangerledelsen er nu overdraget til den tiltrædende rangerleder.

5.4. Rangeringens afslutning

5.4.1. Almindelige bestemmelser

Ved rangeringens afslutning skal rangerlederen sikre

- at henstående køretøjer er sikret mod utilsigtet at komme i 
bevægelse, jf. § 33

- at sporforbindelser mellem sidespor og togvejsspor/hovedspor er fri

- at sporskifter og sporspærrer, som rangerlederen skal omstille, er 
stillet, så de hindrer kørsel ud i togvejsspor/hovedspor

- at eventuelle særlige forhold, der er nævnt i SIN eller lokal ranger-
instruks er opfyldt.
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5.4.2. Meldinger

Rangerlederen skal give melding om rangeringens afslutning

- efter rangering i hovedspor

- når stationsbestyreren forlanger det

- når det fremgår af SIN eller lokal rangerinstruks.

Underretningen er garanti for, at rangerlederen har sikret sig, at 
forholdene i punkt 5.4.1. er opfyldt.
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Kørestrøm

Almindelige bestemmelser

Fjernbanerne forsynes med 25000 volt vekselspænding.

S-banerne forsynes med 1500 volt jævnspænding.

Køreledningsanlæggets master er i modsætning til andre højspæn-
dingsmaster ikke alle steder forsynet med advarselsmærker for høj-
spænding.

Køreledningens højde over skinneoverkant (SO) er normalt 5,5 me-
ter. Laveste højde er 4,92 meter f.eks. under broer.

Det er forbudt og forbundet med livsfare at komme alle spændings-
førende konstruktioner og strømaftagere på tog nærmere end 1,75 
meter.

Spændingsførende konstruktioner er markeret med rødt på neden-
stående tegning:
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Vær opmærksom på at returlederen (på S-banen forstærkningslede-
ren) har samme spænding som køreledningen.

2.

2.1.
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Respektafstande

Almindelige bestemmelser

Det er forbudt og forbundet med livsfare at overskride respektaf-
stande til spændingsførende konstruktioner.

Respektafstande må aldrig overskrides, med mindre

- det kørestrømstekniske personale har sikret, at ledningerne er 
spændingsløse og arbejdsjordede på begge sider af arbejdsste-
det.

- der er udleveret en arbejdstilladelse.

2.2. Personer og håndværktøj

Respektafstanden til spændingsførende konstruktioner er 1,75 me-
ter for personer og håndværktøj, der benyttes af personer.
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For at overholde respektafstanden er det forbudt

- at klatre op på godsvognes læs eller jernbanekøretøjers tag.

- at opholde sig på eller passere høje platforme til skruebremser, 
ispåfyldning, lemme m.m. på godsvogne.

2.3. Vask af frontlanterner og frontruder

Vask af frontlanterner og frontruder på lokomotiver og styrevogne er 
kun tilladt på særlige lokaliteter og efter en særlig instruks, jf. stærk-
strømsbekendtgørelsen afsnit 5.
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2.4. Stiger og lange genstande

Arbejdes der med stiger eller andre lange genstande, f.eks. rør og 
stilladsdele skal det sikres, at de ikke kan komme tættere på spæn-
dingsførende konstruktioner end 1,75 meter. Heller ikke ved uheld 
eller tankeløshed.

Ved arbejder i nærheden af spændingsførende konstruktioner må 
kun anvendes stiger fremstillet af ikke ledende materiale.

2.5. Brug af vandslanger og højtryksspulere

Det er forbudt at komme tættere end 10 meter på spændingsføren-
de konstruktioner ved arbejder med vandslanger eller højtryksspule-
re med mindre der er foretaget kørestrømsafbrydelse og arbejdsjor-
ding eller der foreligger en konkret arbejdsprocedure godkendt af 
driftslederen.
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Uregelmæssigheder

Generelt

Stationsbestyreren må ikke lede elektriske tog til spor i et spæn-
dingsløst eller ikke elektrificeret område.

Stationsbestyreren skal, inden et tog gives signal eller rangertilladel-
se til spor i et spændingsløst eller ikke elektricificeret område, ved 
selvsyn eller ved at forespørge lokomotivføreren sikre sig, at der ik-
ke er tale om et elektrisk tog.

Lokomotivføreren skal så vidt muligt standse toget, hvis det ledes 
ind på et spor uden køreledning.

3.

3.1.

Eftersyn af vogne under togfremførsel

Ved eftersyn af uregelmæssigheder ved en vogns læsning skal det, 
før eftersynet foretages, sikres, at ingen del af læsset er kommet i 
berøring med køreledningsanlægget. F.eks. en løs presenning.

Hvis dele af læsset berører spændingsførende dele af kørelednings-
anlægget, må vogn eller læs ikke berøres før der foreligger melding 
fra kørestrømsteknisk personale om, at køreledningerne er gjort 
spændingsløse og er arbejdsjordede.

3.2.

Fejl ved køreledningsanlæg

Meldinger

Lokomotivføreren

Lokomotivføreren skal straks underrette stationsbestyreren, hvis der 
observeres fejl på køreledningsanlæg eller strømaftagere, f.eks.

- kortslutning

- gnister ved f.eks. neutralsektioner

- fejl ved strømaftagere på eget eller andre tog

- passage af neutralsektion uden udkobling af togets hurtigafbryder

- der under kørslen observeres store svingninger i køreledningerne 
på grund af vindforhold.

3.3.

3.3.1.

3.3.1.1.

Kørestrømspersonalets forhold

Ved gentagne kørestrømsudfald eller fejl iøvrigt, skal stationsbesty-
reren straks underrettes om forholdet.

3.3.1.2.
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Stationsbestyreren

Ved kørestrømsudfald og ved meldinger om fejl ved kørelednings-
anlæg og strømaftagere skal stationsbestyreren straks underrette 
Overvågningscenter Kørestrøm.

Første tog i pågældende spor eller nabospor skal underrettes om at 
køre med forsigtighed og give melding til stationsbestyreren om e-
ventuelle fejl.

3.3.1.3.

Fejl, der kræver standsning af toget og sænkning af strømaf-
tager

3.4.

Lokomotivføreren

Lokomotivføreren skal straks sænke strømaftageren, standse toget 
og underrette stationsbestyreren, hvis

- der observeres nedfaldne køreledninger

- toget ledes ind i spor uden køreledninger eller i spændingsløst om-
råde

- der bliver gjort opmærksom på fejl ved køreledningsanlæg eller 
strømaftager

- der under kørslen observeres unormalt store svingninger

- der sker kørestrømsudfald i forbindelse med fejl opstået ved toget

- der sker kørestrømsudfald, der varer over 45 sekunder, uden der 
er fejl ved toget

- der kommer store lysbuer fra strømaftageren, der er unormale for 
årstiden og vejrforholdene

- styresystemer observerer fejl, som kræver strømaftageren sænket

- der observeres andre kritiske fejl, herunder fremmedlegemer på 
strømaftagere og køreledninger.

3.4.1.

Stationsbestyreren

Modtager stationsbestyreren melding om, at et tog er standset på 
grund af fejl ved køreledningsanlæg eller materiel, skal meldingen 
straks videregives til Overvågningscenter Kørestrøm.

3.4.2.

Togets viderekørsel

For at undgå beskadigelser af køreledningsanlæg og strømaftager, 
må toget først fortsætte kørslen

- når lokomotivføreren har skiftet strømaftager

- når lokomotivføreren har sikret sig, at strømaftageren er fejlmeldt

3.4.3.



SR 255c - 1
§ 37

- når stationsbestyreren har givet tilladelse til at genoptage kørslen.

Stationsbestyreren må først give tilladelse til at genoptage kørslen, 
når Overvågningscenter Kørestrøm har meddelt, at toget kan fort-
sætte, uden at køreledningsanlægget beskadiges.

Nedfaldne og nedhængende køreledninger

Almindelige bestemmelser

Det er livsfarligt at 

- komme tættere på nedfaldne og nedhængende køreledninger end 
5 meter

- berøre ting eller redskaber, der har forbindelse med køreledningen

- forlade tog der holder i nærheden af nedfaldne eller nedhængende 
køreledninger

før køreledningerne er gjort spændingsløse og er arbejdsjordet af 
kørestrømsteknisk personale.

4.

4.1.

Øjeblikkelige foranstaltninger

Den, der opdager nedfaldne eller nedhængende køreledninger skal 
straks underrette stationsbestyreren.

Underretningen skal indeholde oplysning om

- hvilke spor og områder det drejer sig om

- hvad der er sket

- om der er fare for forbipasserende tog

4.2.
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- hvilke forholdsregler, der er truffet for at afværge ulykker og ska-
der.

Derudover skal den pågældende om muligt sikre sig, at der udsæt-
tes vagtpost eller foretages afspærring af fareområdet.

Kørestrømspersonalets forhold

Ved kørestrømsudfald eller fejl iøvrigt skal stationsbestyreren straks 
underrettes om forholdet.

4.3.

Stationsbestyrerens forhold

Ved melding om nedfaldne eller nedhængende køreledninger skal 
stationsbestyreren straks

- sikre at kørestrømmen bliver afbrudt

- etablere sporspærring i det spor, hvor køreledningen er faldet ned

- i nødvendigt omfang etablere sporspærring i nabospor 

- sikre at der tilkaldes personale til arbejdsjording af køreledningen

- aftale med den, som har givet meldingen, hvordan fareområdet 
kan sikres.

Ved mistanke om nedfaldne eller nedhængende køreledninger skal 
stationsbestyreren sikre,  at der ikke ledes elektriske tog ind i på-
gældende spor.

Første tog (ikke elektriske tog) i pågældende spor eller nabospor 
skal undderrettes om at køre med forsigtighed og give melding til 
stationsbestyreren om eventuelle nedfaldne køreledninger eller an-
dre fejl.

4.4.

Lokomotivførerens forhold

Hvis et personførende tog er standset ved nedfaldne eller 
nedhængende køreledninger, skal lokomotivføreren straks advare 
togpersonalet om, at det livsfarligt at stige ud af toget.

Advarslen kan eventuelt gives ved at afgive lydsignal “fare”, når 
toget holder stille, jf. § 15.

Lokomotivføreren skal sørge for at passagerene bliver underrettet, 
eventuelt gennem togpersonalet, om at

- det på grund af nedfaldne køreledninger er livsfarligt at stige ud af 
toget

- passagerene er beskyttet, så længe de bliver i toget og at udstig-
ning kun må ske efter personalets anvisning

4.5.
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- døre og vinduer skal holdes lukket, da det er livsfarligt at stikke 
ansigt og hænder ud af toget.

Toget må først forlades, når der er givet melding om, at kørelednin-
gerne er gjort spændingsløse, og der er arbejdsjordet.
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Sporbenyttelse og togfølge på den fri bane
1. Sporbenyttelse på den fri bane

1.1. Enkeltspor

På et banestykke må der ikke samtidig være tog, der kører i retning 
mod hinanden.

På strækninger med vekselspordrift betragtes hvert hovedspor som 
et enkeltspor.

Det fremgår af bilag 8, hvilke strækninger der har vekselspordrift.

1.2. Dobbeltspor og strækning med tre eller flere spor

På dobbeltspor skal togene på den fri bane køre ad højre spor.

På en strækning med tre eller flere spor benyttes hovedsporene, 
som foreskrevet i TIB.

Disse bestemmelser må kun fraviges for

- arbejdstog

- snerydningstog

- hjælpetog på det banestykke, hvor hjælp skal ydes - også på 
tilstødende banestykke, af hensyn til overgang fra det ene 
hovedspor til det andet.

Om forhold under sporspærring, se § 86.

Om forhold under enkeltspordrift i forbindelse med tognedbrud, se    
§ 89.

2. Togfølge på den fri bane

2.1. Strækning med linjeblok

Togene må følge efter hinanden i blokafstand (kørsel med 
blokafstand).

Om begrænsninger i togfølgen ved kørsel med arbejdstog og 
snerydningstog samt under uorden i linjeblokken, se § 47.

2.2. Strækning uden linjeblok

Togene må følge efter hinanden i stationsafstand mellem to 
nabotogfølgestationer.
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3. Tilbagerykning på den fri bane

Må kun ske med tilladelse fra en stationsbestyrer.
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Krydsning og overhaling
1. Krydsning

Krydsning er samtidig tilstedevælse på en togfølgestation - kryds-
ningsstationen - af to tog i modsat køreretning, når det ene tog før
ankomsten tit stationen og det andet tog efter afgangen fra statio-
nen kører på samme enkeltspor.

Er togfølgestationen endestation eller udgangsstation for et af to-
gene, betragtes togene som samtidig til stede på stationen, så-
fremt mellemrummet mellem de mødende togs ankomst fra og af-
gang til samme hovedspor ikke overstiger 10 minutter.

2. Overhaling

Overhaling er samtidig tilstedeværelse på en togfølgestation - over-
halingsstationen - af to tog i samme køreretning, når rækkefølgen
mellem de to tog forandres på stationen, og begge tog såvel før
ankomsten til stationen som efter afgangen fra stationen kører på
samme enkeltspor eller dobbeltspor.

3. Krydsning og overhaling på sidespor

På en fjernstyret strækning kan krydsning og overhaling foregå på
sidespor på den fri bane.

På andre strækninger kan krydsning og overhaling foregå, hvis det
er tilladt i SIN.

4. Fastsættelse af krydsning og overhaling

Det fremgår af den grafiske køreplan, hvor krydsninger og overha-
linger mellem tog optaget i tjenestekøreplanen skal finde sted.

Krydsninger er tillige angivet i tjenestekøreplanen, når toget skal
afgå mod en ikke fjernstyret strækning. Krydsninger mellem be-
hovstog og plantog er dog ikke optaget i plantogets køreplan.

Det fremgår af toganmeldelsen, hvor krydsninger og overhalinger
mellem de i toganmeldelsen tillyste ekstratog og tog optaget i tje-
nestekøreplanen henholdsvis tidligere tillyste ekstratog skal finde
sted.
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5. Togs afgang fra krydsningsstation

Et tog må ikke afsendes fra et togekspeditionssted, hvor det skal
krydse et andet tog, før

- krydsningen har fundet sted eller
- krydsningen er forlagt eller
- det mødende tog er aflyst

medmindre toget skal køre ad et andet hovedspor end det, der be-
nyttes af det krydsende tog.

Lokomotivføreren for et tog, som skal afgå mod en ikke-fjernstyret
strækning, skal kontrollere krydsende togs tilstedeværelse -
eventuelt ved at spørge stationsbestyreren.

6. Togs kørsel fra dobbeltspor ind på enkeltspor

Stationsbestyreren for en station mellem enkeltspor og dobbelt-
spor er alene ansvarlig for, at intet tog får tilladelse til at køre ind på
det tilstødende enkeltspor, før de modgående tog, som toget plan-
mæssigt skal møde på dobbeltsporet eller krydse på stationen,

- er ankommet til stationen eller

- krydsningen er forlagt eller

- togene er aflyst.
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1. Anvendelse af af- og tilbagemeldinger

1.1 Strækninger med linjeblok

Alle tog skal af- og tilbagemeldes, når der er indført

- kørsel på af- og tilbagemelding med stationsafstand mellem to 
nabotogfølgestationer, jf. § 47

- enkeltspordrift på en ikke-fjernstyret strækning, medmindre kørslen 
i begge køreretninger foregår for signal, jf. § 87.

Endvidere skal arbejdstog og snerydningstog tilbagemeldes på ikke 
fjernstyrede strækninger.

1.2. Strækninger uden linjeblok

Alle tog skal af- og tilbagemeldes.

2. Afmeldingens afgivelse og form

Afmelding gives til næste togfølgestaion (station K), før der for 
pågældende tog gives signal for udkørsel eller gennemkørsel 
henholdsvis tilladelse til at afgå fra stationen (station L).

Afmelding sker ved følgende melding:

”(Station K).
Tog ………. afsendes.
(Station L).”

Herfor kvitteres således:

”(Station L).
Tog ………. modtages.
(Station K og ekspedientens navn).”

Hvis den station, afmeldingen sker til, ved, at betingelserne for 
togets afsendelse ikke er til stede, kvitteres der ikke for afmeldingen, 
men den afmeldende station underrettes om, at toget ikke må 
afsendes, og om grunden hertil.

Kan den afmeldende togfølgestation (station A) ikke vække den 
togfølgestation (station B), afmeldingen skal gives til, afmeldes toget 
til den efterfølgende togfølgestation (station C). Skal toget krydse, 
overhale eller overhales af tog på station B, forlægges krydsningen 
henholdsvis fastsættes forandret togrækkefølge således, at 
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krydsningen henholdsvis overhalingen kommer til at foregå på en af 
de to nabotogfølgestationer (station A eller C). Den anden 
nabotogfølgestation betragtes da som oprindelig krydsningsstation 
henholdsvis overhalingsstation. Kan toget heller ikke afmeldes til
station C, indhentes forholdsordre hos toglederen.

3. Passagemelding

På strækninger uden linjeblok skal gennemkørende togs passage 
meldes til næste togfølgestation.

4. Tilbagemeldingens afgivelse og form

En togfølgestation (station K) skal tilbagemelde toget til den 
bagvedliggende togfølgestation (station L), når stationsbestyreren 
har sikret sig

- at hele toget befinder sig helt inde på eller har passeret stationen

- at I-signalet viser ”stop”

- at der fra arbejdstog og snerydningstog foreligger melding om, at 
sporet på det pågældende banestykke er frit.

Tilbagemelding sker ved følgende melding:

”(Station L).
Tog ………. ankommet til station K.
(Station K og ekspedientens navn).”

Herfor kvitteres således:

”(Station K).
Jeg gentager:
Tog ………. ankommet til station K.
(Station L og ekspedientens navn).”

5. Af- og tilbagemelding ved skarp krydsning

Ved krydsning, hvor det først ankommende tog skal afgå straks efter 
det sidste togs ankomst - skarp krydsning - kan tilbagemelding 
bortfalde, men afmelding for det første tog skal da have følgende 
ordlyd:

”(Station K)
Når tog ………. er her, afsendes tog ……….
(station L)”.

For denne melding kvitteres som for en almindelig afmelding.
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I togjournalens tilbagemeldingsrubrik føres samme klokkeslæt og 
kvittering som i afmeldingsrubrikken for det krydsende tog.

6. Af- og tilbagemelding for fjernstyret overgangsstation

Når en overgangsstation er fjernstyret, varetager stationsbestyreren i 
FC pligterne med hensyn til af- og tilbagemelding af tog til og fra en 
tilstødende ikke-fjernstyret strækning.

7. Togjournal

Af- og tilbagemeldinger samt ankomst-, afgangs- og passagetider 
skal indføres i togjournalen efter dennes fortryk. På en fjernstyret 
station føres kun togjournal, når stationen har understationsdrift.

Når der er indført kørsel på af- og tilbagemelding med 
stationsafstand mellem to nabotogfølgestationer, hvoraf den ene 
station er fjernstyret, fører stationsbestyreren i FC togjournal for 
denne station. For tog til og fra en tilstødende ikke-fjernstyret 
strækning fører stationsbestyreren i FC togjournal, når 
overgangsstationen er fjernstyret.

Om førelse af ankomst-, afgangs- og passagetider gælder i øvrigt 
følgende:

På en ikke-fjernstyret station med automatisk signalgivning kan 
førelse af ankomst-, afgangs- og passagetider i togjournalen af 
Banedanmark, Drift begrænses til visse tidsrum.

På en fjernstyret strækning med automatisk registrering af togtider 
skal ankomst- og afgangstider ikke føres i togjournalen. Svigter den 
automatiske registrering, skal ankomst- og afgangstider ikke af den 
grund føres i togjournalen, men stationsbestyreren i FC skal på 
anden måde foretage fornødne notater om togenes rækkefølge m.v.

På en fjernstyret strækning uden automatisk registrering af togtider 
skal stationsbestyreren i FC føre ankomst- og afgangstider i 
togjournalen i et omfang, som fastsættes af Banedanmark, Drift.

Anvendes i stedet for togjournal særlige blanketter, skal disse 
indeholde de fornødne rubrikker til notering af ankomst-, afgangs- og 
passagetider, af- og tilbagemeldinger samt passagemeldinger.
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Ind-, ud- og gennemkørsel på stationer                  
1. Togveje

1.1. Indkørselstogvej

Plan 45.1 - 45.4.

En indkørselstogvej er sporstykket fra I-, VI- eller SI-signalet til tog-

vejens endepunkt samt sikkerhedsafstanden efter endepunktet.

Togvejens endepunkt, hvor et indkørende tog senest skal standse, er 

markeret med

- signal ”stop”, se planerne, eksempel 1, 2, 3, 6, 8, 9 og 12

- signal ”forbikørsel forbudt”, se planerne, eksempel 4, 7, 10 og 11

- mærke ”stop”, se planerne, eksempel 5 og 13

- ”sporstopper med rødt lys og refleks”, se planerne, eksempel 14.

Sikkerhedsafstanden er togvejens forløb fra endepunktet til et punkt, 

efter hvilket der er risiko for berøring med andre togveje, afsporing, 

opskæring af sporskifter og lignende.

For en togvej uden sikkerhedsafstand gælder, at sporet umiddelbart 

efter togvejens endepunkt kan være besat eller blive befaret.

1.2. Udkørselstogvej

Plan 45.5 - 45.6.

En udkørselstogvej er sporstykket fra togets forende til togvejens 

endepunkt.

Endepunktet er stationsgrænsen i udkørselsenden eller et SU- eller 

U-signal, der viser ”stop”.

1.3. Gennemkørselstogvej

En gennemkørselstogvej er sporstykket fra I-signalet til stations-

grænsen i udkørselsenden.

2. Togvejseftersyn

2.1. Almindelige bestemmelser

Før signalgivning skal der foretages togvejseftersyn. Det samme 

gælder for afgående tog fra en station uden U-signal.

Ved togvejseftersynet skal der skaffes sikkerhed for
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- at pågældende togvej samt sporområder, der ligger mellem 

togvejen og de tilhørende dækningssporskifter og signaler i 

dækningsstilling, er fri

- at togvejens sporskifter og sporspærrer er eller bliver aflåst i rigtig 

stilling.

Der skelnes mellem indirekte og direkte togvejseftersyn.

2.2. Inddirekte togvejseftersyn

Eftersynet foretages af stationsbestyreren ved hjælp af 

sikringsanlægget.

Tableauer til togdetektering må kun anvendes for

- togveje med fuldstændig togdetektering

- togveje med delvis togdetektering for den del af togvejen, der har 

togdetektering.

Efter kørsel med arbejdskøretøj uden attest skal der dog altid 

foretages direkte eftersyn af, om togvejen er fri, som foreskrevet i 

punkt 2.3.

Når der må påregnes at ligge sne i større højde end skinneoverkant, 

samt under snefygning og isbelægning skal der på samme måde 

foretages direkte eftersyn af spor med sporisolationer til 

togdetektering efter kørsel med arbejdskøretøj med attest.

Da signal ”stop og ryk frem” normalt ikke sikrer togvejen mod 

fjendtlige bevægelser, skal stationsbestyreren sikre sig, at der ikke 

rangeres ind i togvejen.

Ved signalgivning ”stop og ryk frem” fra et I-, SI-, PU- eller SU-signal 

giver sikringsanlægget ikke garanti for, at togvejen er fri. Følgende 

skal derfor iagttages på:

Fjernstyret station

Signal ”stop og ryk frem” må kun anvendes, når det af tableauer, 

togtidsregistrering eller notater fremgår, at togvejen er eller må 

formodes at være fri.

Ikke fjernstyret station

Såfremt et eller flere togdetekteringsafsnit viser besat spor, må 

signal ”stop og ryk frem” kun anvendes, når det ved direkte eftersyn 

af pågældende sporafsnit er konstateret, at togvejen er fri. 

Begrænset eftersyn må dog anvendes, jf. punkt 2.4.
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2.3. Direkte togvejseftersyn

Stationsbestyreren foretager eftersyn af den del af togvejen, som 

stationsbestyreren kan overse. For den øvrige del af togvejen ind-

hentes i hvert enkelt tilfælde melding fra andre tjenstgørende om, at 

eftersynet er foretaget. Der kan på ”rød plakat” for pågældende sik-

ringsanlæg gives særlige regler for denne melding.

Direkte eftersyn af, om togvejen er fri, skal foretages for

- togveje uden togdetektering

- togveje med delvis togdetektering for den del af togvejen, der ikke 

har togdetektering. For stationer med togveje med delvis togdetek-

tering er der på "rød plakat" for pågældende sikringsanlæg angivet, 

i hvilket omfang direkte eftersyn skal foretages.

Ved fejl i et centralsikret sporskifte, herunder opskæring af sporskif-

tet, skal stationsbestyreren sørge for, at sporskiftets rette stilling og 

aflåsning konstateres ved direkte eftersyn.

2.4. Begrænset, direkte togvejseftersyn

Når der er sikkerhed for,   

- at der ikke er henstillet køretøjer i togvejen

- at der ikke siden foregående benyttelse af togvejen har været ran-

geret eller omstillet sporskifter inden for den pågældende del af sta-

tionens område

- at henstående vogne er sikret ved aflåsede sporskifter og spor-

spærrer mod at komme i bevægelse ind i togvejen,

kan det direkte togvejseftersyn begrænses sådan på:

Fjernstyret station

Eftersynet erstattes af et inddirekte eftersyn af, at pågældende spor-

skifter er aflåst i rigtig stilling.

Ikke fjernstyret station

Eftersynet omfatter kun den del af togvejen, stationsbestyreren kan 

se fra perron eller kommandopost.

3. Signalgivning

3.1. Indkørsel

Ved signalgivning for indkørsel forstås, at der fra I-, VI- eller SI-signa-

let vises ”kør” til pågældende indkørselstogvej.
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Signalgivning for indkørsel anvendes for standsende tog.

Signalgivning for indkørsel kan endvidere anvendes for gennemkø-

rende tog i nedenfor nævnte tilfælde, men på ”rød plakat” for pågæl-

dende sikringsanlæg være begrænset til at omfatte bestemte togve-

je:

Station med U-signal

- når toget skal standses på stationen. Inden signalgivning for indkør-

sel foretages, skal stationsbestyreren sikre sig, at signalerne i 

udkørselsenden ikke tillader kørsel ud af stationen fra pågældende 

spor, og at der ikke er foretaget signalgivning for udkørsel fra andre 

spor i samme køreretning, medmindre dette er tilladt på ”rød pla-

kat” for pågældende sikringsanlæg

- når toget skal afvente tilbagemelding eller blokafstand efter et for-

ankørende tog. Inden signalgivning for indkørsel foretages, skal 

stationsbestyreren sikre sig, at der ikke er foretaget signalgivning 

for udkørsel fra andre spor i samme køreretning, medmindre dette 

er tilladt på ”rød plakat” for pågældende sikringsanlæg. Signalerne 

for togets viderekørsel gennem stationen stilles, efterhånden som 

betingelserne herfor opfyldes

- når I-signalet ikke er indrettet til at vise ”kør igennem”. Signalgiv-

ning for udkørsel skal tillige anvendes.

Station uden U-signal

- når toget skal standses på stationen. Stationsbestyreren sikrer sig, 

at I-signalet viser ”stop”. Når lokomotivføreren efter standsning for-

an I-signalet er underrettet om, at toget skal standse på stationen, 

foretages signalgivning for indkørsel.

3.1.1. Sporbenyttelse

Sporbenyttelsen afgøres af stationsbestyreren i hvert enkelt tilfælde. 

3.2. Udkørsel

Ved signalgivning for udkørsel forstås, at der fra hovedsignaler i sta-

tionens udkørselsende vises ”kør” eller ”kør igennem” for pågælden-

de udkørselstogvej.

Signalgivning for udkørsel anvendes for afgående og gennemkøren-

de tog.
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Holder toget

- således, at signalgivningen for det pågældende spor ikke kan ses, 

eller

- foran et signal med slukket bogstavviser, og signalet viser en kørtil-

ladelse, eller

- foran et signal, der er fælles for flere togvejsspor, og lokomotivføre-

ren ikke med sikkerhed kan konstatere, at der ikke er sporskifter 

mellem togets forende og pågældende signal

skal lokomotivføreren have underretning om, at der er stillet signal 

for toget og afgangsmelding ved følgende melding

”Tog …….(nr). Der er afgang”.

Holder et fuldt ATC-overvåget tog sådan, at lokomotivføreren ikke 

kan se signalgivningen for det pågældende spor, og kan det på basis 

af førerrumssignalet med sikkerhed slås fast, at der er signalgivning 

for udkørsel, må toget afgå.

Et gennemkørende tog, som har fået signal ”kør igennem” fra I-sig-

nalet, må dog køre igennem stationen uden at standse, selv om en 

eventuel bogstavviser er slukket.

3.3. Gennemkørsel

Ved signalgivning for gennemkørsel forstås, at der fra I-signalet vi-

ses ”kør igennem” til pågældende gennemkørselstogvej.

Signalgivning for gennemkørsel anvendes for gennemkørende tog.

Signalgivning for gennemkørsel kan endvidere anvendes for stand-

sende tog i gennemkørselsspor

- når stationen er ubetjent jf. SIN

- når signalgivningen sker automatisk

- når stationsbestyreren i øvrigt anser anvendelsen for hensigts-

mæssig.

4. Tilbagetagning og nødopløsning af togveje

4.1. Tilbagetagning af togveje

Når tilbagetagning af en togvej ikke sker automatisk, må signalgiv-

ningen - medmindre andet er foreskrevet for det enkelte sikringsan-

læg - kun tages tilbage, når toget er standset på stationen, henholds-

vis når toget har passeret yderste sporskifte og et eventuelt U-signal.
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4.2. Signaler på ”stop”

Signaler, der viser en kørtilladelse, må kun ændres til stopstilling, når 

lokomotivføreren forud er underrettet, medmindre

- der foreligger en faresituation. Nødopløsning må først finde sted, 

når lokomotivføreren er underrettet, eller toget holder stille

- det med sikkerhed vides, at lokomotivføreren ikke har set signal-

givningen - herunder i førerumssignalet

- det med sikkerhed vides, at lokomotivføreren ikke gennem forsig-

nalering i førerumssignalet, et tidligere hovedsignal eller et F-signal 

har fået oplysning om pågældende signals stilling.

5. Signalgivning for ind-, ud- eller gennemkørsel kan ikke eller må 
ikke anvendes

5.1. Indkørsel

Toget skal tages ind på stationen

- ved ”stop og ryk frem” eller

- ved indrangering.

5.2. Udkørsel

Toget skal føres ud af stationen

- ved ”stop og ryk frem” eller

- ved udrangering eller

- ved skriftlig udkørselstilladelse.

5.3. Gennemkørsel

Toget skal tages ind på stationen

- ved signalgivning for indkørsel eller

- ved ”stop og ryk frem” eller

- ved indrangering.

Om togets afgang efter standsning på stationen, se § 13.

Gennemkørende tog kan undlade at standse på stationer med ho-

vedsignaler i udkørselsenden, såfremt der er signal for viderekørsel.
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6. Tilbagerykning på en station

Tilbagerykning må kun ske med tilladelse fra stationsbestyreren.

Efter adskillelse af trækkraftenheder med automatkobling må der, 

uden tilladelse rykkes indtil 1 m tilbage, så det kan sikres, at træk-

kraftenhederne er skilt ad.

Tilbagerykning med togsæt, der holder helt eller delvist ved per-   

ron, må kun finde sted, når lokomotivføreren fra førerpladsen kan 

overvåge og sikre sig, at

- udvendige døre i toget ikke er eller har været frigivet, og

- de udvendige døre i toget er lukkede.

7. Sikring af passagererne på stationer med perronovergang

Et tog må ikke tages ind på en station, så længe et andet togs eks-

pedition foregår over dets togvej, medmindre der er truffet de nød-

vendige sikkerhedsforanstaltninger.

Hvis passagerer skal krydse sporet i en perronovergang for at kom-

me til eller fra et holdende tog, skal togets personale i dette tog være 

opmærksom på tog i det spor, passagererne skal krydse, og i givet 

fald advare passagerene.
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Eksempler på indkørselstogveje

Plan 45.1
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Eksempler på indkørselstogveje

Plan 45.2
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Eksempler på indkørselstogveje

Plan 45.3
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Eksempler på indkørselstogveje

Plan 45.4
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Eksempler på udkørselstogveje

Plan 45.5
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Kørsel ind på, ud af og gennem en station, 
når signalgivning ikke kan eller ikke må 
anvendes                                   

I denne paragraf omfatter betegnelsen ”stop” alle signaler, der ikke 
tillader kørsel forbi pågældende signal.

1. Almindelige bestemmelser

Hvis der ikke kan eller må anvendes signalgivning for ind-, ud- 
eller gennemkørsel, og signal ”stop og ryk frem” heller ikke kan 
anvendes, skal togene føres ind på eller ud af stationen ved 
tilladelse til lokomotivføreren til

- indrangering

- udrangering

- skriftlig udkørselstilladelse.

2. Stop ved hovedsignal

Når et tog ekstraordinært standser foran et signal i stopstilling, skal 
lokomotivføreren straks efter standsningen give følgende melding:

”Tog ………. (nr.). Jeg holder for stop ved ………. (signalbetegnelse) 
på ………. station”.

Lokomotivføreren skal afvente forholdsordre fra stationsbestyreren.

3. Indrangering

Sker fra stationsgrænsen eller SI-signalet.

Tilladelse til indrangering må først gives, når toget er standset ved 
stationsgrænsen eller SI-signalet, og lokomotivføreren har givet 
melding om standsningen.

Stationsbestyreren underretter lokomotivføreren om

- grunden til indrangeringen

- hvilket hovedspor, der må indrangeres fra

- hvilket spor, der må indrangeres til, eventuelt at sporet er besat

- hvor toget skal standse

- hvordan der skal forholdes med hensyn til undersøgelse af spor-
skifters tungetilslutning samt eventuel omstilling og aflåsning af 
sporskifter, når der ikke kan opnås kontrol på sporskifterne.
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Lokomotivføreren gentager underretningen, indrangerer toget og 
standser på stationen. Gennemkørende tog kan undlade at standse 
på stationer med hovedsignaler i udkørselsenden, hvis der er signal 
for viderekørsel.

4. Udrangering

Sker fra det spor, toget skal afgå fra, og til stationsgrænsen.

Tilladelse til udrangering må først gives, når toget er standset på 
stationen.

Stationsbestyreren underretter lokomotivføreren om

- grunden til udrangeringen

- hvilket spor, der må udrangeres fra

- hvilket hovedspor, der må udrangeres til

- hvordan der skal forholdes med hensyn til undersøgelse af 
sporskifters tungetilslutning samt eventuel omstilling og aflåsning af 
sporskifter, når der ikke kan opnås kontrol på sporskifterne

- at toget skal køre på sigt til næste hovedsignal, såfremt U- 
henholdsvis VU-signalet viser en stopstilling, og der gives tilladelse 
til udrangering til en strækning med linjeblok.

Lokomotivføreren gentager underretningen.

Herefter giver stationsbestyreren lokomotivføreren afgangstilladelse 
ved følgende melding:

”Tog ……….(nr). Der er afgang”.

Lokomotivføreren udrangerer toget.

5. Skriftlig udkørselstilladelse

Gives til lokomotivføreren på blanket S1.

Skriftlig udkørselstilladelse må først gives, når toget er standset på 
stationen.

Traktorvejssignaler og varslingsanlæg efter et hovedsignal i 
stopstilling kan ikke påregnes at virke. Det samme gælder anlæg for 
automatisk sikrede overkørsler, når hovedsignalet er forsynet med 
”automatisk sikret overkørsel følger” (signal nr 11.6.). Et slukket 
uordenssignal giver ikke garanti for, at en overkørsel er sikret.
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6. Kørsel på sigt

Lokomotivføreren skal køre på sigt

- ind på stationen, når der gives toget tilladelse til indrangering

- ud af stationen, når der gives toget tilladelse til udrangering.

Når et tog får sådan tilladelse, giver sikringsanlægget ikke garanti 
for, at togvejen er fri.

Lokomotivføreren skal derfor under kørsel på sigt ind på og ud af 
stationen være forberedt på at møde en hindring. Hastigheden må 
ikke overstige 40 km/t. Traktorvejssignaler, varslingsanlæg og anlæg 
for automatisk sikrede overkørsler kan ikke påregnes at virke. Et 
slukket uordenssignal giver ikke garanti for, at en overkørsel er 
sikret.

7. Betingelser for brug af tilladelser til ind- og udrangering samt 
skriftlig udkørselstilladelse

7.1 Tilladelse til indrangering og tilladelse til  udrangering

Ved togvejseftersynet skal der skaffes sikkerhed for, at sporet, der 
skal befares, er frit. På en fjernstyret station må tilladelse dog gives, 
når det af tableauer, togtidsregistrering eller notater fremgår, at 
sporet er eller må formodes at være frit. Det skal desuden tilstræbes, 
at sporområder mellem det befarede spor og dækningssporskifter 
henholdsvis signaler i dækningsstilling er fri.

Sporskifter, der skal befares, samt dækningssporskifter skal have 
kontrol i rette stilling og være sikret mod omstilling, jf. SODB. Kan 
sådan sikkerhed ikke skaffes, skal sporskifter, der skal befares, stå i 
rette stilling. Modgående sporskifter, som har kontrol, skal i muligt 
omfang være sikret mod omstilling. For sporskifter, der ikke kan 
opnås kontrol på eller som har været skåret op, forholdes i øvrigt, 
som anført i § 34.

Automatisk signalgivning må ikke være indkoblet.

7.2. Skriftlig udkørselstilladelse

Ved togvejseftersynet skal der skaffes sikkerhed for, at pågældende 
togvej samt sporområder, der ligger mellem togvejen og de 
tilhørende dækningssporskifter og signaler i dækningsstilling, er fri.

Sporskifterne skal have kontrol i rette stilling og være sikret mod 
omstilling, jf. SODB.

Automatisk signalgivning må ikke være indkoblet.
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Hvis U- henholdsvis VU-signalet til en strækning med linjeblok viser 
en stopstilling, må tilladelsen kun bruges, når der er indført kørsel på 
af- og tilbagemelding med stationsafstand mellem to 
nabotogfølgestationer og først for andet og efterfølgende tog efter 
indførelsen.
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Linjeblok                                   
I denne paragraf omfatter betegnelsen ”stop” alle signaler, der ikke 
tillader kørsel forbi pågældende signal.

1. Almindelige bestemmelser

1.1 Virkemåde og omfang

Om linjeblokkens virkemåde, se § 2.

Det fremgår af bilag 8, hvilke strækninger, der har linjeblok, og hvilke 
afhængigheder linjeblokken på de enkelte strækninger har.

1.2. Bloksignaler

Bloksignaler er U-, AM-, AM/DS-, I-, VU-, VM-, VM/DS- og VI-sig-
naler, som hører til linjeblokken.

AM-, AM/DS-, VM- og VM/DS-signaler er tillige mellembloksignaler.

Mellembloksignaler har skilte på signalet med signalets nummer.

1.3. Begrænsninger i togfølgen ved kørsel med arbejdstog og 
snerydningstog

Tog må ikke følge i blokafstand efter et forankørende arbejdstog 
eller snerydningstog.

Snerydningstog må ikke følge i blokafstand efter et forankørende 
tog.

2. Uregelmæssigheder

2.1. Linjeblokken i uorden

Når et U-, VU-, AM-, AM/DS-, VM- eller VM/DS-signal hverken kan 
vise ”kør” eller ”kør igennem”, skal signal ”stop og ryk frem” så vidt 
muligt anvendes.

Kan signal ”stop og ryk frem” ikke bruges, og fremgår det af 
tableauer, togtidsregistrering eller notater, at blokafsnittet efter 
signalet er eller må formodes at være frit, ledes togene forbi nævnte 
bloksignaler i stopstilling ved tilladelse til lokomotivføreren til

- udrangering

- forbirangering.

Er der indført kørsel på af- og tilbagemelding med stationsafstand 
mellem to nabotogfølgestationer, må der for andet og efterfølgende 
tog efter indførelsen også anvendes

295 - 14

15.01.2007 1787



SR
§ 47

- skriftlig udkørselstilladelse

- skriftlig forbikørselstilladelse.

2.2. Stop ved et hovedsignal

Når et tog ekstraordinært får ”stop” ved et bloksignal, skal 
lokomotivføreren straks efter standsningen give følgende melding:

”Tog …….(nr). Jeg holder for ”stop” ved ……(signalbetegnelse og 
eventuelt nummer)”.

Holder toget foran et U- eller VU-signal tilføjes:

”på…….…station”.

Lokomotivføreren skal afvente forholdsordre fra stationsbestyreren.

2.3. Udrangering. Skriftlig udkørselstilladelse

Der forholdes som anført i § 46.

2.4. Forbirangering

Tilladelse må først gives, når toget er standset foran signalet, og 
lokomotivføreren har givet melding om standsningen.

Stationsbestyreren underretter lokomotivføreren om

- grunden til forbirangeringen

- hvordan der skal forholdes med hensyn til undersøgelse af 
sporskifters tungetilslutning samt eventuel omstilling og aflåsning af 
sporskifter, når der ikke kan opnås kontrol på sporskifterne

- at toget skal køre på sigt til næste hovedsignal.

Lokomotivføreren gentager underretningen og rangerer toget til 
næste hovedsignal.

2.5. Skriftlig forbikørselstilladelse

Gives til lokomotivføreren på blanket S1.

Varslingsanlæg bag ved et hovedsignal i stopstilling kan ikke 
påregnes at virke. Det samme gælder anlæg for automatisk sikrede 
overkørsler, når hovedsignalet er forsynet med "automatisk sikret 
overkørsel følger" (signal nr 11.6.). Et slukket uordenssignal giver 
ikke garanti for, at en overkørsel er sikret.
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2.6. Kørsel på sigt

Lokomotivføreren skal køre på sigt i blokafsnittet efter det signal, for 
hvilket lokomotivføreren får

- tilladelse til udrangering

- tilladelse til forbirangering.

Når lokomotivføreren får en sådan tilladelse, giver linjeblokken ikke 
garanti for, at blokafsnittet er frit.

Lokomotivføreren skal derfor under kørsel på sigt i pågældende 
blokafsnit være forberedt på at møde en hindring. Hastigheden må 
ikke overstige 40 km/t. Traktorvejssignaler, varslingsanlæg og anlæg 
for automatisk sikrede overkørsler kan ikke påregnes at virke. Et 
slukket uordenssignal giver ikke garanti for, at en overkørsel er 
sikret.

2.7. Kørsel på af- og tilbagemelding med stationsafstand mellem to 
nabotogfølgestationer

2.7.1. Indførelse

Indføres mellem to nabotogfølgestationer

- når det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at afvikle toggangen på 
det pågældende hovedspor ved tilladelser til rangering, eller

- når togleder eller sikringsteknisk personale giver ordre til det.

På en fjernstyret strækning skal mindst en af de to stationer 
have stedlig stationsbestyrer (understation med understationsdrift 
eller ikke-fjernstyret overgangsstation). Er den ene af stationerne 
fjernstyret, foretager stationsbestyreren i FC af- og tilbagemelding for 
denne station.

Inden der indføres kørsel på af- og tilbagemelding med 
stationsafstand mellem to nabotogfølgestationer forholdes således:

- U- og VU-signaler til det pågældende hovedspor holdes på "stop" 
på begge stationer

- understationsdrift etableres i nødvendigt omfang

- togene ledes forbi signaler i stopstilling til ankomststationen ved 
tilladelse til lokomotivføreren til forbirangering, indtil der kun er ét 
tog på det pågældende hovedspor.
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Når der kun er ét tog på hovedsporet, indføres kørsel på af- og 
tilbagemelding med stationsafstand mellem to nabotogfølgestationer 
for pågældende hovedspor ved udveksling af meldinger herom 
mellem stationsbestyrerne for de to stationer.

2.7.2. Signalgivningsforskrifter

Signalgivning for udkørsel skal så vidt muligt anvendes.

Første tog, der afsendes ad pågældende hovedspor efter 
indførelsen, ledes forbi bloksignaler i stopstilling ved tilladelse til 
lokomotivføreren til

- udrangering

- forbirangering.

Lokomotivføreren for andet og efterfølgende tog skal på blanket S1 
have tilladelse til at passere samtlige mellembloksignaler og 
eventuelt U- henholdsvis VU-signalet i stopstilling. Er dette ikke 
muligt, anvendes tilladelser til rangering som for første tog.

2.7.3. Ophævelse

Inden ophævelse skal der foreligge tilbagemelding for det sidst 
afsendte tog.

Kørsel på af- og tilbagemelding med stationsafstand mellem to 
nabotogfølgestationer må da ophæves

- når sikringsteknisk personale har givet melding om, at linjeblokken 
er i orden, eller

- når det ikke længere er nødvendigt eller skønnes hensigtsmæssigt 
at anvende kørsel på af- og tilbagemelding med stationsafstand 
mellem to nabotogfølgestationer.

Der udveksles herefter meldinger om ophævelsen mellem 
stationsbestyrerne for pågældende stationer.

2.8. Sidespor og andre farepunkter på den fri bane

Inden der gives lokomotivføreren

- tilladelse til udrangering

- tilladelse til forbirangering

- skriftlig udkørselstilladelse

- skriftlig forbikørselstilladelse
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forbi et hovedsignal (U-, VU-, AM/DS- henholdsvis VM/DS-signal), 
der dækker et sidespor eller et andet farepunkt på den fri bane, skal 
stationsbestyreren sikre sig, at farepunktet kan passeres.

Kan en sådan sikkerhed ikke skaffes, skal lokomotivføreren 
underrettes om, at toget skal standse foran farepunktet. Tilladelse til 
forbirangering gives, som anført i punkt 2.4.
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1. Gennemkørende og standsende tog

På togets udgangsstation er der i tjenestekøreplanen eller 
toganmeldelsen kun angivet afgangstid.

På øvrige togekspeditionssteder er et tog gennemkørende ved de 
togekspeditionssteder, hvor der i tjenestekøreplanen eller 
toganmeldelsen kun er angivet afgangstid.

Er der angivet ankomsttid og afgangstid, er toget standsende.

Ankomsttiden for et standsende tog på en station med U-signal kan 
være angivet i parentes i tjenestekøreplanen eller toganmeldelsen. 
Toget standser så kun af driftsmæssige årsager (krydsning, 
overhaling, afventning af tilbagemelding eller blokafstand efter et 
forankørende tog, manglende mulighed for gennemkørsel eller 
lignende).

I tjenestekøreplanen eller toganmeldelsen kan der for et standsende 
tog være angivet ”X” i stedet for ankomsttid. Toget skal da kun 
standse, hvis der er passagerer at optage eller afsætte.

Toglederen eller den instans, der er ansvarlig for korrigering og 
udgivelse af køreplaner, kan ændre gennemkørende tog til 
standsende tog ved udsendelse af en meddelelse, der hedder 
”ekstra standsning”. Meddelelsen gives skriftligt til 
stationsbestyreren på stationer, hvor toget ekstraordinært skal 
standse, lokomotivfører og togfører. Lokomotivføreren og 
togføreren kan endvidere underrettes mundtligt. Er den ekstra 
standsning på en station uden U-signal, må mundtlig underretning 
dog først gives, når toget er standset ved pågældende stations 
I-signal.

2. Togenes standsning

2.1. Almindelige bestemmelser

I TIB kan det være fastsat, hvor tog skal standse på det enkelte 
togekspeditionssted.

2.2. Tog, der kun standser af driftsmæssige årsager

Et tog, som kun standser af driftsmæssige årsager, kan være 
gennemkørende, når det er driftsmæssigt muligt.
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Før der stilles signal for udkørsel, skal stationsbestyreren sikre sig, 
at betingelserne for togets videre kørsel er opfyldt.

Skal toget krydse på stationen, og er krydsningen forlagt eller det 
krydsende tog aflyst, skal stationsbestyreren endvidere sikre sig, at 
lokomotivføreren er underrettet om det, jf. § 81 henholdsvis § 84.

Standsningen kan da bortfalde, hvis signalgivningen tillader togets 
passage.

2.3. Ikke-personførende tog

Hvor der for et ikke-personførende tog er anført både ankomsttid og 
afgangstid, kan toget være gennemkørende, når det intet har at 
afsætte og optage, og lokomotivføreren forud er underrettet herom.

Standsningen kan da bortfalde, hvis signalgivningen tillader togets 
passage.

3. Togenes afgang

3.1. Afgangstilladelse

Et tog må først afgå fra en station, når stationsbestyrerens 
afgangstilladelse foreligger.

Afgangstilladelse gives ved

- signalgivning for udkørsel

- signal ”stop og ryk frem”

- skriftlig udkørselstilladelse

- meldingen ”tog ...... (nr). Der er afgang”.

Afgang fra et holdested må ske uden afgangstilladelse.
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3.2. Afgangstider

1) de hele minuttal, hvor der er anført halve minutter.

For de tider, der er anført i tjenestekøreplanen henholdsvis
toganmeldelsen gælder, at

Personførende
tog

- ikke må afgå før de anførte tider 1)

- må afgå før de anførte tider, når det er tilladt i 
tjenestekøreplan eller toganmeldelse, samt 
når der kun standses af driftsmæssige årsager

- må passere og ankomme før de anførte tider.

Ikke-
personførende
tog

må afgå, passere og ankomme før de anførte 
tider på betingelse af, at der er truffet aftale 
mellem stationsbestyrerne for de berørte 
stationer, hvis kørslen medfører forandret 
togrækkefølge.

307 - 8

28.08.2006 1740



SR
§ 50
308 - 8



Ledig

SR 309 - 6
§ 51

12.12.2005 1561



SR310 - 6



SR
§ 52

Banestrækningens hastighed                                   
1. Strækningshastighed

1.1. Almindelige bestemmelser

I TIB er for hver banestrækning angivet den højst tilladte hastighed - 
strækningshastigheden.

Strækninger med faste ATC-anlæg kan have en særlig 
strækningshastighed - overhastighed - for togsæt med dokumenteret 
lav påvirkning af sporet (særlige togsæt).

TIB for disse strækninger indeholder oplysning herom.

For strækninger med faste HKT-anlæg gælder supplerende 
bestemmelser i SIN.

1.2. Strækninger med faste togkontrolanlæg (jf. bilag 9)

Strækningshastigheden er op til 160 km/t. For særlige togsæt dog op 
til 180 km/t.

Hastigheden ad venstre spor er højst 120 km/t.

Tog uden indbygget mobilt togkontrolanlæg kan opnå tilladelse til at 
køre på en strækning med faste togkontrolanlæg på betingelser, der 
fastsættes af Trafikstyrelsen i hvert enkelt tilfælde.

1.3. Øvrige strækninger 

Strækningshastigheden er op til 120 km/t.

Hastigheden ad venstre spor er højst 70 km/t.

1.4. Ændret strækningshastighed

Den, der foranlediger strækningshastigheden for en banestrækning 
ændret, skal sikre sig, at

- ændringen bliver bekendtgjort i TIB

- strækningshastigheden vises rigtigt for tog, som befarer 
strækningen (signaler, togkontrolanlæg mv.).

2. Faste hastighedsnedsættelser (FH)

2.1. Bekendtgørelse

Faste hastighedsnedsættelser (FH) - herunder en eventuel 
tilhørende overhastighed - bekendtgøres i TIB.

311 - 12

15.01.2007 1791



SR
§ 52

2.2. Markering

2.2.1. Standsignaler

Faste hastighedsnedsættelser skal afmærkes med standsignaler, 
når dette er krævet i § 16.

2.2.2. Hovedsignaler med hastighedsviser eller hastighedstavle

Ved signalgivning til et sporstykke med hastighedsnedsættelse skal 
den hastighed, der tillades fra et hovedsignal med hastighedsviser 
eller hastighedstavle, svare til hastighedsnedsættelsen.

2.2.3. ATC

På strækninger med faste ATC-anlæg, skal informationer om alle 
faste hastighedsnedsættelser - herunder en eventuel tilhørende 
overhastighed - gives gennem ATC. Tog med indkoblet ATC må køre 
med den hastighed, førerrumssignalet tillader, selv om den er højere 
end den hastighed, der angives i hovedsignaler.

3. Midlertidige hastighedsnedsættelser (LA)

3.1. Bekendtgørelse

Midlertidige hastighedsnedsættelser (LA) bekendtgøres i La.

Ved midlertidige hastighedsnedsættelser er den højst 
forekommende hastighed 120 km/t.

Forhold opstået efter udsendelse af La skal meddeles hvert enkelt 
togs lokomotivfører - eventuelt med en særlig meddelelse ”Rettelse 
til La”.

3.2. Markering

3.2.1. Standsignaler

Midlertidige hastighedsnedsættelser skal afmærkes med 
standsignaler, når dette er krævet i § 16.

3.2.2. Omkobling af signaler. Ændring/opsætning af hastighedstavle

Ved signalgivning til et sporstykke med hastighedsnedsættelse, skal 
den hastighed, der tillades fra et hovedsignal med hastighedsviser 
eller hastighedstavle, svare til hastighedsnedsættelsen.

Ved midlertidige hastighedsnedsættelser skal der derfor i fornødent 
omfang foretages

- omkobling af signaler og hastighedsvisere
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- ændring/opsætning af hastighedstavler.

3.2.3. La-baliser

3.2.3.1 Almindelige bestemmelser

Ved midlertidige hastighedsnedsættelser på strækninger med faste 
ATC-anlæg, skal der udlægges La-baliser, som oplyser om den 
tilladte hastighed. Der benyttes ikke overhastighed ved midlertidige 
hastighedsnedsættelser.

3.2.3.2. Hastighedsnedsættelse i stationens indkørselsende

Ved en midlertidig hastighedsnedsættelse til 40 km/t mellem en 
stations første sporskifte og det nærmest følgende hovedsignal for 
pågældende spor og køreretning (SI-, PU-, SU- eller U-signal), må 
udlægning af La-baliser undlades, når stationens I- henholdsvis 
SI-signal har hastighedsviser.

Sikring af sporstykket med hastighedsnedsættelse sker ved

- omkobling af I- henholdsvis SI-signalets hastighedsviser til at vise 
40 km/t.

- spærring af det pågældende I- henholdsvis SI- signal mod at kunne 
vise ”kør igennem”.

På visse stationer med hastighedsviser på I- henholdsvis SI-signalet 
må sikring af en midlertidig hastighedsnedsættelse uden udlægning 
af La-baliser ikke anvendes, jf. bilag 11.

3.2.3.3. Hastighedsnedsættelser af under en uges varighed

Midlertidige hastighedsnedsættelser af under en uges varighed kan 
for venstre spor, på strækninger med linjeblok for kørsel ad venstre 
spor, undlades afmærket med standsignaler og La-baliser, når

- hastighedsnedsættelsen ikke er til en hastighed under 40 km/t

- der ikke er planlagt kørsel ad venstre spor

- sikring af sporstykket med hastighedsnedsættelse sker ved, at det 
dækkende VU- henholdsvis VM-signal af sikringsteknisk personale 
spærres mod at vise ”kør”.

En eventuel kørsel ad venstre spor i de berørte blokafsnit skal ske 
ved tilladelse til udrangering henholdsvis forbirangering.
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4. Bane- og sikringsteknisk personale

Den, der i forbindelse med en hastighedsnedsættelse

- opstiller standsignaler

- omkobler signaler og hastighedsvisere henholdsvis 
ændrer/opsætter hastighedstavler

- udlægger La-baliser ved midlertidige hastighedsnedsættelser

skal sikre sig, at hastighedsnedsættelsen er bekendtgjort (TIB, La, 
”Rettelse til La” eller særlig meddelelse).

Er en hastighedsnedsættelse ikke bekendtgjort, skal stations-
bestyreren underrettes om den manglende bekendtgørelse.

Når standsignaler er opstillet (jf. § 16), signaler er ændret 
henholdsvis La-baliser er udlagt, skal stationsbestyreren 
underrettes.

5. Stationsbestyrerens forhold

5.1. Opstilling af standsignaler, omkobling af signaler og 
hastighedsvisere, ændring/opsætning af hastighedstavler, 
udlægning af La-baliser

Når stationsbestyreren har fået melding om, at

- standsignaler er opstillet

- signaler og hastighedsvisere er omkoblet

- hastighedstavler er ændret/opsat

- La-baliser er udlagt

skal det noteres i telegramjournalen, og stationsbestyrerne for andre 
berørte stationer skal underrettes.

5.2. Signalgivning til spor med hastighedsnedsættelse

5.2.1. Underretninger

Før der må anvendes normal signalgivning, skal stationsbestyreren 
sikre, at

- hastighedsnedsættelsen er bekendtgjort (TIB, La, ”Rettelse til La” 
eller særlig meddelelse)

- sporstykket med hastighedsnedsættelse er korrekt 
afmærket med standsignaler, jf. § 16
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- signaler og hastighedsvisere er korrekt omkoblet henholdsvis at 
hastighedstavle er korrekt ændret/opsat, jf. § 6

- La-baliser er udlagt og kontrolleret på strækninger med faste 
ATC-anlæg, jf. punkt 5.2.2.

Hvis et eller flere af ovenstående forhold ikke er opfyldt, skal 
lokomotivføreren underrettes, før der foretages signalgivning til 
sporstykket.

5.2.2. Midlertidig hastighedsnedsættelse sikret med La-baliser

Før normal signalgivning må anvendes, skal stationsbestyreren sikre 
kontrol af, at togets hastighed, under kørsel i sporstykket med 
hastighedsnedsættelsen, ikke kan overstige den hastighed, som La 
henholdsvis ”Rettelse til La” angiver.

Denne kontrol skal ske i begge køreretninger.

Stationsbestyreren skal derfor sikre, at lokomotivføreren for første 
tog med virksom ATC i hver køreretning er

- underrettet om hastighedsnedsættelsen

- bedt om at kontrollere, at togets hastighed, under kørsel i 
sporstykket med hastighedsnedsættelsen, ikke kan overstige den 
hastighed, som La henholdsvis ”Rettelse til La” angiver.

Der må anvendes normal signalgivning for efterfølgende tog i 
samme spor og køreretning, når lokomotivføreren for første tog har 
givet melding om, at togets hastighed, under kørsel i sporstykket 
med hastighedsnedsættelsen, ikke kan overstige den hastighed, 
som La henholdsvis ”Rettelse til La” angiver.

6. Lokomotivførerens forhold

På strækninger med faste ATC-anlæg kan stationsbestyreren 
anmode lokomotivføreren om at kontrollere, at en midlertidig 
hastighedsnedsættelse vises rigtigt i førerrumssignalet.

Det pågældende sporstykke skal passeres med den hastighed, som 
fremgår af La henholdsvis ”Rettelse til La”.

Efter passagen skal lokomotivføreren underrette stationsbestyreren 
om, hvorvidt 

- hastighedsnedsættelsen (sted og hastighed) blev vist rigtigt i 
førerrumssignalet 
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- togets hastighed kunne overstige den i La henholdsvis ”Rettelse til 
La” angivne hastighed.

Hvis togets højst tilladte hastighed ikke er højere end den 
hastighed, der er angivet i La henholdsvis ”Rettelse til La”, skal 
lokomotivføreren underrette stationsbestyreren om, at toget ikke kan 
anvendes til denne kontrol.
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La
1. Indhold

La er en daglig oversigt over

- midlertidige hastighedsnedsættelser

- kørsel ad venstre spor

- andet om togenes kørsel, når det medfører afvigelser fra den 
normale drift forårsaget af arbejder på banestrækningen eller 
anlæggenes tilstand.

Midlertidige hastighedsnedsættelser optages i La i følgende omfang:

- på stationer for alle togvejsspor

- på enkeltsspor og vekselspor for alle hovedspor

- på dobbeltspor for højre spor.

Lokomotivføreren skal ved kørsel ad venstre spor udlede 
kilometreringen for midlertidige hastighedsnedsættelser af 
angivelserne for den modsatte køreretning.

2. Gyldighed

La gælder fra kl. 00.00 til kl. 24.00.

3. Udsendelse af La

La udsendes gældende for hver enkelt TIB-strækning.

La udsendes af toglederen, så den kan fordeles til relevant 
personale fra kl. 13.00 dagen før, den er gældende.

4. Modtagelse og fordeling af La

Jernbanevirksomhederne og andre virksomheder, hvis 
medarbejdere er brugere af La, skal sikre, at La er tilgængelig for det 
relevante personale.

Inden en kørsel påbegyndes, har lokomotivføreren ubetinget pligt til 
selv, at sikre sig

- at være i besiddelse af La

- at den pågældende La indeholder det antal sider, som er anført på 
forsiden.
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Hvis lokomotivføreren undtagelsesvis ikke har kunnet komme i 
besidddelse af La, skal stationsbestyreren underrettes. 

Stationsbestyreren dikterer lokomotivføreren de forhold, der har 
betydning for pågældende tog, indtil lokomotivføreren kan komme i 
besiddelse af La. Lokomotivføreren kan notere den dikterede 
underretning i La eller på blanket S3 ”Notering af La eller rettelse til 
La”.

5. Efter udsendelse af La

5.1. Kontrol af forhold indmeldt i La

Den, der har indmeldt et La-forhold skal sikre sig, at forholdet er 
optaget korrekt. I modsat fald skal toglederen straks underrettes.

Toglederen sørger herefter for, at der i fornødent omfang udsendes 
en særlig meddelelse ”Rettelse til La".

Stationsbestyrerne kvitterer til toglederen for modtagelse af 
”Rettelse til La".

5.2. Forhold opstået efter udsendelse af La

Opstår der forhold efter udsendelse af La, som kræver optagelse i 
La, skal toglederen straks underrettes.

Toglederen sørger herefter for, at der i fornødent omfang udsendes 
en særlig meddelelse ”Rettelse til La".

Stationsbestyrerne kvitterer til toglederen for modtagelse af 
”Rettelse til La".

5.2.1. Underretning af lokomotivføreren

5.2.1.1. Skriftlig underretning

Stationsbestyreren eller jernbanevirksomheden udleverer ”Rettelse 
til La" til lokomotivføreren.

Den lokomotivfører, der skal køre toget ved La-forholdet kvitterer, 
for modtagelse af ”Rettelse til La" til stationsbestyreren.

5.2.1.2. Mundtlig underretning

Kan udlevering af ”Rettelse til La" ikke finde sted skriftligt, skal den 
stationsbestyrer, der foretager signalgivning til sporstykket med 
La-forholdet, diktere ”Rettelse til La" til lokomotivføreren efter 
angivelserne på blanket S3.

Ved La-forhold beliggende på en togfølgestation underrettes 
lokomotivføreren ved den pågældende stations I- eller VI-signal.
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Ved La-forhold beliggende på den fri bane underrettes 
lokomotivføreren på den togfølgestation, der afgrænser banestykket 
eller for gennemkørende tog ved stationens I- eller VI-signal.

Underretning kan undlades, hvis toget på stationer eller den fri bane 
ikke skal befare det spor, hvor La-forholdet er beliggende.

Underretningsansvaret for en ikke fjernstyret togfølgestation 
(overgangsstation) med AG-drift varetages af stationsbestyreren for 
nabotogfølgestationen efter ovenstående retningslinier.

Lokomotivføreren noterer den dikterede ”Rettelse til La" i La eller på 
blanket S3 ”Notering af La eller rettelse til La”. 

”Rettelse til La” må kun modtages, når toget holder stille.

6. Påbegyndelse af arbejder, der skal optages i La

Arbejder, som kræver hastighedsnedsættelse eller andre 
foranstaltninger, der skal optages i La, må først begynde, når SR-
arbejdslederen har sikret sig, at de aktuelle forhold er optaget i La.

Hvis La-forholdet undtagelsesvis ikke har kunnet optages i La, skal 
stationsbestyreren straks underrettes.

Stationsbestyreren skal sikre, at lokomotivføreren for tog, der skal 
befare det pågældende spor, og toglederen underrettes.

Toglederen udsender ”Rettelse til La" jf. punkt 5.2.
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Ekstratog
1. Almindelige bestemmelser

1.1. Tillysning

Tog kan tillyses af

- den instans, der har ansvaret for udgivelse og korrigering af køre-
planer

- toglederen.

1.2. Anmeldelse

Anmeldelsen betegnes "toganmeldelse".

Den, der tillyser et ekstratog, skal sørge for, at det bliver anmeldt 
for stationsbestyreren i FC og på ikke-fjernstyrede stationer på den 
strækning, det skal køre over, samt på andre strækninger, som 
anmeldelsen har betydning for.

Endvidere skal toglederen underrettes om ekstratog, der tillyses af 
den instans, som har ansvaret for udgivelse og korrigering af køre-
planer.

Stationsbestyreren i FC underretter stationer med understationsdrift 
samt fjernstyrede stationer, når det har betydning for togets 
ekspedition.

Et ekstratog, som skal yde hjælp i forbindelse med et uheld eller til et 
nedbrudt tog, kan afsendes uden at være anmeldt, hvis det skal 
passere lukkede stationer. Lokomotivføreren skal underrettes 
skriftligt om, hvordan der forholdes ved de lukkede stationer. 

1.3. Kvittering

Stationsbestyreren i FC og på ikke-fjernstyrede stationer på den 
strækning, toget skal køre over, skal kvittere for toganmeldelsen.

Når der tillyses ekstratog, skal toglederen sikre sig, at kvittering for 
toganmeldelsen foreligger fra alle stationsbestyrere i FC og ikke-
fjernstyrede stationer på den strækning, toget skal køre over, og 
underrette togets udgangsstation herom.

Toget må først gives afgangstilladelse, når udgangsstationen har 
modtaget denne underretning.

For så vidt særlige forhold gør sig gældende, træffer toglederen 
bestemmelse om, hvorledes og i hvilket omfang kvittering skal 
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foreligge, inden toget gives afgangstilladelse fra udgangsstationen.

1.4. Toganmeldelsens indhold

Toganmeldelsen skal indeholde togets køreplan, eventuelt ved 
henvisning til foreliggende køreplaner, togets nummer og oplysning 
om formålet.

For arbejdstog skal toganmeldelsen endvidere indeholde oplysning 
om arbejdstid og arbejdsstrækning. For arbejdstog på strækninger 
med flere hovedspor anføres tillige, hvilket hovedspor toget skal 
benytte på den fri bane.

1.5. Ledig

1.6. Underretninger

1.6.1. Lokomotivfører og togfører

Stationsbestyreren for den station, hvorfra et ekstratog udgår, skal 
sikre, at lokomotivføreren og togføreren bliver underrettet om togets 
plan.

Underretning sker ved, at 

- lokomotivføreren og togføreren hver får udleveret et eksemplar af 
den skriftlige toganmeldelse, eller

- stationsbestyreren dikterer togets plan til lokomotivføreren, som 
noterer planen på blanket S4 og underretter togføreren.

Fremføres toget af to lokomotiver med hver sin fører, skal begge 
lokomotivførere underrettes om togets plan.

Underretning af lokomotivføreren og togføreren bortfalder, når toget 
er tillyst ved skriftlig toganmeldelse, der indeholder oplysning om at 
være uddelt med personligt eksemplar til pågældende lokomotivfører 
og togfører.

1.6.2. Krydsende tog

Tog, som skal krydse det tillyste ekstratog, og som efter afgang fra 
krydsningsstationen kører ud på samme ikke fjernstyrede strækning, 
som det krydsende tog ankommer fra, skal underrettes om den fast-
satte krydsning.

Hvis tog, der skal underrettes, er gennemkørende på 
krydsningsstationen, skal lokomotivføreren så vidt muligt underrettes 
forud.

Er et sådant gennemkørende tog ikke underrettet forud, skal det 
standses foran krydsningsstationen, hvorefter lokomotivføreren 
underrettes om krydsningen.
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2. Særlige bestemmelser om arbejdstog og snerydningstog

2.1. Arbejdstog

I toganmeldelsen kan der fastsættes særlige bestemmelser om 
togets fremførelse.

Arbejdstog må altid køre tilbage på den fri bane.

Skubbes arbejdstoget af lokomotivet, skal kørslen ske som range-
ring, medmindre toget betjenes fra et førerrum i spidsen af toget.

Når et arbejdstog er ankommet til en af de to stationer, som be-
grænser banestykket, skal lokomotivføreren melde til stationsbesty-
reren, om sporet er frit.

2.2. Snerydningstog

I toganmeldelsen kan der fastsættes særlige bestemmelser om 
togets kørsel.

Snerydningstog må 

- altid køre tilbage på den fri bane

- fremføres med en bremseprocent under 50

- fremføres med højst tilladte hastighed 70 km/t

- fremføres med udkoblet togkontrolanlæg

- ikke befordre passagerer.

Når et snerydningstog er ankommet til en af de to stationer, som 
begrænser banestykket, skal plovføreren melde til stationsbestyre-
ren, om sporet er frit.

12.12.2005 1565
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Togenes størrelse

1. Angivelse af togstørrelse

Et togs størrelse angives i antal

- vogne 

- meter (toglængde) 

- tons (togvægt og belastning) 

Ved beregning af togvægt og toglængde medregnes alle køretøjer. 
Ved beregning af belastning og antal vogne medregnes arbejdende 
trækkraftenheder ikke.

I TIB er givet regler for beregning af et lokomotivs vægt (loko-
motivvægten) henholdsvis en vogns vægt (vognvægten) samt for 
toglængden i meter.

2. Toglængde

Største tilladte toglængde for R-bremsede tog er 400 meter 

Største tilladte toglængde for P-bremsede tog er

- 400 meter, når hastigheden er over 120 km/t 

- 600 meter, når hastigheden højst er 120 km/t 

- 835 meter, når hastigheden højst er 100 km/t 

Er forreste køretøj en styrevogn, må antallet af vogne foran loko-
motivet højst være 10.

3. Togvægt og belastning

Den største tilladte belastning er 2000 tons.

Største tilladte togvægt for tog, som skal køre over 100 km/t, er 
1200 tons.

I TIB er givet afvigende regler for togs belastning.

25.09.1995 913
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1. Almindelige bestemmelser

1.1. Bremsens anvendelse

Alle tog skal kunne bremse.

Supplerende bestemmelser for S-tog fremgår af SIN.

For arbejdskøretøjer, der ikke fremføres som tog, gælder 
bestemmelserne i § 71.

1.2. Dødmandsordning

1.2.1. Lokomotiver og styrevogne

Alle lokomotiver og styrevogne, der anvendes til strækningskørsel, 
skal have virksom dødmandsanordning i betjente førerrum. 

Hvis dødmandsanordningen ikke aktiveres, som betjenings-
vejledningen foreskriver, skal den afbryde trækkraften og iværksætte 
en farebremsning.

Alle lokomotivførere skal underskrive en erklæring om, at de kender 
bestemmelserne om dødmandsanordningen.

1.2.2. Traktorer

Traktorer er ikke udstyret med dødmandsanordning. De må derfor 
kun undtagelsesvis anvendes til strækningskørsel. Når traktorer 
anvendes til strækningskørsel, skal der være to mand i førerrummet.

1.3. Bremsernes fordeling

1.3.1. Almindelige bestemmelser

Alle køretøjer i tog skal være tilsluttet den gennemgående bremse-
ledning.

Alle køretøjer i tog skal have automatisk bremse. Se dog punkt 1.3.2. 
om køretøjer, som må køre i tog uden at have virksom bremse.

Forreste og bageste køretøj skal have automatisk bremse. Se dog 
punkt 1.3.2. om sneplove.

Den, der klargør toget, skal sikre sig, at bremserne er fordelt som 
foreskrevet.
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1.3.2. Køretøjer uden automatisk bremse

Følgende køretøjer må køre i tog uden at have automatisk bremse:

- Vogne, som ikke er udstyret med automatisk bremse.

- Køretøjer med fejl, som gør det nødvendigt at udkoble den 
automatiske bremse.

En sneplov må i snerydningstog køre som forreste eller bageste 
køretøj, selv om den ikke har automatisk bremse.

1.4. Magnetskinnebremse

På køretøjer med magnetskinnebremse skal denne så vidt muligt 
være indkoblet.

1.5. Nødbremse

Jernbanekøretøjer, der befordrer passagerer, skal være forsynet 
med nødbremse.

1.6. Bremsearter

Trykluftbremsen inddeles i

- R-bremsen (hurtigt virkende bremse, som ved høje hastigheder 
virker særlig kraftigt)

- P-bremsen (hurtigt virkende bremse)

- G-bremsen (langsomt virkende bremse).

1.7. P-bremsede tog

Tog, som bremses udelukkende med P-bremsen eller med 
G-bremsede køretøjer i forbindelse med P-bremsede køretøjer.

Bremsen på arbejdende trækkraftenheder skal stilles i G-bremse, 
hvis toglængden er mere end 600 meter og/eller togvægten er mere 
end 800 tons.

I P-bremsede tog må den samlede G-bremsevægt for vognene ikke 
udgøre mere end 10% af vognenes samlede bremsevægt.

Hastigheden for tog der befordrer G-bremsede vogne må ikke 
overstige 90 km/t.
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1.8. R-bremsede tog

Tog, som bremses udelukkende med R-bremsen eller med 
R-bremsen i forbindelse med P-bremsede køretøjer.

Højst 1/3 af køretøjerne i toget må være P-bremsede.

R-bremsen skal være indkoblet på samtlige køretøjer, hvor dette er 
muligt.

Tog

- hvor vognene udelukkende er 4-akslede bogievogne med 
automatisk lastveksel

- hvor den samlede belastning ikke overstiger 500 tons

- hvor toglængden ikke overstiger 300 meter

- hvor lokomotivet eller lokomotiverne har virksom el-bremse

må køre som R-bremset, selv om det kun er lokomotivet eller 
lokomotiverne, der bremser i R.

1.9. Tog som er P- eller R-bremset

Togets højst 
tilladte 
hastighed

Bremseart Gælder for følgende tog

Over 75 km/t R Tog, der udelukkende består af 
R-bremsede køretøjer.

Tog, der består af R-bremsede 
køretøjer kombineret med indtil 1/3 
P-bremsede køretøjer.

P Alle andre tog.

Indtil 75 km/t R Tog, som har været R-bremset på 
en foranliggende strækning, eller 
som skal være R-bremset på en 
efterfølgende strækning.

P Alle andre tog.
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1.10. Bremsevægt og bremseprocent

I TIB er givet regler for beregning af et køretøjs bremsevægt.

Bremsevægten for et tog er summen af de enkelte afbremsede 
køretøjers bremsevægt.

Bremseprocenten for et tog er togets bremsevægt i procent af 
togvægten. 

Et togs bremseprocent skal være mindst 50.

I et tog skal mindst være den bremseprocent, som betinges af togets 
bremseart, hastighed og strækningens fald.

Bremsetabellerne i TIB angiver den krævede bremseprocent og den 
højst tilladte toglængde, som den pågældende bremsetabel må 
anvendes for.

Hvis lokomotivets bremsevægt eller bremseart ikke er den normale, 
skal lokomotivføreren underrette den, der udsteder bremsesedlen.

1.11. Bremseseddel

1.11.1. Almindelige bestemmelser

Lokomotivføreren skal på en bremseseddel (blanket S2) have 
melding om togets størrelse, bremseart, hastighed mv. på

- togets udgangsstation

- stationer, hvor der sker ændring i togets størrelse mv.

For tog uden togfører skal den pågældende jernbanevirksomhed 
sikre, at lokomotivføreren får denne melding. Hvis toget kun afkobler 
vogne på en station, kan melding gives på en foranliggende station.

For øvrige tog skal togføreren give meldingen. Jernbane-
virksomheden kan for visse stationer og tog fastsætte afvigelser.

Sker der ændringer i togets bremser eller sammensætning 
undervejs, skal der udstedes en ny bremseseddel før viderekørsel.

En bremseseddel kan gælde for flere tog på betingelse af, at

- toget fortsætter uændret umiddelbart efter ankomst til 
endestationen

- der ikke foretages indgreb i bremsesystemet på endestationen

- tognumrene for de tog, bremsesedlen gælder for, anføres på den.
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Endvidere skal bremsesedlen indeholde oplysning om, hvorvidt  
toget konstant skal forsynes med 1500 V el-spænding på grund af 
materiellets sammensætning.

1.11.2 ER-, ET/X31- og MF-togsæt

Der skal kun udstedes bremseseddel, når

- bremseprocenten i togcomputerens førerbordsdisplay er mindre 
end 126

- der ikke angives bremseprocent i togcomputerens 
førerbordsdisplay

- data i togcomputerens førerbordsdisplay på grund af fejl ikke 
viser korrekt oprangering eller indkobling af bremser

I disse tilfælde skal lokomotivføreren selv udstede bremseseddel.

1.11.3. MR-, MQ- og X2K-togsæt

Der skal kun udstedes bremseseddel, når der er fejl ved toget, der 
bevirker, at den normale bremseprocent ikke kan opnås.

I dette tilfælde skal lokomotivføreren selv udstede bremseseddel.

1.11.4. ML/FL-materiel

Der skal kun udstedes bremseseddel,

- ved kørsel på strækninger med strækningshastighed 75 km/t

- når et eller flere køretøjer ikke har virksom trykluftbremse.

I disse tilfælde skal lokomotivføreren selv udstede bremseseddel.

1.11.5. Lokomotiver uden vogne

For disse køretøjer skal der kun udstedes bremseseddel,

- ved kørsel på strækninger med strækningshastighed 75 km/t

- ved kørsel på S-baner

- når dele af lokomotivets bremsesystem er uvirksomt.

I disse tilfælde skal lokomotivføreren selv udstede bremseseddel.
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1.11.6. Ændringer på grund af fejl under togfremførelse

Hvis der under togfremførelse på grund af fejl sker ændringer i 
togets sammensætning, bremser eller hastighed, skal lokomotiv-   
føreren

- udstede ny bremseseddel

- indkode nye togdata i ATC-anlægget

før kørslen må fortsætte.

2. Fejl ved bremsen under togfremførelse

2.1. Trykluftbremsen helt eller delvis ubrugbar. 
Melding om tognedbrud

Lokomotivføreren skal melde toget nedbrudt, når

- trykluftbremsen i hele toget bliver ubrugbar

- der i et tog opstår sådanne fejl ved dødmandsanordningen, at der 
kræves to mand i førerrummet, og der ikke kan tilkaldes en anden 
jernbaneansat

- trykluftbremsen i toget bliver delvis ubrugbar, og de i punkt 2.2.1. -
2.3.3. anførte betingelser for togets videreførelse ikke kan opfyldes.

2.2. Trykluftbremsen delvis ubrugbar. 
Togets videreførelse

Reglerne for ER-, ET/X31-, X2K-, MQ- og MF-togsæt findes i afsnit 
2.3.

2.2.1. Fejl ved trykluftbremsen på forreste køretøj

2.2.1.1. Indgreb i dødmandsanordningen

Hvis lokomotivføreren på grund af fejl i bremsesystemet må 
foretage indgreb, der kan have indvirkning på 
dødmandsanordningens funktioner, skal disse kontrolleres inden 
viderekørsel.

Hvis dødmandsanordningen ikke fungerer, skal der være to mand i 
førerrummet.

2.2.1.2. Forreste køretøj uden automatisk trykluftbremse

Toget må videreføres med højst 60 km/t.

Hvis køretøjet er et lokomotiv, skal der være to mand i førerrummet, 
og hjælpebremsen eller magnetskinnebremsen skal være virksom.
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MR-togsæt må køre med den hastighed, som bremseprocenten 
tillader, hvis fjederbremsen er virksom. Der skal ikke være to mand i 
førerrummet.

2.2.2. Bageste køretøj uden automatisk trykluftbremse

2.2.2.1. Tilsluttet den gennemgående bremseledning

Toget må videreføres med forsigtighed til næste station.

Hvis der er passagerer i vogne efter slutbremsen, skal der i bageste 
vogn med passagerer være en betjent skruebremse.

MR-togsæt må køre med den hastighed, som bremseprocenten 
tillader, hvis fjederbremsen er virksom. Der skal ikke være betjent 
skruebremse i bageste vogn med passagerer.

2.2.2.2. Ikke tilsluttet den gennemgående bremseledning

Toget må videreføres med forsigtighed til næste station.

Hvis der er passagerer i vogne efter slutbremsen, skal der i bageste 
vogn med passagerer være en betjent skruebremse.

Lokomotivføreren skal, inden kørslen genoptages, underrette  
stationsbestyreren. 

Stationsbestyreren for den efterfølgende station skal, eventuelt 
gennem melding fra lokomotivføreren, sikre sig, at hele toget er 
kommet ind på stationen.

2.2.3. Tog uden togfører

2.2.3.1. Fejl, som alene kræver udskiftning af trykluftslange

Når der ikke har været rørt ved udligningstræk, og lokomotivføreren 
efter udskiftning af trykluftslangen har sikret sig, at

- koblingshanerne er åbnet

- bremsen er løs på forreste køretøj med virksom bremse efter 
udskiftningsstedet

- tæthedsprøven er tilfredsstillende

må toget genoptage kørslen. Togets hastighed bringes op på 25   
km/t, hvorefter der foretages en driftsbremsning. Virker 
trykluftbremsen normalt, må toget videreføres med den hastighed, 
der gælder for toget og strækningen.
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2.2.3.2. Fejl, som kræver afholdelse af bremseprøve

Toget må efter tilfredsstillende tæthedsprøve videreføres med højst 
25 km/t til nærmeste station, hvor bremseprøve kan afholdes.

Lokomotivføreren skal, inden kørslen genoptages, underrette 
stationsbestyreren. 

Stationsbestyreren for den efterfølgende station skal, eventuelt 
gennem melding fra lokomotivføreren, sikre sig, at hele toget er 
kommet ind på stationen.

2.2.4. Bremseprocent under 50

Bliver et togs bremseprocent på grund af fejl under 50, må toget 
videreføres med forsigtighed til næste station.

2.3. Trykluftbremsen delvis ubrugbar. 
Videreførelse af ER-, ET/X31-, X2K-, MQ- og MF-togsæt

2.3.1. Indgreb i dødmandsanordningen

Hvis lokomotivføreren på grund af fejl i bremsesystemet må 
foretage indgreb, der kan have indvirkning på 
dødmandsanordningens funktioner, skal disse kontrolleres inden 
viderekørsel.

Hvis dødmandsanordningen ikke fungerer, skal der være to mand i 
førerrummet.

2.3.2. Forreste togsæt uden automatisk trykluftbremse

Hvis fjederbremsen er virksom, må kørslen fortsættes med højst 60 
km/t. Der skal ikke være to mand i førerrummet.

2.3.3. Bageste togsæt uden automatisk trykluftbremse

Hvis togsættet er tilsluttet den gennemgående bremseledning og 
fjederbremsen er virksom, må kørslen fortsættes med den 
hastighed, som bremseprocenten tillader.

Hvis togsættet ikke er tilsluttet den gennemgående bremseledning, 
må toget videreføres med forsigtighed til næste station. Det 
pågældende togsæt må ikke medføre passagerer.

Lokomotivføreren skal, inden kørslen genoptages, underrette 
stationsbestyreren. 

Stationsbestyreren for den efterfølgende station skal, eventuelt 
gennem melding fra lokomotivføreren, sikre sig, at hele toget er 
kommet ind på stationen.
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1.1.

1.1.1.

Togenes sammensætning og sammenkobling

Sammensætning

Trækkraftenheder

Anvendelse i tog

Art Gruppe Litra Højst antal arbejdende

Motorlokomotiv 1 ME
MX
MY
MZ

3

2 MH 1

3 MK 4

El-lokomotiv 4 EG 2

5 EA 2

Togsæt 6 MF
ER

5 sæt

7

8 SA 2 sæt eller 1 SA + max 2 SE

9 MM
MU

4

10 MC 4

11 ML 2 - tog må højst bestå af 4 køre-
tøjer

12

MR 5 sæt13

MQ 3 sæt

Traktor

14

Köff 1

Arbejdskøretøj alle 1

Anvendes mere end én arbejdende trækkraftenhed, skal de være af 
samme gruppe.

Enkeltkørende trækkraftenheder betragtes som tog, jf dog § 71 om 
arbejdskøretøjer.

ET/X31 5 sæt

15
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SE 4 sæt eller max 2 SE + 1 SA

AR

16

3 sæt



1.1.2. Placering i tog

Styreledningstog, jf nr 6-12 i skemaet, er tog, hvori lokomotivføreren 
fra en førerplads i enten en styrevogn eller en ikke arbejdende træk-
kraftenhed i spidsen af toget gennem styreledninger manøvrerer 
trækkraftenheder i toget.

Nr Placering af trækkraftenhed 
(køreretning             )

lok = trækkraftenhed og stv = styrevogn

Trækkrafttype

EA, EG, ME, MZ,
MY, MX, MR, MH, 
MK, Köff og 
arbejdskøretøj

lok1

EA, EG, ME, MZ,
MY, MX, MR, MK

vogne loklok

ME, MZ, MY, MX,
MR, MK

lokloklok

MR, MKloklokloklok

vogne

vogne

vogne

MRlokloklokloklokvogne

EA, ME, MZ, MYlok stvvogne

vogne stvlok vogne

vogne lok stv

lok vogne lok

vogne lok vogne lok

stvlok lok vogne

lok lok vogne lok

ME, MZ, MY
Lok kan placeres
vilkårligt - samlet
eller hver for sig

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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1.1.3. Manøvrering af tog

Hvis hastigheden er over 25 km/t, skal der i spidsen af toget være en 
førerplads, hvorfra lokomotivføreren kan

- betjene alle virksomme bremser

- manøvrere alle arbejdende lokomotiver.

Snerydningstog manøvreres fra lokomotivets forreste førerplads.

I tog med to betjente førerpladser er det tilladt at dirigere 
næstforreste lokomotiv over strækningsradioen, når

- der benyttes en radiokanal efter stationsbestyrerens anvisning

- der er indkoblet vagtfunktion i radioen på forreste førerplads

- bremsning fra forreste førerplads afbryder trækkraften på alle 
arbejdende trækkraftenheder.

1.1.4.

1.1.4.1.

Fejl ved styreledninger

Almindelige bestemmelser

Opstår der i tog med styreledning fejl, så trækkraften ikke kan 
manøvreres gennem styreledningen, må toget videreføres som 
anført nedenfor til nærmeste station, hvor omrangering kan ske.

1.1.4.2. Tog med EA som trækkraft

Kørslen skal ske som rangering. Hastigheden må ikke overstige 
25 km/t.

1.1.4.3. Øvrige trækkraftenheder

Kørslen må foregå med højst 60 km/t, når der forholdes sådan

- styreledninger afbrydes

- lokomotivføreren betjener togets bremser fra førerpladsen i spidsen 
af toget

- når lokomotivføreren betjener bremsen, skal trækkraften på alle 
arbejdende trækkraftenheder afbrydes

- trækkraften betjenes fra en anden førerplads i toget.
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Er kørsel på denne måde ikke mulig, forholdes som anført i punkt 
1.1.4.2.

1.1.5. Ikke-arbejdende trækkraftenheder

Ikke-arbejdende trækkraftenheder skal - når anden ordre ikke 
foreligger - befordres op til et arbejdende lokomotiv.

Lokomotivføreren skal underrettes om befordringen.

Ophold i førerrum under transport er ikke tilladt.

Efter et ikke-arbejdende MR-togsæt eller en ikke-arbejdende traktor 
må kun medgives en begrænset vægt, jf. TIB.

Den, der overleverer et køretøj til transport i tog, har ansvaret for, at 
det er klargjort til transporten.

Köff-traktorer må kun befordres efter tilladelse fra toglederen.

1.2.

1.2.1.

Vogne mv. i tog

Almindelige bestemmelser

Udenlandske jernbanevirksomheders person- og bagagevogne må 
kun befordres, når de har

DKD

- RIC-mærke

- et ”K” i litraet (på køretøjer fra svenske og norske jernbane-
virksomheder).

Udenlandske jernbanevirksomheders godsvogne må kun befordres, 
når de har

- RIV-mærke

- de enkelte landes anerkendte initialer i følgende signatur:
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D DSB

Enkelte jernbanevirksomheders forkortelser vil indtil videre også 
kunne forekomme i den pågældende signatur således:

I øvrige tilfælde må udenlandske jernbanevirksomheders vogne kun 
befordres efter Trafikstyrelsens tilladelse, f.eks. ved tilladelse i 
henhold til UT-instruks.

1.2.2.

1.2.2.1.

Største tilladte hastighed

Person- og bagagevogne

Vogne, som tilhører indenlandske jernbanevirksomheder, må 
befordres i tog med den hastighed, der fremgår af TIB. Vogne, der 
ikke er optaget i TIB, må befordres med den hastighed, der står på 
den pågældende vogn.

Udenlandske jernbanevirksomheders vogne må befordres i tog med 
den hastighed, der står på den pågældende vogn. 

1.2.2.2. Godsvogne

Vogne med følgende signatur Må befordres i tog med 
højst tilladte hastighed 

RIV-mærke 90 km/t

S-mærke 100 km/t

* ved siden af lastgrænsesignaturen

”100” til venstre i lastgrænsesignaturen

SS-mærke

** ved siden af lastgrænsesignaturen

”120” til venstre i lastgrænsesignaturen

”140” til venstre i lastgrænsesignaturen

120 km/t

140 km/t

1.2.2.3. Andre vogne

Den største tilladte hastighed for ikke RIV-mærkede vogne, tjeneste-
godsvogne og tjenestevogne (kraner, hjælpevogne, skinnetransport- 
vogne med flere) står på den pågældende vogn.



1.2.3. Lastgrænse for godsvogne

Godsvogne må kun køre med hastigheder på 100 km/t, 120 km/t 
eller 140 km/t, når læssets vægt ikke overstiger den lastgrænse, 
som står ud for signaturen, der efter skemaet i afsnit 1.2.2.2. 
bestemmer hastigheden.
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2.

2.1.

Kobling af køretøjer

Sammenkobling

Køretøjer skal sammenkobles ved hjælp af de på køretøjerne 
anbragte koblinger, jf. dog punkt 2.4. om særligt koblede vogne. 
Koblingssvingelen på benyttede koblinger skal være anbragt på 
koblingsbøjlen, eventuelt på den dertil beregnede krog. Ikke 
benyttede koblinger skal være anbragt på plads.

Sammenkobling skal foretages således, at samtlige træk- og 
pufferfjedre mellem

- person-, bagagevogne og togsæt er stramt spændt

- godsvogne er let spændt

når toget holder stille på lige spor.

2.2. Automatkoblinger

Når køretøjer sammenkobles med automatkoblinger skal sammen-
koblingen kontrolleres.

Kontrol sker ved indikering i førerrummet, visuelt eftersyn af 
koblingen eller ved at trække i den/de tilkoblede køretøjer.



2.3. Fast sammenkoblede godsvogne

Fast sammenkoblede godsvogne skal betragtes som én vogn med 
ét vognnummer og én påskrift på hver side.

Èn vogn, der består af flere sammenkoblede enheder er forsynet 
med signatur for fast sammenkoblede vogne

Fast sammenkoblede vogne kan bestå af enheder, der tidligere har 
kørt særskilt som vogn, og har derfor også normalt et særskilt 
bremsesystem for hver enhed. 

Påskrifter og signaturer er angivet på vognen efter retningslinierne 
for påskrifter på én vogn.
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Fast sammenkobling

Signatur og påskrift

2.4. Særligt koblede vogne og sammenlæssede vogne

Vogne, der er sammenkoblet med koblingsstang eller ved selve 
læsset, må kun befordres som usædvanlig transport (UT).

Sammenlæssede vogne, der er sammenkoblet med skruekobling, 
skal befordres i ikke-personførende tog, og må højst køre 100 km/t. 
Vogne læsset med skinner, betonrundjern eller lignende genstande 
med en længde på over 60 m, skal indrangeres bagest i toget.
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Vogne med farligt gods

1. Almindelige bestemmelser

Regler for transport af farligt gods fremgår af RID. Supplerende 

bestemmelser fastsættes af Trafikstyrelsen.

Reglerne i denne paragraf for vogne med farligt gods, gælder i 

samme omfang for containere, veksellad m.v. med farligt gods.

2. Befordring af vogne med farligt gods 

Faresedlerne og disses betydning fremgår af bilag 7.

Vogne med faresedler skal befordres i ikke-personførende tog.

Jernbanevirksomheden skal sikre, at stationsbestyreren har 

mulighed for, at indhente oplysninger om vognenes placering i toget 

med angivelse af UN-nummer og RID-klasse. Jernbane-

virksomheden skal endvidere sikre, at lokomotivføreren er under-

rettet om vognenes placering i toget med angivelse af UN-nummer 

og RID-klasse.

2.1. Befordring af vogne forsynet med fareseddel 1, 1.5 eller 1.6 
(eksplosivstoffer og genstande med eksplosivstof)

2.1.1. Underretning

Jernbanevirksomheden skal underrette toglederen om vogn-

ladningsvise forsendelser, med oplysning om vognenes placering i 

toget, før toget afgår fra udgangsstationen.

Toglederen skal underrette stationsbestyrerne på togets køre-

strækning.

Stationsbestyreren i FC underretter stationsbestyreren på stationer 

med understationsdrift, når underretning ikke kan ske direkte til 

stationsbestyreren for understationen.

Jernbanevirksomheden skal sikre, at lokomotivføreren er underrettet 

særskilt om vognenes placering i toget og med angivelse af 

UN-nummer og RID-klasse. Jernbanevirksomheden skal endvidere 

sikre, at jernbanevirksomhedens rangerpersonale på stationer, hvor 

toget skal arbejde, er underrettet.

174828.08.2006
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2.1.2. Kvittering

Stationsbestyrerne på togets kørestrækning skal kvittere for under-

retningen.

Stationsbestyreren i FC kvitterer for modtagelse af underretning for 

stationer med understationsdrift, når underretning ikke kan ske 

direkte til stationsbestyreren for understationen.

Når kvittering foreligger, skal toglederen underrette stations-

bestyreren for togets udgangsstation herom.

Toget må først gives afgangstilladelse, når udgangsstationen har 

modtaget denne underretning.

For så vidt særlige forhold gør sig gældende, træffer toglederen 

bestemmelse om, i hvilket omfang kvittering skal foreligge, inden 

toget gives afgangstilladelse fra udgangsstationen.
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Eftersyn af tog
1. Almindelige bestemmelser

Før et tog afgår fra en udgangsstation, skal det efterses, at

- køretøjer er forskriftsmæssigt sammenkoblet

- personvognes gavldøre, der ikke fører til andre vogne, er låst

- varme-, belysnings- og signalindretninger er i orden

- vogne er forsvarligt læsset

- de fornødne trykluftbremser er indkoblet og fordelt

- det materiel, der benyttes i toget, må køre med den foreskrevne 

hastighed.

Eftersynet skal gentages, når køretøjer er blevet tilkoblet eller fra-

koblet.

1.1. Fast sammenkoblede vogne

I forbindelse med eftersyn af fast sammenkoblede vogne skal det 

kontrolleres, at:

- læsset er jævnt fordelt mellem vognens enkelte enheder

- lastvekslerne og GP- og GPR-omstillerne på vognens enkelte en-

heder indtager samme stilling

- der ikke er enkelte af vognens enheder, der er stillet til ledning.

2. Ansvar for eftersyn 

Jernbanevirksomheden har ansvaret for at eftersyn af tog foretages. 

Når andre end lokomotivføreren foretager eftersynet, har jernbane-

virksomheden ansvaret for, at lokomotivføreren bliver underrettet.

Der kan i jernbanevirksomhedens driftsinstruktioner være fastsat be-

stemte procedurer for eftersyn af togsæt.

For tog, der kun består af lokomotiver uden vogne samt af togsæt, 

har lokomotivføreren ansvaret for, at eftersynet er foretaget.

166605.06.2006
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§ 66

Bremseprøver

1. Almindelige bestemmelser

Stationsbestyreren og lokomotivføreren må på togekspeditionsste-

der, hvor bremseprøve skal afholdes, ikke give henholdsvis efter-

komme

- signalgivning for udkørsel, herunder signal ”stop og ryk frem”

- tilladelse til udrangering henholdsvis forbirangering

- skriftlig kørselstilladelse.

før melding om bremseprøvens afslutning er modtaget.

En bremseprøve skal fastslå, at

- trykluften for trykluftbremsede tog har uhindret adgang gennem hele 

toget

- bremsesystemet er tæt

- indkoblede bremser kan bremse og løse tilfredsstillende.

Bremseprøven ledes af en ”bremseprøver”.

Hvis det bliver nødvendigt at rangere med et tog, inden bremseprø-

ven er slut, skal der foretages en ny bremseprøve.

I tog der udelukkende består af

- togsæt

- arbejdende eller elektrisk sammenkoblede lokomotiver

har lokomotivføreren alene ansvaret for, at bremseprøve er afholdt, 

og der skal ikke gives særskilt melding om bremseprøvens afslutning 

til togføreren henholdsvis stationsbestyreren.
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X X X X X X (X)

optagne køretøjer

X X X

optagne køretøjer

X X

optagne køretøjer

X X X

her adskilt for udsætning eller
optagelse af køretøjer

X

her adskilt for
udskiftning af lok

X

X

1) Lokomotivføreren har ansvaret for prøve af lokomotivets bremsesystem.

2. Inddeling m.v.

Bremseprøve inddeles og benævnes således:

Benævnelse omfatter kontrol af bremsning og løsning på følgende køretøjer
(i eksemplerne mærket med X)

A. ”Fuldstændig
prøve”

Alle køretøjer -
dog ikke forreste,
når dette er et
lokomotiv 1)

B. ”Delvis prøve” Optagne køretøjer

C. ”Sammen-
koblingsprøve”

Forreste køretøj
efter adskillelses-
henholdsvis sam-
lingsstedet

D. ”Gennem-
slagsprøve”

Bageste køretøj
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3.

3.1.

3.2.

Fremgangsmåde

Trækkraftenheder med særlige bremsesystemer

Trykluftbremsede tog

Bremseprøve afholdes efter trækkraftenhedens driftsinstruktion.

Ved prøve afforetages

A, B, C Togføreren
eller jernba-
nevirksomhe-
den.
For tog uden
togfører, se
dog SIN

Kontrol af samling

Før prøve afholdes, kontrolleres forskriftsmæssig samling

- af alle optagne køretøjer (prøve A)
- af optagne køretøjer (prøve B)
- mellem køretøjer der har været adskilt (prøve C)

A, B Eftersyn af vogne

Før prøve afholdes, kontrolleres for alle vogne (prøve A) henholdsvis
optagne vogne (prøve B)

- at G-P og G-P-R omstillere er rigtigt stillet
- at udligningstræk er fri, og udligningsventiler ikke blæser
- at skruebremser er løse
- at nødbremseventiler er lukket, og nødbremsegreb er plomberet

A, B, C, D Tæthedsprøve

Når lokomotiv og vogne er sammenkoblet, underrettes lokomotivføre-

ren. Lokomotivføreren fylder herefter bremseledningen op til 5 bar og

stiller førerbremseventilen i midtstilling.

Trykket i bremseledningen må ikke falde mere end 0,5 bar på et

minut.

Lokomotiv-
føreren

A, B, C, D Bremsning

Bremseledningen fyldes atter op til 5 bar. Trykket i bremseledningen

sænkes med 0,65 bar. Bremseprøveren underrettes.

A, B, C, D Kontrol af bremsning

Bremseprøveren sikrer sig for pågældende køretøjer

- at bremsen er fast. Ved prøve B, C og D skal bremseprøveren på
bageste køretøj, som skal kontrolleres, iagttage at bremsen kom-
mer til anlæg

- at afspærringshaner for styreventiler er rigtigt stillet (prøve A og B)
- at bremseanlægget iøvrigt er i orden (prøve A og B)

og underretter lokomotivføreren om det.

Bremse-
prøveren

A, B, C, D Løsning

Lokomotivføreren løser bremsen ved at sætte førerbremseventilen i
kørestilling. Fyldestød og overladning må ikke anvendes.

Lokomotiv-
føreren

A, B, C, D Kontrol af løsning

Bremseprøveren sikrer sig, at bremsen er løs på pågældende køre-
tøjer, og underretter lokomotivføreren, der bekræfter underretningen.
Bremseprøveren underretter herefter stationsbestyreren og togføre-
ren.

Bremse-
prøveren

SR
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4. Anvendelse

1) Er bremseprøveren i tvivl om, hvor toget (bremseledningen) har været ad-
skilt, afholdes prøve B+D.

I følgende tilfælde anvendes prøve

1.
Ved fuldstændig oprangering af et tog på en udgangsstation eller ved
væsentlige ændringer af togets sammensætning.

Hvis køretøjerne har været bremseprøvet (prøve A) ved fast bremse-
prøveanlæg eller andet lokomotiv højst 24 timer, før toglokomotivet
tilkobles, eller hvis to tog uden udligning sammenkobles til ét tog, af-
holdes kun prøve D.

A

2.
Ved optagelse af køretøjer ét sted i toget.

Optages køretøjerne som bageste køretøjer i toget, afholdes kun
prøve B.

B+C 1)

3.
Ved optagelse af køretøjer flere steder i toget.

B+D

4.
Ved udsætning af køretøjer fra ét sted i toget.

Udsættes alene togets bageste køretøj (køretøjer), skal prøve ikke
afholdes.

C 2)

5.
Ved udsætning af køretøjer fra flere steder i toget.

D

6.
Ved genanvendelse af en togstamme uden ændring af sammensæt-
ning, og der har været holdt prøve A på stammen inden for de sene-
ste 24 timer.

Når der skiftes førerrum i tog med førerrum i begge ender, bortfalder
prøve D. Lokomotivføreren skal dog sikre sig, at fødeledningen er
rigtigt samlet ved at foretage en bremsning og løsning og kontrollere,
at manometre for hovedluftbeholder og bremseledning viser normalt
før og efter denne manøvre.

D

7.
Ved viderebefordring inden for 24 timer af køretøjer, som er overtaget
fra et andet tog eller en færge, når køretøjerne uden udligning opta-
ges ét sted i toget.

Viderebefordres køretøjerne som bagerste køretøjer i toget, afholdes
prøve D.

C 2)

2) Er bremseprøveren i tvivl om, hvor toget (bremseledningen) har været ad-
skilt, afholdes prøve D.
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I følgende tilfælde anvendes prøve

8.
Ved lokomotivskifte foran i toget eller ved tilkobling af forspands-
lokomotiv.

Hvis der efter lokomotivskifte også ændres køreretning, afholdes
prøve D.

Ved afkobling af forreste lokomotiv i tog med to lokomotiver forrest
skal prøve ikke afholdes.

C

B
på pågældende
køretøjer

9.
Ved omstilling af ledningsvogne til bremsevogne.

C 1)10.
Ved retablering af den gennemgående bremseledning efter afbrydel-
se henholdsvis ændring af koblingshåndtagenes stilling ét sted i to-
get.

11.
Ved retablering af den gennemgående bremseledning efter afbry-
delse henholdsvis ændring af koblingshåndtagenes stilling flere ste-
der i toget.

D

12.
Ved træk i udligningstræk under eller efter en prøve.

B
på pågældende
køretøjer

Efter brug af nødbremsegreb eller omstilling af G-P-R omstillere skal prøve ikke
afholdes.

1) Er bremseprøveren i tvivl om, hvor toget (bremseledningen) har været ad-
skilt, afholdes prøve D.
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1. Generelt

I tjenestekøreplanen eller toganmeldelsen er for hvert enkelt tog 

angivet den hastighed, toget skal fremføres med for at overholde 

køreplanen.

Fremføres et tog med en lavere hastighed end den, der er angivet i 

tjenestekøreplanen eller toganmeldelsen, skal stationsbestyreren 

underrettes af den der nedsætter hastigheden.

2. Materiellets højst tilladte hastighed

2.1. Generelt

Materiellets højst tilladte hastighed er den hastighed et tog må 

fremføres med, hvis betingelserne (strækningshastighed mv.) er til 

stede, og bestemmes af følgende forhold.

- hvert enkelt køretøjs højst tilladte hastighed

- toglængden

- togvægten

- bremsearten.

Materiellets højst tilladte hastighed er den lavest forekommende 

bestemt af ovennævnte forhold.

Materiellets højst tilladte hastighed skal indkodes i ATC-anlægget.

2.2. Nedsættelse af hastigheden på grund af bremseprocent

Det fremgår af bremsetabellerne, om den hastighed, toget må 

fremføres med, skal nedsættes over hele eller dele af togets 

strækning på grund af bremseprocenten.

En eventuel nedsat hastighed på grund af bremseprocenten 

indkodes ikke i ATC-anlægget.

3. Hastighed uden virksom fløjte

Opstår der fejl under kørslen, så forreste førerrum ikke har virksom 

fløjte (tyfon), må toget videreføres med højst 40 km/t.

379 - 4
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4. Udkobling af det mobile togkontrolanlæg

4.1. Tog med mobilt ATC-anlæg

4.1.1. Strækninger med faste ATC-anlæg eller faste ATC-togstop-
anlæg

Opstår der fejl under kørslen, så det mobile ATC-anlæg udkobles, 

må toget videreføres med højst 70 km/t.

Det mobile ATC-anlæg må kun udkobles, hvis viderekørsel med 

indkoblet anlæg er umulig.

Lokomotivføreren skal inden udkoblingen underrette stations-

bestyreren om

- at ATC-anlægget udkobles

- årsagen til udkoblingen.

4.1.2. Strækninger uden faste ATC-anlæg eller faste ATC-togstop-
anlæg

Opstår der fejl under kørslen, så det mobile ATC-anlæg udkobles, 

må toget videreføres med den for toget og strækningen gældende 

hastighed.

Det mobile ATC-anlæg skal udkobles, hvis der

- ikke opnås Y-information senest ved stationsgrænsen efter opstart 

af ATC-anlægget

- efter en ATC-nødbremsning eller ATC-fejl ikke kan køres mere end 

40 km/t.

ATC-anlægget skal startes igen senest

- på første station, hvor togets sammensætning ændres

- når der køres ind på en strækning med faste ATC-anlæg eller faste 

ATC-togstopanlæg.

Lokomotivføreren skal inden udkoblingen underrette stations-

bestyreren om

- at ATC-anlægget udkobles

- årsagen til udkoblingen.

4.2. Tog med mobilt HKT-anlæg

Der henvises til SIN.
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Arbejdskøretøjer
1. Almindelige bestemmelser

1.1. Arbejdskøretøjer

Troljer og skinnekørende maskiner til vedligeholdelse af jernbanenet-
tet benævnes arbejdskøretøjer.

1.1.1. Overordnede krav

Et arbejdskøretøj skal være forsynet med

- et nummer

- et rødt flag

- to kortslutningstropper

- to håndlygter, hvoraf den ene kan lyse rødt

- en kupénøgle.

1.2. Attest

1.2.1. Generelt

En attest er et opslag i et arbejdskøretøj, som angiver, at arbejdskø-
retøjet har et akseltryk på mindst 2000 kg og med sikkerhed kan
kortslutte sporisolationer.

Visse arbejdskøretøjer må ikke anvendes på strækninger med aksel-
tællere til togdetektering (jf. bilag 10). Forbudet fremgår af de pågæl-
dende køretøjers attest.

Medgives andet materiel end jernbanevogne, gælder arbejdkøretø-
jets attest kun, hvis det medgivne materiel også har attest.

1.2.2. Betinget attest

Arbejdskøretøjer kan have en betinget attest, som kun er gyldig, hvis
der er tilkoblet jernbanevogne eller andet materiel med attest.
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1.2.3. Manglende kortslutning

Hvis der er risiko for at

- et arbejdskøretøj hæves fra skinnerne også med et enkelt hjulsæt

eller

- arbejdets art medfører risiko for, at der ikke kortsluttes konstant

må kørslen kun ske i spærret spor eller som arbejdskøretøj uden
attest.

Konstateres det under normale vejrforhold, at et arbejdskøretøj med
attest ikke kortslutter, skal attesten fjernes fra førerhuset.

Indtil arbejdskøretøjet er efterset og godkendt, skal kørslen ske som
arbejdskøretøj uden attest.

1.2.4. Særlige vejrforhold

Ved løvfald, isbelægning, snefygning eller snedække over skinnekant
er der risiko for, at et arbejdskøretøj med attest ikke med sikkerhed
kortslutter sporisolationerne.
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Føreren skal straks underrette stationsbestyreren om sådanne vejr-
forhold.

Arbejdskøretøjer skal under sådanne vejrforhold fremføres som
arbejdskøretøj uden attest, medmindre arbejdskøretøjet medfører
jernbanevogne.

1.3. Højst tilladte hastighed

Højst tilladte hastighed skal stå i førerrummet.

Hvis arbejdskøretøjet ikke har virksomt togkontrolanlæg, skal det
være forsynet med en hastighedsspærre, der sikrer, at arbejdskøre-
tøjet ikke kan overskride 70 km/t ved kørsel på strækninger med tog-
kontrolanlæg, jf. bilag 9.

1.4. Bremser

1.4.1. Generelt

Arbejdskøretøjer skal være trykluftbremset eller hydraulisk bremset.

Sammenkobles arbejdskøretøjer med jernbanevogne, skal den/de
vogne, der er fjernest fra arbejdskøretøjet have automatisk trykluft-
bremse.

Det samme gælder, hvis der er tilkoblet andet materiel end jernbane-
vogne.

Ved fejl i bremsen under kørslen gælder bestemmelserne i § 62.

1.4.2. Belastningstabel

En belastningstabel er et opslag i et arbejdskøretøj, som angiver,

- køretøjets højst tilladte hastighed

- køretøjets egenvægt

- køretøjets bremsevægt eller angivelse af med hvilken hastighed
arbejdskøretøjet må fremføres ved den konkrete sammensætning
af vægt og bremser

- højst tilladte antal tilkoblede vogne (antal aksler)

- højst tilladte belastning.

1.4.3. Bremseprøve

Føreren af arbejdskøretøjet har ansvaret for, at der er foretaget brem-
seprøve, inden kørslen påbegyndes.

01.02.2003 1323
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1.4.4. Bremseseddel

For arbejdskøretøjer, hvor der er angivet en bremsevægt på belast-
ningstabellen, skal der udstedes bremseseddel ved kørsel på den fri
bane, hvis der medbringes jernbanevogne.

Der skal dog ikke udfyldes bremseseddel ved kørsel, der alene fore-
går som rangering i et spærret spor.

For arbejdskøretøjer, hvor der ikke er angivet en bremsevægt, frem-
går højst tilladte hastighed ved kørsel med jernbanevogne direkte af
belastningstabellen.

1.5. Medgivelse af jernbanevogne

Arbejdskøretøjer må medgives det antal jernbanevogne, der fremgår
af pågældende køretøjs belastningstabel.

Hvis arbejdskøretøjet ikke er forrest i køreretningen, skal kørslen ske
som rangering.

1.6. Bemanding

1.6.1. Fører

Den, der har ansvaret for arbejdskøretøjets førelse og sikkerhed
benævnes føreren. Føreren udveksler sikkerhedsmeldinger med sta-
tionsbestyreren.

Føreren skal medbringe

- SR

- TIB og SIN for de strækninger der skal køres på

- gældende La.

Føreren har ansvaret for, at arbejdskøretøjet fremføres med en
hastighed, der er afpasset efter bremse- og oversigtsforholdene.

Føreren skal være strækningskendt. Hvis føreren undtagelsesvis
ikke er strækningskendt, skal kørslen foregå med højst 40 km/t.

1.6.2. Fremmede arbejdskøretøjer

Har føreren ikke kendskab til arbejdskøretøjets funktion, kan den, der
ledsager arbejdskøretøjet, betjene det på førerens ansvar.

Føreren har ansvaret for

- arbejdskøretøjets sikkerhed herunder observation af signaler m.v.

- at den, der betjener arbejdskøretøjet, hele tiden får tilstrækkelig
anvisning med hensyn til hastighed og nedbremsning samt andre
forhold med betydning for kørslen.
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Den, der ledsager og betjener køretøjet har ansvaret for dets rette 
funktion og for at følge førerens anvisninger.

Føreren skal have udleveret de fornødne oplysninger om køretøjets 
bremseegenskaber, højst tilladte hastighed og øvrige betydende 
oplysninger om køretøjets trafiksikkerhedsmæssige funktioner. 
Oplysningerne skal foreligge skriftligt, i god tid før kørslen 
påbegyndes.

Hvis ledsageren på et arbejdskøretøj ikke taler og forstår dansk, skal 
føreren, før kørslen påbegyndes, sikre sig, at kommunikationen kan 
ske på et sprog, hvor misforståelser er udelukket.

1.6.3. Dødmandsanordning

Har et køretøj ikke virksom dødsmandsanordning, skal der foruden 
føreren være en anden person i førerrummet.

Denne person skal ikke nødvendigvis være sikkerhedsuddannet, 
men skal være instrueret i at standse køretøjet, hvis føreren får 
forfald.

Under rangering med højst 20 km/t kræves der ikke to mand i 
førerrummet.

2. Kørsel med arbejdskøretøj

2.1. Kørsel som A-arbejde

Skal der udføres arbejde undervejs, sker kørslen som A-arbejde, 
jf. Arbejde i spor. Kørslen skal aftales forud, jf. § 34.

2.2. Kørsel på spærret spor

Kørsel på spærret spor sker efter bestemmelserne i § 86.

2.3. Kørsel på strækninger med faste togkontrolanlæg

Hvis kørslen sker på strækninger med faste togkontrolanlæg, gælder 
endvidere bestemmelser i SIN.

2.4. Kørsel på stationsområde

Kørslen skal ske som rangering, jf. § 36.

Kørsel ud af og ind på en station sker jf. § 45 og 46.

2.5. Sporbenyttelse på den fri bane

På strækninger med to eller flere hovedspor træffes aftale om, 
hvilket hovedspor der skal benyttes.

15.01.2007 1800
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Arbejdskøretøjet må standse undervejs.

Arbejdskøretøjet må kun køre tilbage eller sættes af sporet på den fri 
bane, når stationsbestyreren har givet tilladelse til det.

På strækninger med akseltællere til togdetektering må 
arbejdskøretøjer ikke sættes af spor på den fri bane, jf. bilag 10.

2.6. Togfølge

2.6.1. Strækninger med linjeblok 

Et arbejdskøretøj må følge efter

- plantog, særtog og behovstog i blokafstand

- arbejdstog og snerydningstog i stationsafstand mellem to 
nabotogfølgestationer

- et andet arbejdskøretøj i blokafstand, når det forreste 
arbejdskøretøj har attest og ikke har tilladelse til at køre tilbage 
eller blive sat af spor på den fri bane.

Tog undtagen snerydningstog må følge efter et arbejdskøretøj i 
blokafstand, når arbejdskøretøjet har attest og ikke har tilladelse til at 
køre tilbage henholdsvis blive sat af spor på den fri bane.

For visse strækninger er der fastsat særlige bestemmelser i SIN,
jf. bilag 10.

2.6.2. Strækninger uden linjeblok 

Et arbejdskøretøj må følge efter et tog eller et andet arbejdskøretøj i 
stationsafstand mellem to nabotogfølgestationer.

2.7. Førerens forhold

2.7.1. Kørslens begyndelse

Inden et arbejdskøretøj afgår fra en station skal endelig aftale være 
truffet mellem stationsbestyreren og føreren af arbejdskøretøjet.

Hvis kørslen begynder på den fri bane, træffes aftalen med 
stationsbestyreren for èn af de stationer, der begrænser bane-
stykket.

På strækninger med akseltællere til togdetektering må 
arbejdskøretøjer ikke sættes på spor på den fri bane, jf. bilag 10.

Føreren skal oplyse stationsbestyreren om

- sit navn
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- sit mobiltelefonnummer

- arbejdskøretøjets nummer og art

- arbejdskøretøjet har attest

- kørslens formål, bestemmelsessted og hastighed

- øvrige forhold om kørslen, som er af betydning herunder om 
køretøjet skal køre tilbage eller sættes af sporet på den fri bane.

Der kan mellem føreren og stationsbestyreren aftales kørsel over 
mere end ét banestykke uden melding om ankomst til hver enkelt 
station, hvis arbejdskøretøjet har attest.

2.7.2. Kørsel forbi signaler

Arbejdskøretøjer skal respektere alle signaler. Kørsel forbi et signal 
må kun finde sted, hvis signalet viser en kørtilladelse, eller hvis 
føreren har fået tilladelse til at passere signalet.

2.7.3. Passage af overkørsler

Hvis et arbejdskøretøj på den fri bane skal standse eller køre tilbage 
mellem én eller flere automatisk sikrede overkørsler og de tilhørende 
tændesteder, skal det mellem føreren og stationsbestyreren for én af 
de stationer, der begrænser banestykket aftales, hvordan der skal 
forholdes omkring betjening af overkørslen eller overkørslerne.

Ved rangering over overkørsler forholdes jf. § 36.

Ved uorden i automatisk sikrede overkørsler forholdes, som anført i 
§ 11.

2.7.4. Kørslens afslutning

Når et arbejdskøretøj er ankommet til én af de stationer, der 
begrænser banestykket, skal føreren straks give melding til stations-
bestyreren.

Er der mellem stationsbestyreren og føreren af et arbejdskøretøj 
med attest aftalt kørsel over mere end ét banestykke, gives 
meldingen dog kun til stationsbestyreren på den station, hvor kørslen 
afsluttes. 

Fjernes arbejdskøretøjet fra sporet på den fri bane, underretter 
føreren stationsbestyreren for én af de stationer, der begrænser 
banestykket.

Føreren er ansvarlig for, at der ikke er efterladt vogne, værktøj og 
lignende i sporet på den fri bane.
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Arbejdskøretøjet må ikke køre ud på banestykket eller bringes på 
spor igen, før ny tilladelse er indhentet hos stationsbestyreren.

2.7.5. Nedbrud

Kan et arbejdskøretøj på den fri bane ikke fortsætte kørslen, skal 
føreren snarest underrette stationsbestyreren for én af de stationer, 
der begrænser banestykket. 

Nærmere forholdsregler - herunder om eventuel fjernelse fra sporet 
på den fri bane eller om nødvendig hjælp - aftales mellem føreren og 
den pågældende stationsbestyrer.

2.8. Stationsbestyrerens forhold

2.8.1. Aftaler

Når en stationsbestyrer har fået anmodning fra en fører om kørsel 
med et arbejdskøretøj, skal relevante stationsbestyrere underrettes.

Stationsbestyreren skal oplyse

- førerens navn og arbejdskøretøjets nummer

- om arbejdskøretøjet har attest

- sporbenyttelse på strækninger med to eller flere hovedspor

- om kørslen skal foregå over hele banestykket

- på hvilken station kørslen ønskes afsluttet

- placering i togrækkefølgen

- det påregnede seneste tidspunkt for kørslens ophør.

Der kan mellem føreren og stationsbestyreren aftales kørsel over 
mere end ét banestykke uden melding om ankomst til hver enkelt 
station, hvis arbejdskøretøjet har attest.

Når aftale om kørslen er truffet med relevante stationsbestyrere, 
gives føreren herefter tilladelse til kørslen.

2.8.2. Afmelding

På fjernstyrede strækninger afmeldes arbejdskøretøjer normalt ikke.

På øvrige strækninger afmeldes arbejdskøretøjer efter 
bestemmelserne i § 43.

Afmeldingen skal indeholde oplysning om

- førerens navn og arbejdskøretøjets nummer
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- arbejdskøretøjets bestemmelsesstation

- sporbenyttelsen på strækninger med to eller flere hovedspor.

2.8.3. Tilbagemelding

På fjernstyrede strækninger tilbagemeldes arbejdskøretøjer normalt 
ikke.

På øvrige strækninger tilbagemeldes arbejdskøretøjer efter 
bestemmelserne i § 43.

Arbejdskøretøjet tilbagemeldes, når det er ankommet til stationen 
henholdsvis er fjernet fra sporet på den fri bane, og føreren har givet 
melding om kørslens afslutning, som anført i punkt 2.7.4.

Er der truffet aftale om kørsel over flere banestykker, må 
mellemliggende stationer tilbagemelde arbejdskøretøjet uden at 
have modtaget melding om kørslens afslutning.

Tilbagemeldingen skal indeholde oplysning om førerens navn og
arbejdskøretøjet nummer.

2.8.4. Hindring af signalgivning

Signalgivning til det spor, arbejdskøretøjet kører på, skal hindres ved 
spærreanordninger henholdsvis frakobling af automatiske 
driftsformer, jf. SODB.

Spærreanordninger må først fjernes henholdsvis automatiske 
driftsformer tilkobles, når kørslen er meldt afsluttet.

Spærreanordninger må midlertidigt fjernes, hvis det er nødvendigt 
af hensyn til signalgivning for et arbejdskøretøj eller et tog, der følger 
efter arbejdskøretøjet.

2.8.5. Lukkede og ubetjente stationer

Når et arbejdskøretøj er afmeldt, må ingen af de stationer, der 
begrænser det pågældende banestykke, lukke eller overgå til at 
være ubetjent, før kørslen er afsluttet.

Når stationer på den strækning, hvor kørslen skal finde sted, er 
lukket eller ubetjent, skal arbejdskøretøjet afmeldes til den 
nærmeste følgende togfølgestation.

Stationsbestyreren underretter føreren om, hvilke stationer, der er 
lukkede, og giver tilladelse til at rangere gennem disse stationer.
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Når et arbejdskøretøj, der er afmeldt over en strækning med 
lukkede og ubetjente stationer, ikke vil kunne have forladt 
strækningen eller være fjernet fra sporet, inden der skal tog ind på 
det spor, arbejdskøretøjet benytter, kan der mellem føreren og 
stationsbestyreren træffes aftale om arbejdskøretøjets kørsel over 
en del af strækningen.

Sådan aftale må dog kun træffes, når det vil være føreren muligt i 
god tid, før tog skal ind på strækningen, at anbringe 
arbejdskøretøjet på en nærmere aftalt station, der til den tid vil være 
betjent som togfølgestation.

Når et arbejdskøretøj er anbragt på den aftalte station, skal føreren 
snarest muligt give underretning til en stationsbestyrer.

Indtræffer der forhold, som bevirker, at aftalen ikke kan 
overholdes, skal føreren hurtigst mulig underrette en 
stationsbestyrer herom.

2.8.6. Kørselsregistrering

Kørsel med arbejdskøretøjer skal registreres i togtidsregistrering 
eller med notater på samme måde som tog. Det skal fremgå, at 
kørslen vedrører arbejdskøretøj.

2.8.7. Signalgivning

Der forholdes som anført i §§ 45, 46 og 47.

3. Kørsel som tog

3.1. Anvendelse

Arbejdskøretøjer kan køre som tog således:

- som særtog, såfremt arbejdskøretøjet har attest

- som behovstog, såfremt arbejdskøretøjet har attest

- som arbejdstog- som snerydningstog.

For visse strækninger med linjeblok er der fastsat særlige 
bestemmelser i SIN, jf. bilag 10.

3.2. Underretning til krydsende tog

I underretning om krydsning oplyses om, at det drejer sig om et
arbejdskøretøj.
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Forlægning af krydsning

1. Pligt til at forlægge krydsning

Stationsbestyreren for et togekspeditionssted, hvor krydsning
skal finde sted, skal holde sig underrettet om de krydsende
togs kørsel og i tilfælde af forsinkelser eventuelt foranledige
krydsningen forlagt tit et andet togekspeditionssted.

I overvejelserne om, hvorvidt en krydsning bør forlægges,
skal der tages hensyn til togenes betydning og tilslutninger.

2. Fremgangsmåde

2.1. Forlægning af krydsning på en fjernstyret strækning

FC træffer bestemmelse om forlægningen.

Såfremt forlægningen vedrører stationer med understations-
drift og ikke-fjernstyrede overgangsstationer, træffer FC aftale
med nævnte stationer og fastslår forlægningen.

2 2. Forlægning af krydsning på en ikke-fjernstyret strækning

Den oprindelige krydsningsstation træffer bestemmelse om
forlægningen.
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Tog 2 er lorsinket, og den oprindelige krydsningsslaiion (station
F) sender følgende lelegram til den valgte ny krydsningsstation
(station H):

»(Station H)
Kan tog 1 krydse tog 2 i H.
(Station F)«.

Har station H intet at indvende mod krydsningen, bekræftes dette
ved følgende telegram:

»(Station F)
Ja, tog 1 kan krydse tog 2 i H.
(Station H)«.

Herefter fastslår station F forlægningen ved følgende liniedepe-
che.

»(F - H)
Tog 1 krydser tog 2 i H.
(Station F)«.

Liniedepechen gentages af station H til station F, og krydsningen
er da forlagt til station H.

Kan krydsningen ikke finde sled på station H, svarer denne ved
følgende telegram:

»(Station F)
Her kan ikke krydses.
(Station H)«.

Station F må da enten vælge en anden station til krydsning eller
opgive forlægningen.

2 3. Forlægning af en krydsning, der berører såvel en fjernstyret
strækning som en ikke-fjernstyret strækning.

Krydsningen forlægges først til overgangsstationen, hvorefter
stationsbestyreren for denne station forlægger krydsningen til en
station på den tilstødende strækning.
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3. Tilbageholdelse af det forsinkede tog på den ny krydsningsstation

Når en krydsning er forlagt, må stationsbestyreren ikke lade det 
forsinkede tog afgå fra eller passere den ny krydsningsstation

- før krydsningen med det rettidige tog har fundet sted eller 

- krydsningen er forlagt til et andet togekspeditionssted i retning 
mod den oprindelige krydsningsstation eller 

- det rettidige tog er aflyst. 

4. Ledig 

5. Forlægning af krydsning på strækninger med både enkeltspor 
og dobbeltspor 

En station, hvor enkeltspor går over i dobbeltspor, betragtes som

- oprindelig krydsningsstation for tog, der planmæssigt skal mødes 
på dobbeltsporet, men for hvilke der fastsættes krydsning på 
enkeltsporet 

- ny krydsningsstation for tog, der planmæssigt skal krydse på 
enkeltsporet, men for hvilke krydsningen henlægges til 
dobbeltsporet. 
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Eksempel 2

C B A

tog 2 Dforsinket
tog 1

Tog 1 og tog 2 mødes planmæssigt på dobbeltsporet. Tog 1 for- 
sinkes således, at krydsning må finde sted på station B. Station A
betragtes som oprindelig krydsningsstation, og krydsningen
forlægges fra station A til station B.

Eksempel 3

C

E
tog 2D Bforsinket

tog 1

Tog 1 og tog 2 krydser planmæssigt på station C på enkeltsporet.
Tog 1 forsinkes således, at togene bør mødes på dobbeltsporet.
Krydsningen forlægges til station D, der betragtes som ny kryds-
ningsstation. Tog 2 må dog køre ind på dobbeltsporet, selv om tog 
1 ikke er ankommet til station D.
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6. Krydsning på en enkeltsporet fællesstrækning

Hvor en enkeltsporet fællesstrækning deles i to eller flere enkeltspor,
kan der i tilfælde af togforsinkelser fremkomme krydsning mellem to
tog, der ikke planmæssigt skulle befinde sig samtidig på
fællesstrækningen.

Eksempel 4

CB
tog 2 D

forsinket
tog 1A

E

G

F

Tog 1 skal planmæssigt afgå fra forgreningsstationen (station C) mod
station F, inden tog 2 skal ankomme til station C. Tog 1 er forsinket
således, at det skal krydse tog 2 på station B (ny krydsningsstation)
på fællesstrækningen A - C. Station C betragtes som oprindelig
krydsningsstation, der forlægger krydsningen til station B.

7. Krydsning på udgangsstation eller endestation for et af de
krydsende tog

Når et tog, der planmæssigt skal ankomme til udgangsstationen for et
modkørende tog mere end 10 minutter før dette togs afgang, bliver så
meget forsinket, at krydsningen med det modkørende tog må finde
sted på en foranliggende station, betragtes udgangsstationen som
oprindelig krydsningsstation. Krydsningen forlægges fra denne station
til den ny krydsningsstation.
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Der forholdes på samme måde, når et tog, der planmæssigt skal an-
komme til sin endestation mere end 10 minutter før et modkørende
togs afgang derfra, bliver så meget forsinket, at krydsningen med det
modkørende tog skal finde sted på en foranliggende station.

8. Ledig

9. Forandring af en fastslået forlægning af krydsning

Krydsningen skal forlægges på ny.

Den ved den sidst forudgående forlægning fastslåede krydsningssta-
tion betragtes ved den ny forlægning som oprindelig krydsnings-
station.

10. Underretning af tog

10.1. Forlægning af krydsning på en fjernstyret strækning

Togene underrettes ikke om forlægninger, der kun vedrører den fjern-
styrede strækning.

10.2. Forlægning af krydsning på en ikke-fjernstyret strækning

Den oprindelige krydsningsstation (station F) - se eksempel 1 - sør-
ger for, at lokomotivføreren for det rettidige tog (tog 1) bliver underret-
tet om den fastslåede forlægning.

Den nye krydsningsstation (station H) sørger for, at lokomotivføreren
for det forsinkede tog (tog 2) bliver underrettet om den fastslåede for-
lægning.
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10.3. Forlægning af krydsning, der berører såvel en fjernstyret
strækning som en ikke-fjernstyret strækning

Lokomotivføreren for toget fra den ikke-fjernstyrede strækning under-
rettes som foreskrevet i punkt 10.2.

Lokomotivføreren for toget fra den fjernstyrede strækning underrettes
af FC, før toget afgår fra eller passerer overgangsstationen.

11. Underretning af fjernstyrede stationer

Foretages i nødvendigt omfang af FC.

25.11.1996 1024
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Forandret togrækkefølge

1. Pligt til at fastsætte forandret togrækkefølge

Når det som følge af togforsinkelser bliver nødvendigt fra et togeks-
peditionssted at afsende tog i samme retning i anden rækkefølge end
den planmæssige, skal stationsbestyreren for det pågældende to-
gekspeditionssted sørge for at fastsætte forandret togrækkefølge.

I overvejelserne om, hvorvidt togrækkefølgen bør ændres, skal der
tages hensyn til togenes betydning og tilslutninger.

2. Fremgangsmåde

2.1. Forandret togrækkefølge på en fjernstyret strækning

FC træffer bestemmelse om forandret togrækkefølge.

Såfremt den ændrede togrækkefølge vedrører stationer med under-
stationsdrift og ikke-fjernstyrede overgangsstationer, træffer FC aftale
med nævnte stationer og fastslår den forandrede togrækkefølge.

2.2. Forandret togrækkefølge på en ikke-fjernstyret strækning

Den station, togrækkefølgen ændres fra, træffer bestemmelse om for-
andret togrækkefølge.
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Eksempel 1

A B C D E F G H
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Tog  1, der planmæssigt overhales af tog 3 på station F, bliver
forsinket således, at overhalingen bør foregå på station D.

Station D tilbageholder tog 1 på stationen og fastslår den forandre-
de togrækkefølge ved følgende liniedepeche:

»(D - F)

Tog 3 afsendes forud for tog 1. 

(Station D)«.

Liniedepechen gentages af station F til station D, og den forandre-
de togrækkefølge er da fastsat.

01.05.1980 225
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Eksempel 2

A B C D E F G H

tog 1
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Tog 3, der planmæssigt overhaler tog 1 på station D. bliver forsin-
ket således, at overhalingen bør foregå på station F.

Station D træffer aftale herom med station F og fastslår den
forand-
rede togrækkefølge ved følgende liniedepeche:

»(D - F)
Tog 1 afsendes forud for tog 3 til station F.
(Station D)«

Liniedepechen gentages af station F til station D, og den forandre-
de togrækkefølge er da fastsat.

2.3 Forandret togrækkefølge, der berører såvel en fjernstyret stræk-
ning som en ikke fjernstyret strækning

Forandret togrækkefølge fastsættes først for strækningsafsnittet til
overgangsstationen, hvorefter der tastsættes forandret togrække-
følge for den tilstødende strækning.

3 Underretning af fjernstyrede stationer

Foretages i nødvendigt omfang af FC.



Ledig

SR 445 - 2
§ 83

05.09.2005 1495



SR446 - 2 / 448 - 2



SR 449 - 10
§ 84

Aflysning af tog
1. Aflysning

Tog kan aflyses af

- den instans, der har ansvaret for udgivelse og korrigering af køre-
planer

- toglederen.

Aflysningen kan omfatte

- enkelte tog

- den regelmæssige drift.

Når den regelmæssige drift er aflyst, må tog kun køre efter forudgå-
ende tillysning.

2. Underretninger

2.1. Stationer m v

Den, der aflyser, skal sørge for underretning af FC og ikke-fjernsty-
rede stationer på den pågældende strækning, samt på andre stræk-
ninger, som aflysningen har betydning for.

Endvidere skal toglederen underrettes om aflysninger, der foretages
af den intans, som har ansvaret for udgivelse og korrigering af køre-
planer.

FC underretter stationer med understationsdrift samt fjernstyrede
stationer, når aflysningen har betydning for disse.

Aflysningen gives skriftligt eller ved telegram og betegnes "togan-
meldelse".

2.2. Krydsende tog

Tog, som er underrettet om krydsning med det aflyste tog, skal af
krydsningsstationen underrettes om aflysningen.

Underretning af tog, der skulle have krydset et aflyst tog, bortfalder,
når det fremgår af toganmeldelsen, at den er fordelt til pågældende
lokomotivførere.

3. Tillysning af den regelmæssige drift

Tillyses af den, der har foretaget aflysningen. Stationer underrettes
på samme måde som ved aflysning.

01.02.2003 1328
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Kørestrømsafbrydelser

1. Almindelige bestemmelser

I følgende tilfælde skal der foretages kørestrømsafbrydelse: 

- Når der skal arbejdes tættere på køreledningsanlægget end de 

gældende respektafstande.

- Når der er fejl på køreledningsanlægget.

- Når der er sket uheld eller ulykker, hvor de gældende respektaf-

stande til køreledningsanlæg ikke kan overholdes under red-  

ningsindsatsen.

- Når der er sket skader på køreledningsanlægget.

I tilfælde af tordenvejr vurderer holdlederen for kørestrømsarbejdet 

om arbejdet skal standses.

For aftaler om arbejdet gælder bestemmelserne i § 34.

Medfører arbejdet, at sporet skal spærres, gælder endvidere 

bestemmelserne i § 86.

2. Planlagt kørestrømsafbrydelse

2.1. Bekendtgørelse

En planlagt kørestrømsafbrydelse bekendtgøres i en meddelelse, 

som kaldes "Kørestrømsafbrydelse". 

Kørestrømsafbrydelser bestilles hos Overvågningscenter Køre-

strøm.

Meddelelsen udsendes af Overvågningscenter Kørestrøm.

Meddelelsen indeholder oplysning om

- bestillerens navn, stilling, telefonnummer og firma/tjenestested

- perioden (dato og tid) for arbejdets udførelse

- angivelse af arbejdsstedet (strækning, spor, km) 

- arbejdets art og evt. anvendelse af store maskiner og redskaber

- den bestillende instans

- arbejdslederen for det pågældende kørestrømsarbejde.
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En kørestrømsafbrydelse kan kun gælde for ét arbejdssted i én ar-

bejdsperiode og ét spændingsløst interval ad gangen i den anførte 

periode.

Berørte stationer skal kvittere, når de har modtaget meddelelsen.

3. Ikke planlagt kørestrømsafbrydelse

3.1. Almindelige bestemmelser

Skal kørestrømmen afbrydes uden varsel f.eks. i tilfælde af brand, 

nedfaldne køreledninger m.v. gives melding enten 

- direkte til koblingslederen, der straks underretter stationsbestyre-

ren, eller 

- til stationsbestyreren, der straks underretter koblingslederen.

Meldingen skal indeholde oplysning om

- hvorfor kørestrømmen skal afbrydes

- den præcise beliggenhed af skadestedet

- hvilke forholdsregler, der er truffet på stedet for at forebygge ulyk-

ker og yderligere skader

- der skønnes at være fare ved at lade tog passere pågældende spor 

eller nabospor.

4. Kørestrømsafbrydelsers udførelse

4.1. Arbejdets begyndelse

I tilfælde af tordenvejr vurderer holdlederen om

- et arbejde kan påbegyndes

- arbejdsjordinger kan etableres.

Holdlederen for kørestrømsarbejdet anmoder koblingslederen om at 

få afbrudt kørestrømmen.

Koblingslederen henvender sig til stationsbestyreren, og

- aftaler i hvilket koblingsområde kørestrømmen udkobles

- får bekræftelse på, at kørsel med elektriske tog er ophørt.

Koblingslederen udkobler kørestrømmen og melder dette til holdle-

deren.

Holdlederen for kørestrømsarbejdet arbejdsjorder på begge sider af 

arbejdsstedet og giver herefter SR-arbejdslederen skriftlig tilladelse 

til, at arbejdet må begynde.
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Arbejdstilladelsen skal indeholde

- nøjagtig angivelse af det område, hvor der må arbejdes

- bekræftelse på, at køreledningerne er spændingsløse og arbejds-

jordede.

SR-arbejdslederen træffer endelig aftale om arbejdets begyndelse 

og afslutning med stationsbestyreren som beskrevet i § 34.

4.2. Arbejdets afslutning

I tilfælde af tordenvejr vurderer holdlederen om

- arbejdsjordinger kan nedtages

- et arbejde kan afsluttes.

SR-arbejdslederen tilbageleverer den skriftlige tilladelse til holdlede-

ren for kørestrømsarbejdet.

SR-arbejdslederen skal skriftligt og med sin underskrift bekræfte, at 

mandskab og materiel er udenfor respektafstanden.

SR-arbejdslederen underretter herefter stationsbestyreren, som 

anført i § 34.

Holdlederen for kørestrømsarbejdet melder til koblingslederen, når 

arbejdsjordingen er fjernet, og kørestrømmen kan genindkobles.

Koblingslederen foretager genindkobling af kørestrøm.

Koblingslederen underretter stationsbestyreren, når kørestrømmen 

er genindkoblet.

Oprigning af og kørsel med elektriske tog må først genoptages, når 

denne underretning er modtaget.

4.3. Kørestrømsafbrydelse ved brand, uheld eller fejl på køreled-
ningsanlæg

Koblingslederen

- vurderer i hvilket omfang kørestrømmen skal afbrydes

- foretager udkobling af kørestrøm og melder det til stationsbestyre-

ren

- tilkalder holdleder for køreledningsarbejde til at foretage arbejds-

jording eller giver en ekstern myndighed tilladelse til at foretage 

arbejdsjording
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- vurderer i samråd med den tilkaldte holdleder, om det er muligt at 

opretholde kørsel med ikke elektriske tog og melder til stationsbe-

styreren, på hvilke betingelser denne kørsel kan opretholdes.

Indsats ved uheld, der kræver kørestrømsafbrydelse må ikke påbe-

gyndes før, der er arbejdsjordet på begge sider af skadestedet.

5. Togkørsel eller rangering til spor i spændingsløst område

5.1. Stationsbestyrerens forhold

Stationsbestyreren har ansvaret for, at der ikke ledes elektriske tog 

ind i et spændingsløst område.

Stationsbestyreren hindrer signalgivning jf. SODB til spor i det 

spændingsløse område, når dette er beliggende i områder, som sta-

tionsbestyreren kan kontrollere fra sikringsanlægget. 

Stationsbestyreren skal, inden et tog gives signal eller rangertilladel-

se til spor i et spændingsløst område, ved selvsyn eller ved at fore-

spørge lokomotivføreren sikre sig, at der ikke er tale om et elektrisk 

tog.

Stationsbestyreren må, når det er nødvendigt for at foretage signal-

givning midlertidigt fjerne hindringer for signalgivning.

5.2. Indstilling af og genoptagelse af arbejdet

5.2.1. Indstilling af arbejdet

Såfremt et tog ved en fejl bliver ledt ind i et spændingsløst og ar-

bejdsjordet område, skal arbejdet straks indstilles.

5.2.2. Underretninger

Stationsbestyreren underretter SR-arbejdslederen og koblingslede-

ren i Overvågningscenter Kørestrøm.

Koblingslederen anmoder holdlederen, der har foretaget arbejdsjor-

dingen om at kontrollere alle jordingskabler.

5.2.3. Genoptagelse af arbejdet

Arbejdet må genoptages, når alle jordingskabler er kontrolleret og 

fundet i orden.

5.2.3.1. Underretninger

Holdlederen underretter SR-arbejdslederen og stationsbestyreren, 

når arbejdet må genoptages.
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Spærring af spor

1. Almindelige bestemmelser

Et spor skal spærres, hvis

- der skal udføres arbejder i eller ved det pågældende spor, som 

kræver sporspærring, jf. ”Arbejde i spor” eller 

- det pågældende spor af anden årsag ikke længere er farbart.

Ved farbart spor forstås, at sporet umiddelbart kan befares uden at 

materiel og/eller infrastruktur beskadiges, eller personer påkøres.

Et spærret spor må ikke benyttes af tog.

Hvis sporet mellem stationsgrænsen og rangergrænsen på en sta-

tion skal spærres, skal det tilstødende hovedspor på den fri bane 

også spærres.

Om spærring af spor, når et tog ikke kan fortsætte kørslen på den fri 

bane, se § 89.

2. Planlagte sporspærringer

2.1. Generelt

Planlagte sporspærringer bekendtgøres altid ved et cirkulære be-

nævnt ”Sporspærring”.

Hvis en planlagt sporspærring medfører

- kørsel ad venstre spor (enkeltspordrift) eller

- andet om togenes kørsel, som afviger fra den normale drift

skal dette optages i La. 

En planlagt sporspærring træder først i kraft, når endelig aftale om 

etableringen er truffet mellem stationsbestyreren og SR-arbejdsle-

deren, og der er foretaget dækning af sporet.

Det skal ved sporspærringer både på den fri bane og stationer 

fremgå af cirkulære ”Sporspærring”,

- om sporet er farbart

- hvordan der skal foretages dækning af arbejdsstedet.
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2.2. Bortfald af en planlagt sporspærring

Såfremt en sporspærring ikke ønskes etableret, skal den, der har 

anmeldt sporspærringen - eventuelt SR-arbejdslederen - snarest 

underrette stationsbestyreren, der underretter alle vedkommende 

om sporspærringens bortfald.

3. Ikke planlagte sporspærringer

Skal et spor spærres uden varsel, skal den, der bliver bekendt her-

med, straks 

- søge at standse tog på vej mod farestedet, jf. § 89

- underrette stationsbestyreren for stationen eller for én af de statio-

ner, der begrænser banestykket.

Når en stationsbestyrer modtager en sådan melding, skal stations-

bestyreren straks i nødvendigt omfang sørge for at

- etablere sporspærring 

- dække sporet

- underrette ikke-fjernstyrede stationer og stationer med understa-

tionsdrift, hvis sporspærringen har betydning for disse stationer

- underrette den, der har givet meldingen om, hvordan der skal for-

holdes, indtil der er foretaget dækning af sporet

- tilkalde personale, der kan sikre, at sporet atter bliver farbart

- underrette toglederen.

4. Etablering af en sporspærring

4.1. Stationsbestyrerens ansvar

4.1.1. Almindelige bestemmelser

En stationsbestyrer, der skal etablere en sporspærring, skal

- sikre sig, at der ikke er tog på det pågældende spor, jf. dog § 89

- træffe aftale med stationsbestyreren for nabostationen, hvis spor-

spærringen er på den fri bane

- forhindre signalgivning til spærrede spor, jf. SODB, dog undtaget 

spor, der er spærret på grund af nedbrudt tog, jf. § 89

- underrette SR-arbejdslederen om, at sporspærringen er etableret

- sikre sig, at det spærrede spor dækkes af SR-arbejdslederen, jf. 

cirkulæret ”Sporspærring” og punkt 5.
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4.1.2. Strækninger med flere spor

Hvis sporspærringen kun vedrører det ene spor på en strækning 

med flere spor, og overgang herfra til et af de andre spor ikke kan 

finde sted på de stationer, der begrænser det spærrede spor, under-

rettes desuden stationsbestyreren for den nærmeste station, hvor 

overgang kan finde sted.

4.1.3. Ikke fjernstyret togfølgestation (overgangsstation) med AG-drift 

Når stationer, der begrænser det spærrede spor, er ikke fjernstyret 

togfølgestation (overgangsstation) med AG-drift uden stedlig sta-

tionsbestyrer, træffes i stedet aftale med den stationsbestyrer, som 

har ansvaret for stationen, jf. TIB.

4.2. SR-arbejdslederens ansvar

Når SR-arbejdslederen modtager melding fra stationsbestyreren om 

at en sporspærring er etableret, skal dette straks noteres i den per-

sonlige logbog.

Arbejdet må ikke påbegyndes før der er foretaget dækning af det 

spærrede spor jf. cirkulæret ”Sporspærring” og punkt 5.

Hvis SR-arbejdslederen overdrager ansvaret for sporspærringen til 

en anden SR-arbejdsleder, skal stationsbestyreren underrettes.

Begge SR-arbejdsledere noterer overleveringen i logbogen.

5. Dækning af det spærrede spor

5.1. Almindelige bestemmelser

Et spærret spor skal dækkes med kortslutningsstropper og/eller 

standsignaler.

Hvis en sporspærring udelukkende etableres af hensyn til kørsel 

med arbejdskøretøjer med attest og sporet i øvrigt er farbart, skal  

der ikke foretages dækning af det spærrede spor med kortslut-

ningsstropper og/eller standsignaler.

I spor med sporisolationer skal kortslutningsstropper dog altid an-

vendes i følgende tilfælde hvis

- der er risiko for, at arbejdskøretøj hæves fra skinnerne også med et 

enkelt hjulsæt

- arbejdets art medfører risiko for, at arbejdskøretøjet ikke kortslutter 

konstant.
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5.2. Påsætning af kortslutningsstropper

Kortslutningsstropper placeres

- på begge sider af arbejdsstedet, så de forhindrer signalgivning til 

det spærrede spor

- så langt fra arbejdsstedet, at der ikke er risiko for, at de kan falde af 

på grund af rystelser fra arbejdet 

- så de ikke påvirker tænde- og slukkesteder til overkørsler mv.

SR-arbejdslederen skal hos stationsbestyreren have bekræftet, at 

kortslutning er sket.

Dette gælder også ved genanbringelse af en kortslutningsstrop, hvis 

den kortvarigt har været fjernet, f.eks. fordi et arbejdskøretøj skulle 

passere stedet.

Bliver det nødvendigt at fjerne kortslutningsstropperne kortvarigt 

inden sporspærringen er hævet, f.eks. fordi stedet skal passeres af 

et arbejdskøretøj, må det kun ske efter aftale med stationsbestyre-

ren.

5.3. Den fri bane

5.3.1. Ansvar

SR-arbejdslederen har ansvaret for at der foretages dækning med 

kortslutningsstropper eller standsignaler.

5.3.2. Kortslutningsstropper

Anvendes på fjernstyrede strækninger med sporisolationer til togde-

tektering, jf. bilag 10.

5.3.3. Standsignaler

Anvendes på ikke fjernstyrede strækninger og fjernstyrede stræk-

ninger uden sporisolationer til togdetektering, jf. bilag 10. 

Standsignal "Stop" (signal nr 16.1.2.) opstilles på begge sider af 

arbejdsstedet

- midt i sporet ud for rangergrænsen på nabostationen eller

- til højre for sporet 800 m - på strækninger, hvor strækningshas-

tigheden er over 120 km/t dog 1200 m - foran arbejdsstedet.

Standsignal ”Stop” opstillet 800/1200 m foran arbejdsstedet skal sup-

pleres med standsignal ”Stop følger” (signal nr 16.1.1.) opstillet til 

højre for sporet 800 m - på strækninger, hvor strækningshastigheden 

er over 120 km/t dog 1200 m - foran standsignal ”Stop”.
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Signal nr. 16.1.1. bortfalder, hvis det kommer til at stå på stationsom-

rådet. Afmærkning ind mod stationen sker da alene ved standsignal 

”Stop”, der anbringes midt i sporet ud for rangergrænsen.

5.4. Stationer

5.4.1. Ansvar

Stationsbestyreren har ansvaret for at der dækkes med kortslut-

ningsstropper, dækningssporskifter og standsignaler.

5.4.2. Kortslutningsstropper

Anvendes altid i spor med sporisolationer til togdetektering.

5.4.3. Dækningssporskifter

Det spærrede spor skal så vidt muligt dækkes gennem sikring af 

dækningssporskifter. 

Omstilling af dækningssporskifter skal hindres ved spærreanord-

ninger, jf. SODB.

5.4.4. Standsignaler

Anvendes til dækning, hvor kørsel ind i sporspærringen ikke kan hin-

dres gennem dækningssporskifter.

Standsignal ”Stop” (signal nr. 16.1.2.) opstilles midt i sporet mindst 

50 m fra arbejdsstedet. Dog kan afstanden afkortes, hvis forholdene 

gør det nødvendigt.

Kan det spærrede spor dækkes med I- henholdsvis VI-signalerne i 

stopstilling og/eller dækningssporskifter kan opstilling af standsignal 

”Stop” undlades.

6. Arbejder i eller ved spærret spor

6.1. Arbejdets begyndelse

Ud over bestemmelserne i § 34 om arbejdets begyndelse gælder føl-

gende:

- Ved planlagte sporspærringer skal SR-arbejdslederen sikre sig, at 

sporspærringen er bekendtgjort ved cirkulære ”Sporspærring”.

- Hvis det spærrede spor skal benyttes til kørsel med køretøjer, skal 

SR-arbejdslederen underrette stationsbestyreren.

- Arbejder i eller ved et spor, der skal spærres, må først begynde,
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når SR-arbejdslederen hos stationsbestyreren, har fået bekræftet, 

at sporspærringen er etableret, og sporet derefter er dækket.

- Indtil SR-arbejdslederen har modtaget bekræftelse på, at 

sporspærringen er etableret, kan det pågældende spor blive 

befaret af tog, selv om begyndelsestidspunktet for en bekendtgjort 

sporspærring er overskredet.

6.2. Kørsel på spærret spor

På et spærret spor kan der efter aftale mellem stationsbestyreren og 

SR-arbejdslederen foregå kørsel med køretøjer.

SR-arbejdslederen underretter stationsbestyreren om, hvilke køre-

tøjer, der må gives tilladelse til kørsel ind på det spærrede spor.

Al kørsel på et spærret spor skal ske som rangering.

Samtidig kørsel med køretøjer kan finde sted både i samme og i 

modsat køreretning.

Kørslen på det spærrede spor ledes af SR-arbejdslederen.

Kørsel ud af og ind på stationer må kun ske efter tilladelse fra sta-

tionsbestyreren.

6.3. Arbejdets afslutning

Ud over bestemmelserne i § 34 om arbejdets afslutning gælder føl-

gende:

Når SR-arbejdslederen har sikret sig, at 

- alt arbejde i sporet er slut

- alle køretøjer er fjernet fra sporet

- alt værktøj og alle maskiner er fjernet fra sporet

- kortslutningsstropper og standsignaler for sporspærring er fjernet

- sporet i øvrigt er farbart

skal SR-arbejdslederen straks underrette stationsbestyreren.

Stationsbestyreren ophæver herefter sporspærringen.

Kan en sporspærring ikke ophæves til tiden, skal SR-arbejdslederen 

underrette stationsbestyreren så tidligt som muligt.
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Enkeltspordrift                                     
1. Almindelige bestemmelser

Når der er iværksat spærring af det ene hovedspor på strækninger 
med dobbeltspor, kan der indføres enkeltspordrift mellem de 
stationer, der ligger på hver side af det spærrede hovedspor, og hvor 
overgang fra det ene hovedspor til det andet kan ske.

Er sporspærringen iværksat som følge af et togs ekstraordinære 
standsning, må enkeltspordrift først indføres, når toget er meldt eller 
erklæret nedbrudt. Hvis toget er erklæret nedbrudt, skal 
stationsbestyreren sikre sig, at lokomotivføreren er underrettet 
herom.

2. Ledelse af toggangen

2.1. På en fjernstyret strækning

Hvis indførelsen af enkeltsporsdrift vedrører stationer med 
understationsdrift eller ikke-fjernstyrede overgangsstationer, 
underretter stationsbestyreren i FC nævnte stationer om den 
rækkefølge, togene skal køre i.

2.2 På en ikke-fjernstyret strækning

Den station, hvorfra det farbare hovedspor er højre spor, træffer 
bestemmelse om den rækkefølge, togene skal køre i. Den anden 
station, der begrænser strækningen, samt eventuelle 
mellemliggende stationer underrettes herom.

3. Togenes førelse

3.1. Af- og tilbagemeldinger

På en ikke-fjernstyret strækning skal togene af- og tilbagemeldes, 
medmindre kørslen i begge køreretninger foregår for signal.

3.2. Togfølge

På strækninger med linjeblok for pågældende køreretning må 
togene følge efter hinanden i blokafstand.

På strækninger uden linjeblok for pågældende køreretning må 
togene følge efter hinanden i stationsafstand mellem to 
nabotogfølgestationer.
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4. Ledig

5. Underretning af tog

Når tog skal befare venstre spor, og dette ikke er bekendtgjort 
gennem La, skal stationsbestyreren for den station, hvorfra den 
unormale sporbenyttelse finder sted, underrette lokomotivføreren for 
første tog om, at

- toget skal køre ad venstre spor

- toget over den pågældende strækning skal fremføres med 
forsigtighed og under hyppig brug af fløjten.

Lokomotivføreren skal også underrettes, hvis kørslen ad venstre 
spor er bekendtgjort gennem ”Rettelse til La”.

Lokomotivføreren for efterfølgende tog skal underrettes om kørsel ad 
venstre spor. Underretningen bortfalder, hvis lokomotivføreren er 
underrettet ved udlevering af den pågældende ”Rettelse til La”.

Tog, der ifølge La skal befare venstre spor, kan afsendes ad højre 
spor

- såfremt sporspærringen endnu ikke er iværksat eller

- såfremt sporspærringen er hævet.

Stationsbestyreren for den station, hvorfra toget skulle køre ad 
venstre spor, underretter lokomotivføreren om kørsel ad højre spor.

6. Midlertidige hastighedsnedsættelser ved kørsel ad venstre spor

Lokomotivføreren skal ved kørsel ad venstre spor udlede  
kilometreringen for midlertidige hastighedsnedsættelser af 
angivelserne i La eller  ”Rettelse til La” for den modsatte køreretning.

Stationsbestyreren skal, inden der foretages signalgivning for 
udkørsel til venstre spor, sikre, at lokomotivføreren er underrettet om 
eventuelle hastighedsnedsættelser, der på det pågældende 
hovedspor er opstået efter udsendelse af La.
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Togenes ekstraordinære standsning.
Nedbrudte tog                                                                            

1. Togenes ekstraordinære standsning samt nedbrudte tog

Hvis årsagen til togets standsning ikke umiddelbart er givet, skal lo-

komotivføreren søge at fastslå årsagen. Togpersonalet skal hjælpe 

efter lokomotivførerens anvisninger.

Er der risiko for, at nabospor er blevet ufarbare, skal lokomotivføre-

ren forholde sig, som beskrevet i punkt 2.

Lokomotivføreren skal straks underrette en stationsbestyrer.

Underretning skal også gives, selv om toget er standset af årsager, 

der ikke kræver hjælp - f.eks. sprængt trykluftslange, varmløben 

vogn.

Sker standsningen på grund af nedhængende eller nedfaldne 

køreledninger forholdes, som anført i § 37 punkt 4.5.

2. Dækning af nabospor

Er der risiko for, at nabospor er blevet ufarbare, skal lokomotivføre-

ren straks

- søge tog på vej mod farestedet standset

- underrette stationsbestyreren

for eksempel ved at foretage nødopkald på radioen.

Togpersonalet skal hjælpe efter lokomotivførerens anvisninger.

Når en stationsbestyrer modtager sådan en melding, skal stations-

bestyreren straks sørge for, at 

- søge tog på vej mod farestedet standset

- iværksætte sporspærring 

- hindre signalgivning til sporene

- underrette lokomotivføreren om, i hvilket omfang stedlig dækning af 

farestedet skal etableres.

3. Nedbrudte tog

3.1. Melding om nedbrud

Et tog er nedbrudt, når lokomotivføreren har givet melding herom.
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Et tog, der ekstraordinært er standset, kan af en stationsbestyrer, er-

klæres nedbrudt. Endvidere kan toglederen beordre, at et sådant tog 

skal erklæres nedbrudt. I denne situation er toget nedbrudt, når sta-

tionsbestyreren har underrettet lokomotivføreren om, at det er 

besluttet, at erklære toget nedbrudt.

3.2. Lokomotivførerens forhold

Kan toget ikke genoptage kørslen eller skal en del af toget efterlades 

på den fri bane, skal lokomotivføreren hurtigst muligt underrette sta-

tionsbestyreren for nærmeste station om, at toget er nedbrudt, og 

forlange hjælp.

Underretningen skal indeholde oplysning om

- hvor toget befinder sig (f.eks. kilometersten/kilometermærke, sig-

nalnummer, overkørsel)

- uheldets art og omfang

- hvilken hjælp, der er nødvendig (hjælpelokomotiv, hjælpevogn, 

kørekran, ambulance, lægehjælp e.l.)

Et nedbrudt tog må kun forlange hjælp på én station.

3.3. Stationsbestyrerens forhold

Stationsbestyreren skal straks sørge for at

- tilkalde hjælp

- iværksætte sporspærring og foretage dækning af spor, hvis ned-

bruddet er sket på den fri bane

- underrette toglederen om uheldet og dets beskaffenhed. 

3.4. Genoptagelse af kørslen

Et tog, der er meldt eller erklæret nedbrudt, må kun genoptage 

kørslen, når tilladelse fra stationsbestyreren er givet.

Stationsbestyreren må kun give denne melding, hvis hjælpetoget 

ikke er afsendt fra en af de stationer, der begrænser banestykket.

4. Hjælpetog

4.1. Almindelige bestemmelser

Et hjælpetog er et plantog eller ekstratog, som skal yde hjælp i for-

bindelse med et uheld eller til et nedbrudt tog.

Kørsel med hjælpetog skal aftales mellem stationsbestyreren og 

toglederen.
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Skal hjælpetoget tillyses som ekstratog, sker det som beskrevet i      

§ 55.

4.2. Hjælpetogets kørsel til det nedbrudte tog

Inden et hjælpetog kører ud på det banestykke, hvor hjælpen skal 

ydes, skal

- aftale herom træffes mellem stationsbestyrerne for de stationer, der 

begrænser banestykket

- lokomotivføreren underrettes om, mellem hvilke stationer det ned-

brudte tog befinder sig

- lokomotivføreren underrettes om, i hvilken retning det nedbrudte 

tog skal føres.

Hjælpetoget skal køre med forsigtighed til det nedbrudte tog.

4.3. Hjælpetogets sammenkobling med det nedbrudte tog

Hjælpetoget og det nedbrudte tog skal så vidt muligt sammenkobles, 

så toget er sammensat efter reglerne i § 63, punkt 1.1.1. - 1.1.2.

4.4. Hjælpetogets videreførsel af det nedbrudte tog

4.4.1. Videreførsel med normal hastighed

Toget må videreføres med den for toget og strækningen gældende 

hastighed, når

- hjælpetoget trækker det nedbrudte tog eller er tilkoblet bagpå det 

nedbrudte tog med styreledninger

- toget er sammensat, som beskrevet i § 63, punkt 1.1.1. - 1.1.2.

- toget kan manøvreres fra et førerrum i spidsen af toget, som be-

skrevet i § 63, punkt 1.1.3.

4.4.2. Videreførsel med 60 km/t

Toget må videreføres med højst 60 km/t, når

- hjælpetoget er tilkoblet bag på det nedbrudte tog uden styreled-

ninger

- toget er sammensat som beskrevet i § 63, punkt 1.1.1. - 1.1.2. bort-

set fra de manglende styreledninger

- bremsen kan betjenes fra førerpladsen i spidsen af toget, og 

trækkraften betjenes fra førerpladsen i spidsen af toget, som 

beskrevet i § 63, punkt 1.1.4.3.
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4.4.3. Videreførsel som rangering

Kan sammensætning og manøvrering ikke ske som beskrevet oven-

for, skal hjælpetoget og det nedbrudte tog sammenkobles og kørslen 

ske som rangering. Hastigheden må ikke være over 25 km/t.

4.5. Underretninger

Lokomotivføreren på hjælpetoget skal underrette en stationsbesty-

rer, når kørslen genoptages, efter at hjælpetoget er sammenkoblet 

med det nedbrudte tog.

Underretningen skal indeholde oplysning om med hvilken hastighed 

kørslen genoptages.

Videreføres det nedbrudte tog som rangering, må der først gives 

efterfølgende tog tilladelse til at køre ind i det spor, hvor hjælp har 

været ydet, når stationsbestyreren, eventuelt gennem melding fra 

lokomotivføreren på hjælpetoget, har sikret sig, at sporet er frit. 
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Station Dato
                       /             20

Lokomotiv- eller arbejdskøretøjnummer

Bremseseddel

Tognummer

Togstørrelse Bremser Hastighed

Antal vogne

Toglængde i
meter

Belastning i
tons

Togvægt i
tons

Skal forsynes med 1500 volt el-spænding

Bemærkninger

S
æ

t 
X

R-bremset

P-bremset

Bremsevægt
I alt

Bremseprocent

S
æ

t 
X

Materiellets højst tilladte hastighed 

Højst tilladte hastighed jf. bremseprocenten

skal nedsættes        

km/t

km/ttil

fra

til

Underskrift

S2 2/03 Hjælpeskema på bagsiden

Arbejdskøretøj

Bremseseddel gælder for strækning

banedanmark

Sydvangen 23 08 05 ME 1516

13291

6

168

240

362

432

140

119

Mads Hansen



Hjælpeskema (kun til udregning)

Vægt Bremsevægt

R P G

Bremsevægt

Togvægt

X 100
=

Belastning

Lokomotiv eller
arbejdskøretøj

I alt

Bremseprocent

Vogne Længde
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Hjælpeskema (kun til udregning)

Vægt Bremsevægt

R P G

Bremsevægt

Togvægt

X 100
=

Belastning

Lokomotiv eller
arbejdskøretøj

I alt

Bremseprocent

Vogne Længde

ADns-e

Bn

24,5 40 52

24,5 52Bn 24,5 52

24,5 52

24,5 52

24,5 52

24,5 52

240

12221

168

120

432362

432
362

119

Bn

Bn

Bn

Bn

40

40

40

40

40
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Tognummer

Plan for ekstratog

S4 11/06

banedanmark

Hastighed km/t Lokomotivtype og belastning

Station
Forkortelser må ikke anvendes

Ank Afg x tog Bemærkninger
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1. København - Fredericia / Taulov

2. Ringsted - Rødby Færge

3. Nykøbing F - Gedser

4. Roskilde - Køge - Næstved

5. Roskilde - Kalundborg

8. S-baner

10. København H - Helsingør

11. København H / Vigerslev - Peberholm

23. Fredericia - Århus H

24. Århus H - Aalborg

25. Aalborg - Frederikshavn

26. Fredericia - Padborg

28. Sønderborg - Tinglev

29. Lunderskov - Esbjerg

31. Esbjerg - Varde

31. Holstebro - Struer

33. Holstebro - Vejle

34. Struer - Thisted

485 - 16

18.12.2006 1756

Strækninger, hvor elektrisk togopvarmning må 
anvendes
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1. København - Fredericia / Taulov

10. København H - Helsingør

11. København H / Vigerslev - Peberholm

26. Fredericia - Padborg

28. Sønderborg - Tinglev

487 - 24

12.12.2005 1587

Strækninger, hvor elektriske trækkraftenheder 
med 25 Kv 50 Hz spænding må anvendes
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Fortegnelse over faresedler mv. (formindsket gengivelse)

Nr. 1

SR 489 - 25
Bilag 7

12.12.2005 1588

1 1

1.4

Nr. 1.4

1

1.5

1

1.6

Nr. 1.5 Nr. 1.6

Eksplosionsfarlig
Underklasse 1.1,

1.2 og 1.3

Eksplosionsfarlig
Underklasse 1.4

Eksplosionsfarlig
Underklasse 1.5

Eksplosionsfarlig
Underklasse 1.6

2 2

Nr. 2.1 Nr. 2.2 Nr. 2.3 Nr. 3

2 3

Brandfarlig gas
(Symbol og tal kan

være hvidt)

Ikke brandfarlig og 
ikke giftig gas

(Symbol og tal kan 
være hvidt)

Giftig gas Brandfarlig gas
(Symbol og tal kan

være hvidt)

4 4 4 5.1

Nr. 4.1 Nr. 4.2 Nr. 4.3 Nr. 5.1

Brandfarlig
fast stof

Udvikler selvantæn-
delige luftarter ved
berøring med vand
(Symbol og tal kan 

være hvidt)

Brandfarlig gas
(Symbol og tal kan

være hvidt)

Selvantændelig

Nr. 5.2 Nr. 6.1 Nr. 6.2

5.2 6 6

Organisk peroxid SmittefarligGiftig

1) Angivelse af aktuel underklasses nummer og sammenlastningsgruppes bogstav.
2) Angivelse af aktuel underklasses sammenlastningsgruppes bogstav.

1) 2) 2) 2)
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Nr. 7A Nr. 7B Nr. 7C Nr. 7D

7

RADIOACTIVE
CONTENTS.......................

ACTIVITY....................

CONTENTS.......................

ACTIVITY....................

7
Transport
kennzahl

RADIOACTIVE
CONTENTS.......................

ACTIVITY....................

7
Transport
kennzahl

RADIOACTIVE

7

RADIOACTIVE

Radioaktivt stof i 
kolli

kategori I - HVID

Radiaktivt stof
Anvendes på vogne

og containere

Nr. 7E Nr. 8 Nr. 9

Radioaktivt stof i 
kolli

kategori II - GUL

Radioaktivt stof i 
kolli

kategori III - GUL

7

FISSILE

CRITICALITY
SAFETY INDEX

49

Fissile stoffer Ætsende Forskellige
farlige stoffer

Rangersedler
Nr. 13 Nr. 15

Forsigtig rangering Forbud mod stød og 
tørning. Skal rangeres 

på plads af et lokomotiv. 
Nedløb over rangerryg 
forbudt. Skal beskyttes 
mod tørning af andre 

vogne

Befordres i opvarmet 
tilstand

Faretavle på tankvogne mv.

Tankvogne og tankcontainere, som er læsset med farlige stoffer hø-
rende til klasserne 2 - 9, eller som er tømt for sådanne, men endnu 
ikke rengjort, er forsynet med en tavle som den viste. Tilsvarende 
gælder vogne og containere med løst læsset gods.

33

1088
Vogne, der kun indeholder én slags farligt gods kan være forsynet med faretavle.

Påskriften - der så vidt muligt skal oplyses ved uheld - angiver dels godsets fareegenska-
ber og dels UN-nummer.

Tankvogne med fordråbede gasser skal være kendetegnet med en ca. 30 cm bred oran-
gefarvet stribe, der uden afbrydelse går rundt om tanken i dennes halve højde.
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Bilag 8

Strækning

en-
kelt-
spor

antal
vek-
sel-
spor

dobbeltspor linjeblok med fjern-
sty-
ringlinjeblok

for
togdetekte-
ring v.h.a.

stop-
og
pas-
sa-
ge-
kon-
trol

højre
spor

ven-
stre
spor

ak-
sel-
tæl-
ler

spor-
isola-
tio-
ner

1. København - 
Høje Taastrup X X X X X X

1. Høje Taastrup - Roskilde 4 X X X

1. Roskilde - Korsør X X X X X X

1. Korsør - Nyborg 2 X X X

1. Nyborg - Fredericia X X X X X X

1. Snoghøj - Taulov 2 X X X

2. Ringsted - Vordingborg X X X X X X

2. Vordingborg -
Rødby Færge X X X X

3. Nykøbing F - Gedser X X X X

4. Roskilde - Køge -
Næstved X X X

5. Roskilde - Lejre X X X X X X

5. Lejre - Vipperød X X X X

5. Vipperød - Holbæk 2 X X X

5. Holbæk - Kalundborg X X X X

7. Lersøen - Østerport X X X X

8.1. Køge - København H X X X X X X

8.2. Høje Taastrup - 
København H X X X X X X

491 - 49

Strækninger med linjeblok, fjernstyring mv.
I følgende skema er det ved X i de pågældende rubrikker angivet, hvordan 
strækningerne er udstyret. For strækninger med vekselspordrift angives antal 
hovedspor.

15.01.2007 1806
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Strækning

en-
kelt-
spor

antal
vek-
sel-
spor

dobbeltspor linjeblok med fjern-
sty-
ringlinjeblok

for
togdetekte-
ring v.h.a.

stop-
og
pas-
sa-
ge-
kon-
trol

højre
spor

ven-
stre
spor

ak-
sel-
tæl-
ler

spor-
isola-
tio-
ner

8.3. Frederikssund - Valby X X X X X X

8.4. København H - Lyngby X X X X X X

8.4. Lyngby - Holte X X X X X

8.4. Holte - Hillerød X X X X X X

8.5. Svanemøllen - Farum X X X X X X

8.6. Vigerslev - Hellerup X X X X X X

8.7. Hellerup - Klampenborg X X X X X X

10. København H - Helgoland 2 X X X

10. Helgoland - Snekkersten X X X X X X

10. Snekkersten - Helsingør X X X X X

11. København H / Vigerslev -
Peberholm 2 X X X

492 - 49
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Strækning

en-
kelt-
spor

antal
vek-
sel-
spor

dobbeltspor linjeblok med fjern-
sty-
ringlinjeblok

for
togdetekte-
ring v.h.a.

stop-
og
pas-
sa-
ge-
kon-
trol

højre
spor

ven-
stre
spor

ak-
sel-
tæl-
ler

spor-
isola-
tio-
ner

21. Odense - Svendborg X X X X

23. Fredericia - Århus H X X X X X X

24. Århus H - Randers X X X X X X

24. Randers - Hobro 2 X X

24. Hobro - Aalborg X

25. Aalborg - Frederikshavn X X X X

26. Fredericia - Lunderskov X X X X X X

26. Lunderskov - Vamdrup X X X X X

26. Vamdrup - Vojens X X X X

26. Vojens - Tinglev 2 X X X

26. Tinglev - Padborg X X X X

28. Sønderborg - Tinglev X X X

29. Lunderskov - Esbjerg 2 X X X

30. Bramming - Ribe X X X

30. Ribe - Tønder X X*)

31. Esbjerg - Holstebro X X X

31. Holstebro - Struer X X X X

32. Langå - Struer X X X

33. Holstebro - Vejle X X X X

34. Struer - Thisted X X*)

35. Skanderborg - Silkeborg X X X

35. Silkeborg - Funder X X X X

35. Funder - Herning X X X

35. Herning - Skjern X X X

36. Århus H - Grenaa X X X
*) Strækningen er fjernstyret efter bestemmelserne i SIN

493 - 64

12.12.2005 1590
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Strækninger, som er udstyret med faste 
togkontrolanlæg

Fjernbaner:

Faste ATC-anlæg

1. København - Fredericia / Taulov

2. Ringsted - Rødby Færge

5. Roskilde - Holbæk

10. København H - Helsingør

11. København H / Vigerslev - Peberholm

23. Fredericia - Århus H

24. Århus H - Hobro

26. Fredericia - Padborg

29. Lunderskov - Esbjerg

Faste ATC-togstopanlæg

21. Odense - Svendborg

31. Esbjerg - Struer

33. Holstebro - Vejle

36. Århus H - Grenaa

S-baner:

Faste HKT-anlæg

8.1. Køge - København H

8.2. Høje Taastrup - København H

8.3. Frederikssund - Valby

8.4. København H - Lyngby (ekskl.)

8.5. Svanemøllen - Farum

8.6. Vigerslev - Hellerup

8.7. Hellerup - Klampenborg

Faste togstopanlæg

8.2. Lyngby - Hillerød

495 - 18

18.12.2006 1758
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Stedlig dækning af sporspærringer på den fri 
bane.
Kørselsrestriktioner for arbejdskøretøjer

Strækning

Stedlig dækning af 
sporspærringer på 

den fri bane 
foretages med

Arbejdskøretøjer 
må ikke sættes af 
eller på sporet på 

den fri bane.
Visse arbejdskø-

retøjer (jf. arbejds-
køretøjets attest) 

må ikke anvendes

Begræns-
ninger i 
togfølge  
og kørsel 
som tog,  

jf. SINKortslut-
nings-

stropper

Stand-   
signaler    

(signal nr. 
16.1.1. og 
16.1.2.)

1. København - Fredericia / 
Taulov X

2. Ringsted - Rødby Færge X

3. Nykøbing F - Gedser X

4. Roskilde - Køge - Næstved X

5. Roskilde - Kalundborg X

7. Lersøen - Østerport X

8. S-baner X

10. København H - Helsingør X

11. København H / Vigerslev - 
Peberholm

X

497 - 17

15.01.2007 1807
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Strækning

Stedlig dækning af 
sporspærringer på 

den fri bane 
foretages med

Arbejdskøretøjer 
må ikke sættes af 
eller på sporet på 

den fri bane.
Visse arbejdskø-

retøjer (jf. arbejds-
køretøjets attest) 

må ikke anvendes

Begræns-
ninger i 
togfølge  
og kørsel 
som tog,  

jf. SINKortslut-
nings-

stropper

Stand-   
signaler    

(signal nr. 
16.1.1. og 
16.1.2.)

21. Odense - Svendborg X X

23. Fredericia - Århus H X

24. Århus H - Randers X

24. Randers - Aalborg X

25. Aalborg - Frederikshavn X

26. Fredericia - Vojens X

26. Vojens - Padborg X X

28. Sønderborg - Tinglev X

29. Lunderskov - Esbjerg X X

30. Bramming - Tønder X

31. Esbjerg - Holstebro X

31. Holstebro - Struer X

32. Langå - Struer X X

33. Holstebro - Vejle X

34. Struer - Thisted X

35. Skanderborg - Silkeborg X X

35. Silkeborg - Funder X

35. Funder - Herning X X

35. Herning - Skjern X

36. Århus H - Grenaa X

498 - 17
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Stationer, hvor sikring af midlertidige 
hastighedsnedsættelser uden udlægning af 
La-baliser ikke må anvendes

Strækning Station

1. København  - Fredericia / Taulov

Korsør

Sprogø

Nyborg

11. København H / Vigerslev -

Peberholm

Københavns Lufthavn Kastrup

23. Fredericia - Århus H Århus H

499 - 6
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Forklaringer
I alfabetisk rækkefølge er givet forklaring på en række af de i SR anvendte 

udtryk.

A

A-arbejde Arbejde i spor, der enten sker som kørsel med ét arbejdskøre-

tøj, jf. § 71 eller i et spærret spor, jf. § 86.

Afgangs-
signaler

Signaler, der anvendes ved togs afgang fra et togekspeditions-

sted.

Afløbs-
sporskifte

Sporskifte, der i en bestemt stilling hindrer indløb i en togvej.  

Anvendes som dækningssporskifte.

Aflåst i rette 
stilling

Når et centralsikret sporskifte har kontrol i rette stilling for en 

togvej og er aflåst på en sådan måde (fastlægning eller 

lignende), at det ikke kan omstilles/oplåses fra central-

apparatet.

Af- og tilbage-
melding

Meldingsudveksling mellem to nabostationer til sikring af 

togenes kørsel og eventuelt af en bestemt togfølge.

Akseltæller Udstyr til togdetektering. I hver ende af et togdetekteringsafsnit 

tælles det antal aksler, som kører ind i og ud af afsnittet. Når 

antallet af aksler i afsnittet er nul, meldes det frit.

Anhænger Skinnekørende materiel, der ikke kan køre ved egen kraft, som 

kan tilkobles et arbejdskøretøj.

Arbejde i sik-
ringsanlæg

Reglement der indeholder supplerende bestemmelser ved-

rørende arbejde i sikringsanlæg.

Arbejde i spor Reglement der indeholder supplerende bestemmelser for 

færden og arbejde i og ved spor.

Arbejdsjording Et afsnit af køreledningsanlægget, der med særligt udstyr for-

bindes til jord (elektrisk forbundet med skinnerne). Arbejds-

jording må kun udføres af kørestrømspersonale eller personer 

med særlig uddannelse.

Arbejdskøretøj Troljer og skinnekørende maskiner til vedligeholdelse af jern-

banenettet.

Arbejdstog Ekstratog, for hvilket der er fastsat arbejdstid og som må 

standse og køre tilbage på den fri bane.

ATC Forkortelse af Automatisk togkontrol. Togkontrolanlæg der 

anvendes på fjernbaner. 

501 - 15
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ATC-togstop Togkontrolanlæg med et lavere sikkerhedsniveau end ATC. 

Anvendes på fjernbaner.

Attest Opslag i et arbejdskøretøj som angiver, at arbejdskøretøjet har 

et akseltryk på mindst 2000 kg og med sikkerhed kan kortslutte 

sporisolationer. Attestens gyldighed kan være betinget af, at 

der er tilkoblet vogne. Attesten kan indeholde et forbud mod 

kørsel på bestemte strækninger.

Automatisk
gennem-
kørselsdrift 
(AG-drift)

Hjælpedriftsform for en togfølgestation. Signalgivning gennem 

stationen, normalt ad gennemkørselsporet, sker automatisk, 

når tog nærmer sig stationen. 

Automatisk
krydsningsdrift 
(AK-drift)

Hjælpedriftsform for en togfølgestation. Signalgivning sker 

automatisk for to tog, som skal foretage krydsning på 

stationen.

Automatisk lin-
jeblok

Ældre betegnelse for en linjeblok med togdetektering ved 

hjælp af sporisolationer og med stop- og passagekontrol.

Automatisk
signalgivning

Fællesbetegnelse for AS-drift, AG-drift, AK-drift og AV-drift. 

Disse er beskrevet i sikringsplanerne og kan for eksempel 

vende tog på endestationer eller afvikle krydsninger. 

Automatisk
sikret
overkørsel

Overkørsel, der er sikret ved automatisk advarselssignal med 

eller uden bomme.

Automatisk
stationsdrift 
(AS-drift)

Hjælpedriftsform for en fjernstyret station. Signalgivning til 

gennemkørselsspor og vigespor sker automatisk, når tog 

nærmer sig stationen.

Automatisk
vendedrift
(AV-drift)

Hjælpedriftsform for en togfølgestation. Signalgivning sker 

automatisk for et tog, der skal vende på stationen.

A

502 - 15
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B
Baggrunds-
plade

Plade på daglyssignal som baggrund for signallys.

Balise Punktformet informationsgiver i faste ATC- og ATC-togstopan-

læg. Sidder ved højre skinne i køreretningen.

Banestræk- 
ning

Strækning mellem to angivne stationer.

Banestykke Den fri bane mellem to nabotogfølgestationer.

Baneteknisk 
personale

Personale, som forestår drift, vedligeholdelse og fejlretning på 

sporanlæg.

Bar International måleenhed for lufttryk.

Begrænset
togvejs-
eftersyn

Direkte togvejseftersyn, som på visse betingelser begrænses

til kun at omfatte en del af togvejen.

Behovstog Behovstog er optaget i tjenestekøreplanen. De er bestemt til

kun at standse ved togekspeditionssteder som angivet i køre-

planen, og er ikke bestemt til at køre tilbage på den fri bane.

Belast-
ningstabel

Opslag i et arbejdskøretøj, der angiver forhold vedrørende

hastighed og bremser.

Blokafsnit Den del af sporet, som ligger mellem to på hinanden følgende

bloksignaler i samme køreretning.

Blokhytte Hytte placeret ved et bloksignal, indeholder sikrings- og tele-

udstyr til linjeblokken.

Bloksignaler Fællesbetegnelse for de signaler, der hører til linjeblokken.

Bogstav-
viser

Supplerende signallys på eller ved et PU- eller SU-signal.

Bremse-
procent

Togets bremsevægt i procent af togvægten,

bremsevægt x 100
        togvægt            

= bremseprocenten

Bremse-
prøve

Afprøvning af bremsesystemet i tog mv.

Bremse-
prøveren

Den, der leder afprøvningen af bremsesystemet i tog mv.

503 - 13
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Bremse-
vægt

Det enkelte køretøjs bremseværdi udtrykt i tons. Et togs brem-

sevægt er summen af de afbremsede køretøjers bremsevæg-

te.

Brummer-
ledning

Kabelforbindelse mellem køretøjer i tog m.v.

Brummer Signal, der udveksles gennem brummerledning.

B
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Centralaflåst
sporskifte

Centralsikret sporskifte, der ikke kan omstilles fra centralappa-

ratet, men som alene kan oplåses og aflåses. Efter oplåsning 

kan sporskiftet omstilles på stedet.

Central-
apparat
(capp)

Apparat, hvorfra sporskifter og signaler betjenes.

Central-
betjent
sporskifte

Centralsikret sporskifte, der kan omstilles fra centralapparatet.

Central-
sikret
sporskifte

Sporskifte, der indgår i centralsikringen.

Central-
sikring

Teknisk afhængighed mellem signalgivningen indbyrdes og

mellem signalgivningen og sporskifternes stilling og aflåsning.

505 - 13

05.06.2006 1690

C



SR

Daglyssignal Signalform, hvor der anvendes signallys dag og nat.

Dagsignal Signal, der kun må anvendes om dagen i klart vejr.

Dobbeltspor To hovedspor på fri bane, hvor dobbeltspordrift normalt finder

sted.

Dobbelt-
spordrift

Kørsel ad to hovedspor på den fri bane, når det ene spor be-

nyttes i èn køreretning og det andet spor i èn anden (modsat) 

køreretning. Togene kører på højre spor efter køreretningen.

Driftsform Betjeningsform for sikringsanlæg

Dværgsignal 
(DV-signal)

Signal, der kun kan vise hvidt lys. Benyttes fortrinsvis til sikring

af rangerbevægelser.

Dæknings-
signal

Hovedsignal, der sikrer kørsel forbi et farepunkt, f.eks. et side-

spor eller en bevægelig bro.

Dæknings-
sporskifte

Sporskifte, der i en bestemt stilling hindrer indløb i en togvej.

Dødmands-
anordning

Kontakt, der automatisk medfører standsning af kørslen, hvis

den ikke aktiveres af lokomotivføreren.

506 - 13
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Ekstratog Fællesbetegnelse for tog, der kører i henhold til toganmeldelse
(særtog, behovstog, arbejdstog og snerydningstog).

Elektriske tog Fællesbetegnelse for S-tog, elektriske togsæt og tog fremført 
af elektriske lokomotiver.

Enkeltspor Et hovedspor, som normalt benyttes af tog i begge 
køreretninger.

Enkeltspor-
drift

Togbevægelser på dobbeltspor, når det ene hovedspor 
benyttes i begge køreretninger på grund af det andet 
hovedspors spærring.

507 - 13
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Farebrems-
ning

Aktivering af togets bremsesystem på en sådan måde, at der
opnås maksimal bremseeffekt.

Farligt gods Gods, der er optaget i RID.

Fast hastig-
hedsned-
sættelse (FH)

Hastighedsnedsættelse optaget i TIB. 
FH vises i førerrumssignalet.

Fast låsebolt Anordning i sporskifter i togvejsspor til at fastholde sporskifters
tilliggende tunge. Kan sikres ved split eller aflåsning med 
hængelås.

Fastnettelefon Ved fastnettelefon forstås

- stationsbestyrerens telefon

- telefoner i betjeningsskabe og betjeningsrum

- telefoner ved signaler og øvrige telefoner på jernbanens 
område

FC Fjernstyringscentral, hvorfra fjernstyringsanlæg betjenes.

Fjeder-
bremse

Parkeringsbremse, der virker ved hjælp af fjederkraft.

Fjernstyrings-
anlæg

Anlæg med fjernmanøvreringsudstyr til betjening af en eller 
flere stationers signaler og sporskifter.

Fjernstyret
station

Station på fjernstyret strækning. Stationen er normalt 
togfølgestation med en af følgende driftsformer:

- Automatisk stationsdrift (AS-drift).

- Automatisk gennemkørselsdrift (AG-drift).

- Automatisk krydsningsdrift (AK-drift).

- Automatisk vendedrift (AV-drift).

- Manuel centraldrift (MC-drift).

Når FC er lukket, er de stationer, som fjernstyres, også 
lukkede.
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Fjernstyret
strækning

Strækning, hvor en eller flere stationers sikringsanlæg kan 

betjenes og kontrolleres fra FC, og hvor samtlige togdetekte-

ringsafsnit i togvejsspor og blokafsnit detekteres.

Togenes kørsel på fri bane sikres ved

- linjeblok, eller

- radiodirigeret trafikafvikling jf. SIN.

En fjernstyret strækning er strækningen mellem to naboover-

gangsstationer. En fjernstyret overgangsstation hører til den

fjernstyrede strækning.

Forandret
togrækkefølge

Afsendelse af tog i samme retning fra et togekspeditionssted i

anden rækkefølge end den planmæssige over en nærmere an-

givet strækning.

Forbi-
rangering

Tilladelse til en lokomotivfører til at rangere forbi et signal og

eventuelt farepunkt på den fri bane.

Forgrenings-
angivelse

Særlig udformning af et I-, SI- eller F-signal. Signallysene an-

giver, hvorledes togvejen er indstillet.

Forsig-
nalering

Signalgivning, der giver oplysning om det efterfølgende hoved-

signals stilling.

Fremskudt
signal
(F-signal)

Signal, der kun giver oplysning om det efterfølgende hoved-

signals stilling. Kan ikke vise ”stop”.

Fri bane Den del af banestrækningen, der ligger uden for stationsgræn-

sen.

Fælles
signal

PU-, SU- eller U-signal, der er opstillet bagved sammenløbet af

flere spor.

Fuldt ATC-
overvåget tog

Tog med virksomt mobilt ATC-anlæg på en strækning med fast 

ATC-anlæg.

I førerrumssignalet er de to grønne meldelamper ”ATC inde” 

tændt, og randviser og afstandssøjle er aktive.

Fører Den, som er ansvarlig for arbejdskøretøjets førelse og sikker-

hed.

En fører og en lokomotivfører har normalt samme sikkerheds-

mæssige ansvar og opgaver. Undtagelser er fastlagt i § 71.
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Førerrums-
signal

Den del af det mobile togkontrolanlæg, som videregiver infor-

mationer fra det faste togkontrolanlæg til lokomotivføreren. 

Kan vise informationer fra togkontrolanlæg (ATC, ATC-togstop 

eller HKT).

I ATC-førerrumssignalet vises 

- den tilladte hastighed på strækninger med faste ATC-anlæg

- andre oplysninger som supplerer signalgivningen

- oplysninger om togkontrolanlæggets driftstilstand.

Et mobilt ATC-anlæg bliver virksomt, når førerrumssignalets 

selvtest forløber uden fejl og lokomotivføreren 

- trykker på knappen ”Ranger”, eller

- når indkodning eller kvittering af togdata er afsluttet uden fejl, 

trykker på knappen ”LØS ATC”.

Førerrumssignalet giver herefter oplysninger, der må anven-

des til brug for togfremførelse eller rangering.

På strækninger med faste ATC-anlæg kan et tog være fuldt 

ATC-overvåget. Toget er fuldt ATC-overvåget, når de to grøn-

ne meldelamper “ATC inde” er tændt, og randviser og af-

standssøjle er aktive.

Førerrumssignaler for HKT-anlæg er beskrevet i SIN.
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G-bremsen Langsomt virkende trykluftbremse.

Gennemgå-
ende spor

Den for en bestemt køreretning mindst krumme fortsættelse af

strækningens hovedsspor ind på henholdsvis ud af stationen.

Gennemkø-
rende tog

Tog, for hvilke der i tjenestekøreplanen eller toganmeldelsen

ved et togekspeditionssted (udgangsstationen dog fraregnet)

kun er angivet afgangstid.

Gennemkør-
selsspor

Det spor, for hvilket der for en given strækning og køreretning

kan vises signal ”kør igennem”.

Gennemkør-
selstogvej

Sporstykket fra I-signalet til stationsgrænsen i udkørselsenden.

G/P-
omstilling
G/P/R-
omstilling

Håndtag på køretøjer til valg af bremseart.

Grafisk
køreplan

Plan, hvor togenes løb er indtegnet ved linjer i en matrix, der er

inddelt i stationer og tider.
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H

Hastigheds-
tavle

Supplerende tavle på eller ved et I-, SI-, PU- eller SU-signal.

Hastigheds-
viser

Hastighedsviser på eller ved et I- eller SI-signal, der ved sym-

boler giver oplysning om hastigheden fra signalet.

Hjælpe-
bremse

Ikke-automatisk trykluftbremse på trækkraftenheder.

Hjælpedrifts-
form

Automatisk driftsform, hvor signalgivning ved L-, MU-/U-drift og 

MC-drift sker automatisk, når tog nærmer sig stationen.

Hjælpetog Plantog eller ekstratog, som skal yde hjælp i forbindelse med

et uheld eller til et nedbrudt tog.

HKT Forkortelse af Hastigheds - Kontrol - automatisk Togstop. 

Togkontrolanlæg, der anvendes på S-baner.

HKT-afsnit Sporisolationsafsnit, hvis endepunkt er markeret ved et stands-

ningsmærke (signal 17.22. -17.24.)

Holdestation Station, hvor toget er standsende.

Holdested Fællesbetegnelse for et togekspeditionssted - sidespor eller

trinbræt - på den fri bane. Deltager ikke i den sikkerhedsmæs-

sige afvikling af toggangen. Et trinbræt kan ligge helt eller del-

vist på en station.

Holdleder Holdlederen er en el-sagkyndig person, der af driftslederen for

kørestrøm skriftligt - f.eks. ved instruks - er udpeget til at lede

arbejdet på arbejdsstedet, herunder arbejdsjording og etable-

ring af andre sikkerhedsforanstaltninger.

Hoveddrifts-
form

Driftsform, hvor signalgivning foretages af stationsbestyreren 

eller på en fjernstyret station sker automatisk efter indkodet 

køreplan eller sporbenyttelse.

Hovednøgle Den nøgle til et nøgleaflåst sporskifte, der er under sikringsan-

læggets kontrol.

Hovedsignal Fællesbetegnelse for signaler, der kan vise ”stop” (I-,SI-, PU-,

SU-, U-, DS-, AM-, AM/DS-, VI-, VU-, VM- og VM/DS-signaler).

Hovedspor Det eller de spor, der forbinder to nabostationer.
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Hæmsko Hjælpemiddel til brug ved af- eller nedbremsning af jernba-

nekøretøjer. Ved pålægning på skinnen kan hæmskoen ned-

bremse et jernbanekøretøj, eller sikre det mod at komme i util-

sigtet bevægelse

Højre spor Det højre spor efter køreretningen på dobbeltspor.

Håndsignal Signal, der gives ved armbevægelse, flag eller lygte.
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Ikke-person-
førende tog

Tog, som efter tjenestekøreplanen eller toganmeldelse er ikke-

personførende.

Indkørsels-
togvej

Sporstykket fra I-, VI- eller SI-signalet til togvejens endepunkt

samt sikkerhedsafstanden efter endepunktet.

Indrangering Tilladelse til en lokomotivfører til at rangere ind på en station.
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Jernbane-
infrastruktur-
forvalter

Forestår drift og vedligeholdelse af jernbaneinfrastrukturen og 
har ansvaret for, at

- jernbaneinfrastrukturen overholder gældende regler og 
normer

- der findes godkendte og tilgængelige sikkerhedsinstruktioner 
for drift, færdsel og arbejde på og ved jernbane-
infrastrukturen.

Jernbane-
køretøj

Trækkraftenheder og vogne bestemt til at køre i tog.

Jernbane-
sikkerheds-
plan

Plan, som beskriver de jernbanesikkerhedsmæssige forhold 
vedrørende arbejde i og ved trafikerede spor.

Jernbane-
virksomhed

Virksomhed, der leverer trækkraft til eller forestår transport af 
gods eller passagerbefordring på jernbane.

Jernbane-
vogn

Vogn, som ved sin konstruktion er bestemt til at køre i tog.
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Kendings-
signal

Signal på et køretøjs forende. Kendetegner et tog, arbejds-
køretøj eller rangertræk.

Kilometer-
mærke

Mærke, der viser strækningens kilometrering. Opstillet for hver
200 meter.

Knudestation Station, hvorfra der udgår flere banestrækninger.

Koblingshane Håndtag til åbning og lukning af et køretøjs bremseledning 
eller fødeledning.

Koblingsleder Koblingslederen er en el-sagkyndig person, der af driftslederen 
for kørestrøm skriftligt - f.eks. ved instruks - er udpeget til at 
lede koblinger i forbindelse med arbejde på eller nær ved 
køreledningsanlæg, returstrømskredsløb, beskyttelsesjord 
eller fordelingsstation.

Kontrol på
centralaflåst
sporskifte

Når sporskiftet står i den stilling, hvor det kan aflåses, spor-
skiftet henholdsvis dets hovednøgle er under sikrings-
anlæggets kontrol, og sporskiftets kontroltableau oplyser 
herom.

Kontrol på
centralbetjent
sporskifte

Når sporskiftet er registreret i den stilling, hvortil det sidst er
blevet omstillet fra centralapparatet, og dets kontroltableau 
giver oplysning herom.

Kortslutnings-
strop

To klemmer forbundet med kabel. Når de anbringes på hver sin 
skinnestreng i sporet, sker der en kortslutning, så signaler, der 
dækker pågældende afsnit, holdes på “stop”. 
Kortslutningsstropper virker kun på spor, der er udstyret med 
sporisolation.

Krydsning Samtidig tilstedeværelse på et togekspeditionssted af to tog i
modsat køreretning, når det ene tog før ankomsten til tog-
ekspeditionsstedet og det andet tog efter afgangen kører på 
samme enkeltspor.

Krydsnings-
station

Togekspeditionssted, hvor krydsning finder sted.

Køretøj Trækkraftenheder og vogne bestemt til at køre i tog samt 
arbejdskøretøjer og anhængere.

Kørsel med  
blokafstand

Kørsel på den fri bane, når der i samme blokafsnit kun er èt 
tog.
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Kørsel med
stationsaf-
stand

Kørsel på den fri bane, når der mellem to nabotogfølge-
stationer kun er ét tog, på dobbeltspor eller flersporede 
strækninger èt tog på hvert hovedspor.

Kørsel på
sigt

Kørsel med højst 40 km/t. Lokomotivføreren skal være 
forberedt på at møde en hindring. Traktorvejssignaler, 
varslingsanlæg og anlæg for automatisk sikrede overkørsler 
kan ikke påregnes at virke. Et slukket uordenssignal giver ikke 
garanti for, at en overkørsel er sikret.

Kør-
tilladelse

Et signal, der tillader passage (”kør”, ”kør med begrænset 
hastighed”, ”kør igennem”, ”stop og ryk frem”, ”togvejen 
farbar”, ”forbikørsel tilladt” samt ”forsigtig forbikørsel tilladt”).
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L
La Daglig oversigt over forhold vedrørende arbejder på 

banestrækningerne og anlæggenes tilstand (La = langsom 
kørsel)

La-
anmeldelse

Forslag fra projekter og tekniske tjenester om forhold til 
optagelse i La.

La-baliser Baliser, der anvendes ved midlertidige 
hastighedsnedsættelser.

Linjeblok Anlæg, som ved hjælp af tekniske afhængigheder til 
signalgivningen sikrer togenes kørsel på den fri bane.

Lods Den, der har ansvaret for togets førelse og sikkerhed, når et 
tog fremføres af en lokomotivfører, som ikke har 
strækningskendskab. I et tog med lods har lokomotivføreren 
stadig ansvaret for betjening af lokomotivet og for materiellet.

Logbog Blanket til SR-arbejdslederens notering af forhold vedrørende
sporspærringer.

Lokalaflås-
ning

Aflåsningsform for et elektrisk, centralbetjent sporskifte.

Lokal stations-
drift (L-drift)

Driftsform for en togfølgestation, der ikke kan fjernstyres. 
Signalgivningen foretages af den stedlige stationsbestyrer.

Lokomotiv Fællesbetegnelse for trækkraftenheder, der fremfører tog.

Lokomotivfører Den, som er ansvarlig for togets førelse og sikkerhed.

Lokomotiv-  
personalet

Lokomotivføreren, dennes medhjælp og en eventuel lods

Lukket FC FC, der i togfri tidsrum er ubemandet. Når FC er lukket, er de 
fjernstyrede stationer også lukkede.

Lukket
station

Station

- der i togfri tidsrum er ubemandet

- der er understation under en lukket FC 

- hvor I-signalerne viser ”stop”.

Lydsignal Signal fra lokomotivets fløjte (tyfon) eller togets 
brummeranlæg.

Låsebolt Fællesbetegnelse for fast og transportabel låsebolt.
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Magnetskin-
nebremse

Bremse, som fungerer ved, at metalklodser sænkes ned på
skinnerne og gøres magnetiske. Anvendes ved farebremsning.

Manuel         
centraldrift

Driftsform for fjernstyret station. Signalgivning foretages 
manuelt af stationsbestyreren i FC, men enkelte eller alle 
sporskifter på stationen kan frigives til betjening fra 
stedbetjeningskontakter ved sporskifterne eller fra udvendig 
betjeningskasse.

Manuel linje-
blok

Ældre betegnelse for en linjeblok med togdetektering ved 
hjælp af sporisolationer, men uden stop- og passagekontrol.

Materiellets 
højst tilladte 
hastighed

Den hastighed et tog må fremføres med, når betingelserne er 
til stede (strækningshastighed m.v.).

Materiellets højst tilladte hastighed bestemmes af følgende 
forhold

- hvert enkelt køretøjs højst tilladte hastighed

- toglængden

- togvægten

- bremsearten

- usædvanlige transporter.

Medgående
sporskifter

Sporskifte, hvor kørsel sker i retning fra tungerod mod 
tungespids.

Mellemblok-
signaler

Fællesbetegnelse for AM-, AM/DS- VM- og VM/DS- signaler.

Midlertidig
hastigheds-
nedsættelse 
(LA)

Hastighedsnedsættelse, der fremgår af La eller særlig 
meddelelse. LA vises i førerrumssignalet, når La-baliser er 
udlagt eller ATC- eller HKT-anlægget er omkodet.

Modgående
sporskifte

Sporskifte, hvor kørsel sker i retning fra tungespids mod
tungerod.

MSR3 Mobil strækningsradio type 3. Radioen er koblet til køretøjets
mobile ATC-anlæg, således at positionsindikering og 
radiokanalskift sker automatisk på strækninger med faste ATC-
anlæg.

Mærker Signaler i form af tavler.
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Natsignal Signal der anvendes i mørke og usigtbart vejr.

Nedbrudt 
tog

Tog, som lokomotivføreren melder ikke kan, eller som 
stationsbestyreren erklærer, ikke må fortsætte kørslen.

Noterings-
kalender

Kalender til indførelse af korte uddrag af toganmeldelser, La
og andre vigtige meddelelser om toggangen.

Nødbremse Indretning, som passagerer og togpersonale kan bremse 
toget med.

Nødopløs-   
ning

Betjeningshandling, hvorved en fastlagt togvej opløses, uden
medvirken af tog, eller når den automatiske togvejsopløsning
svigter.

Nøgle-
aflåsning

Aflåsningsform ved centralaflåst sporskifte. Når hovednøglen 
er isat og fastholdt i nøglelåsen, er sporskiftet sikret i en 
bestemt stilling.
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OCK Overvågningscenter Kørestrøm.

Kørestrømsfjernstyringscentraler.
Betjener og overvåger køreledningsanlæggene for S-banen og 
fjernbanerne.
Overvågningscenter Kørestrøm modtager bestilling på køre-
strømsafbrydelser, sagsbehandler bestillingen ud fra de givne 
oplysninger samt udarbejder og udsender meddelelse herom 
kaldet ”Kørestrømsafbrydelse”.

Opskæring
af sporskifte

Kørsel gennem medgående sporskifte i urigtig stilling.

Overgangs-   
station

En station

- mellem to fjernstyrede strækninger

- mellem en fjernstyret og en ikke-fjernstyret strækning

- der er endestation for en fjernstyret strækning.

Overhaling Samtidig tilstedeværelse på et togekspeditionssted af to tog i 
samme køreretning, når rækkefølgen mellem de to tog foran-
dres på togekspeditionsstedet, og begge tog såvel før ankom-
sten som efter afgangen kører på samme enkeltspor, dob-
beltspor eller vekselspor.

Overhalings-
station

Togekspeditionssted, hvor overhaling finder sted.

Over-
hastighed

Særlig høj strækningshastighed eller hastighed i en fast has-
tighedsnedsættelse, som kun er tilladt for særlige togsæt med 
virksom ATC.

Overkørsels-
signal

Signal foran automatisk sikret overkørsel.
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Parkerings-
bremse

Fjederbremse, skruebremse eller lignende konstruktion på kø-
retøjet, der sikrer et henstående køretøj mod at komme i be-
vægelse.

P-bremsede
tog

Tog, som bremses udelukkende med P-bremsen eller med G-
bremsede køretøjer i forbindelse med P-bremsede køretøjer.

Bremsen på arbejdende trækkraftenheder skal stilles i G-brem-
se, hvis toglængden er mere end 600 meter og/eller togvægten 
er mere end 800 tons.

I P-bremsede tog må den samlede G-bremsevægt ikke udgøre 
mere end 10% af togets samlede bremsevægt.

P-bremsen Hurtigt virkende trykluftbremse.

Passager Personer, som befordres i tog, dog ikke

- jernbane-, told- og politipersonale, der gør tjeneste eller er på 
beordret passagerrejse

- personer, der ledsager godstransporter

- militært personel i ikke-personførende tog.

Personbefor-
drende tog

Tog såvel personførende som ikke-personførende, der medfø-
rer passagerer.

Personfø-
rende tog

Tog, som efter tjenestekøreplanen eller toganmeldelse er per-
sonførende.

Plantog Tog, der kører i henhold til tjenestekøreplanen.

Plovfører Særligt uddannet person med kendskab til sneplovens tek-
niske indretning. Ansvarlig for sneplovkørsel/snerydning ved 
kørsel med snerydningstog.
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Ranger-
grænsen

Det punkt på en station eller ved et sidespor på fri bane, der
ikke uden særlig tilladelse må rangeres ud over. Det er marke-
ret ved mærke 17.10. ”Rangergrænsen”.

Ranger- 
hjælper

Hjælper for rangerlederen.

Rangerleder Den, der leder rangeringen.

Rangerloko-
motiv

Trækkraftenhed, der benyttes til rangertjeneste.

Rangerrute Rangervej, hvortil rangerlederen selv omstiller et eller flere 
elektriske sporskifter fra et sporskifteomstillingsanlæg.

Rangertræk Trækkraftenhed med eller uden tilkoblede køretøjer, der ran-
gerer under en rangerleders ansvar.

R-bremsede
tog

Tog, der bremses udelukkende med R-bremsen eller med R-
bremsen i forbindelse med indtil 1/3 P-bremsede køretøjer.

R-bremsen Hurtigt virkende trykluftbremse, som ved høje hastigheder 
virker særlig kraftigt.

Rettelse til La Særlig meddelelse, som udleveres eller dikteres til lokomotiv-
føreren for at underrette om La-forhold, som er opstået efter
udsendelsen af La. Lokomotivføreren skal kvittere for ”Rettelse 
til La” til stationsbestyreren samt notere en dikteret ”Rettelse til 
La”.

RID Fortegnelse over varegrupper, der kun modtages til befordring 
på visse betingelser.

Rød plakat Plakat, der indeholder regler for togvejseftersyn og signalgiv-
ning.
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S-baner Strækninger, hvor der er 1500 V spænding på kørelednings-

anlægget. De er optaget som strækning 8 i TIB.

Sidespor på
den fri bane

Togekspeditionssted, hvor udveksling af vogne kan finde sted. 
Holdested hele døgnet. Kan være dækket af et hovedsignal 
med funktion som dækningssignal (DS-, AM/DS- eller VM/DS-
signal).

Sidespor på
en station

Spor, der ikke er togvejsspor.

Signalaspekt Èt signals visende.

Signalbillede Signaler opstillet ved siden af hinanden således, at de kun
kan kendes fra hinanden ved deres indbyrdes placering.

Signalblok Ældre betegnelse for en linjeblok med stop- og passagekon-
trol, men uden togdetektering.

Signalgivning
for gennem-
kørsel

Signal ”kør igennem” fra I-signalet til pågældende gennemkør-
selstogvej.

Signalgivning
for indkørsel

Signal ”kør”, ”kør med begrænset hastighed” eller ”stop og ryk 
frem” fra I-, VI-, eller SI-signalet til pågældende indkørselstog-
vej.

Signalgivning
for udkørsel

Signal ”kør”, ”kør igennem” eller ”stop og ryk frem” fra hoved-
signaler i stationens udkørselsende.

Signal i dæk-
ningsstilling

Signal, der dækker togvej ved signal ”forbikørsel forbudt” eller
”stop”.

Signal i kør- 
stilling

Signal, der viser en kørtilladelse.

Signalindret-
ninger på tog

Betegnelse for kendingssignal, slutsignal, underretningssig-
naler på vogne samt brummerledning.

Signalplanke Anordning med slutsignalholdere til anbringelse på et køretøjs
puffere.

Sikkerheds-
afstand

Indkørselstogvejens forløb fra dens endepunkt til et punkt, efter 
hvilket der er risiko for berøring med andre togveje, afsporing, 
opskæring af sporskifte o.l.
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Sikkerheds-
melding

Skriftlig eller mundtlig melding med jernbane-
sikkerhedsmæssigt indhold. Anvendelse af bestemt ordlyd 
eller sikkerhedsblanket kan være foreskrevet.

Sikkerheds-
telefon

Ældre betegnelse for telefon, der giver direkte kontakt med en 
stationsbestyrer.

Sikringsanlæg Fællesbetegnelse for stationssikringsanlæg og linjeblok(ke).

Sikringsplan Fællesbetegnelse for den til et stationssikringsanlæg hørende
spor- og signalplan med tilhørende betjeningsskemaer, 
oversigter og lokale betjeningsvejledninger.

Sikringstek-
nisk perso-  
nale

Personale, som er uddannet til at forestå drift, vedligeholdelse 
og fejlretning på sikringsanlæg samt anlæg for automatisk 
sikrede overkørsler.

Skriftlig
forbikørsels- 
tilladelse

Tilladelse til en lokomotivfører til at passere signaler og/eller 
farepunkter på fri bane.

Skriftlig 
udkørsels-       
tilladelse

Tilladelse til en lokomotivfører til at køre ud af en station.

Skruebremse Håndbremse på visse køretøjer.

Skruekobling Anordning til sammenkobling af køretøjer.

Slutbremse Bageste køretøj med virksom trykluftbremse.

Slutsignal Signal på togets bageste køretøj.

Snerydnings-
tog

Ekstratog, som har tilkoblet snerydningsmateriel forrest.

Sporisolation Udstyr til togdetektering. De to skinnestrenge i et 
togdetekteringsafsnit er isoleret fra hinanden. Når et 
jernbanekøretøj kører ind i afsnittet, vil hjulene kortslutte de to 
skinnestrenge, og afsnittet meldes besat.

Sporområde 
omfattet af 
sikringsanlæg

Sporområde, hvor stationsbestyreren ved betjening af 
sikringsanlægget har mulighed for at betjene sporskifter og 
signaler.

Sporspærre Anordning på sporet, der hindrer indløb i en togvej. Anvendes
som dækningssporskifte.
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Sporspærring En spærring af spor på den fri bane eller af et sporstykke på

en station som følge af sporets tilstand, arbejder i eller ved
spor eller anden hindring.

Sporstopper Anordning ved enden af spor til hindring af utilsigtet kørsel.

SR-arbejds-
leder

Person, der leder arbejder i eller ved spor. SR-arbejdslederen 
er ansvarlig for sikkerheden og udveksler sikkerhedsmeldinger 
med stationsbestyreren.

SR-koordina-
tor

Person, der godkender eller udfærdiger 
jernbanesikkerhedsplanen ved arbejder i eller ved sporet, og 
efterfølgende fører tilsyn med, at jernbanesikkerhedsreglerne 
overholdes under arbejdet.

Standsende
tog

Tog, for hvilke der i tjenestekøreplanen eller toganmeldelsen er 
angivet såvel ankomsttid som afgangstid ved et 
togekspeditionssted.

Standsignal Signal til afmærkning af ufarbart spor eller 
hastighedsnedsættelse.

Standsnings-
mærke

Mærke, som angiver standsningssted for en bestemt 
togstørrelse.

Station Togekspeditionssted med hovedsignaler og centralsikring. En 
station kan deltage i den sikkerhedsmæssige afvikling af 
toggangen som togfølgestation, eller den kan være lukket eller 
ubetjent.

Stationens
afgangstilla-
delse

Tilladelse, der skal være givet, for at et tog må afgå fra en
station. Tilladelsen gives ved

- signalgivning for udkørsel

- skriftlig udkørselstilladelse, eller 

- meldingen ”tog….(nr). Der er afgang”.

Stations-
bestyrer

Den, som har det jernbanesikkerhedsmæssige ansvar for 
jernbanesikkerhedstjenesten på stationen. 

Ansvaret for en station, hvorpå der anvendes AG-drift jf. TIB, 
kan varetages af stationsbestyreren på en anden station.

Stations-
grænsen

Grænsen mellem den fri bane og stationsområdet markeret
ved det hovedsignal (I- eller VI-signal), der dækker stationen.
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Stations-   
området

Sporområdet inden for stationsgrænsen.

Stationssik-
ringsanlæg

Anlæg, der gennem signalgivningen sikrer togenes kørsel ind
på, ud af og gennem et togekspeditionssted.

Stopstilling Signal, der ikke tillader kørsel.

Stræknings- 
hastighed

Den største tilladte hastighed ved kørsel på en bestemt 
banestrækning. Strækninger med faste ATC-anlæg kan have 
en særlig strækningshastighed- overhastighed - for togsæt 
med dokumenteret lav påvirkning af sporet (særlige togsæt).

Strækningshastighed for hver strækning fremgår af TIB.

Stræknings-
kendskab

Lokomotivførerens visuelle kendskab til

- placering af signaler og mærker 
- standsningsteders beliggenhed og 

viden om lokale rangerforhold på stationer, jf. lokale 
rangerinstrukser og/eller SIN på en banestrækning.

Styreledning Kabelforbindelse mellem køretøjer i styreledningstog til 
manøvrering af trækkraftenheder.

Styrelednings-
tog

Tog, hvori lokomotivføreren fra en førerplads i spidsen af toget 
manøvrerer trækkraftenheder tilkoblet forankørende vogne.

Styrevogn Personvogn med førerrum.

Særligt 
togsæt

Togsæt, som har dokumenteret lav påvirkning af sporet, og 
som derfor på visse strækninger med faste ATC-anlæg har lov 
til at køre med højere hastighed end andre materieltyper 
(overhastighed).

Særtog Ekstratog, der er bestemt til kun at standse ved 
togekspeditionssteder, som angivet i toganmeldelsen. Toget 
må ikke køre tilbage på den fri bane.
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Tableau Lampe eller farvet felt, som angiver en tilstand, f.eks. et 

signals udvisende, et sporskiftes stilling, eller om et sporstykke
er frit.

Teknisk
driftsansvar-
lig

Den teknisk driftsansvarlige er den person, som på 
jernbaneinfrastrukturforvalterens vegne foretager tilsyn og 
sikrer nødvendig vedligeholdelse af en nærmere fastsat del af 
infrastrukturen f.eks. spor eller sikringsanlæg.

Telegram-
journal

Journal til indførelse af modtagne og afsendte 
sikkerhedsmeldinger.

Tilbagetag-
ning af tog-
veje

Sker i forbindelse med togvejsopløsning enten automatisk eller 
manuelt efter togs ankomst til hhv afgang fra en station.

Toganmel- 
delse

Anmeldelse af ekstratog.

Togdetekte-
ring

Teknisk registrering af, om der befinder sig jernbanekøretøjer i 
et sporstykke. Foretages ved hjælp af akseltællere eller 
sporisolationer.

Togdetek-
teringsafsnit

Et sporafsnit, som har selvstændigt udstyr til togdetektering, og 
som derfor separat kan meldes besat eller frit.

Togekspedi-
tionssted

Fællesbetegnelse for stationer og holdesteder.

Togets
belastning

Togvægten med fradrag af arbejdende trækkraftenheders
vægt.

Togets         
størrelse

Angives i antal meter og antal tons.

Togets
personale

Det personale, som gør tjeneste i toget (togpersonale og 
lokomotivpersonale).

Togfølge Den afstand, tog må følge efter hinanden i.

Togfølge-
station

Station, der deltager i den sikkerhedsmæssige afvikling af 
toggangen. En fjernstyret station er togfølgestation, undtagen 
når den er lukket, fordi FC er lukket. En overgangsstation på en 
strækning med linjeblok, hvorpå der anvendes AG-drift, jf. TIB, 
er togfølgestation, under stationsbestyreren på en anden 
stations ansvar.
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Togfører Den, som leder togpersonalet.

Togjournal Journal til indførelse af af- og tilbagemeldinger mv.

Togkontrol-
anlæg

Fællesbetegnelse for ATC-, ATC-togstop-, HKT-anlæg og 
togstopanlæg. Består af faste anlæg, som er tilsluttet 
sikrings-anlæggene, mobile anlæg i togene samt et 
førerrumssignal.

Togleder Toglederen disponerer og koordinerer jernbanetrafikken i 
samarbejde med stationsbestyrerne og de jernbane-
infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder eller andre 
entreprenørvirksomheder, der anvender eller arbejder på 
Banedanmarks jernbanenet.

Toglederen er med hensyn til disponering øverste myndighed 
for de strækninger, den pågældende er togleder for.

Toglokomotiv Trækkraftenhed, der er tjenestegørende i tog.

Togpersonalet Togfører og dennes medhjælp.

Togsæt Flere jernbanekøretøjer, som kører fast sammenkoblet og 
udgør én trækkraftenhed.

Togtidsregi-
strering

Teknisk udstyr, som automatisk eller ved manuel inddatering 
registrerer og opbevarer oplysninger om togenes kørsel.

Togvej Fællesbetegnelse for indkørselstogveje, udkørselstogveje og 
gennemkørselstogveje.

Togvejens
endepunkt

Punkt, hvor indkørende tog senest skal standse. Er markeret 
ved signal ”stop”, signal ”forbikørsel forbudt” eller mærket 
”stop” eller ”sporstopper med rødt lys og refleks”.

Togvejs-
eftersyn

Direkte og/eller indirekte kontrol af, at togvejen er fri, og at
de til togvejen hørende sporskifter og sporspærrer er eller
bliver aflåst i rette stilling.

Togvejsspor De spor på en station, hvorfra henholdsvis hvortil der kan 
stilles signal for ind-, ud- eller gennemkørsel.
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Trafikal
driftsansvarlig

Den person, der ved infrastrukturarbejder i nødvendigt omfang 
sikrer koordinering mellem arbejderne indbyrdes og mellem 
arbejder og jernbanetrafikken. Den trafikale driftsansvarlige 
sikrer også bekendtgørelse af infrastrukturarbejder efter 
indmelding, og at arbejderne kan finde sted indenfor 
gældende sikkerhedsregler.

Trafiksty-
relsen

Trafikstyrelsen er statens jernbanemyndighed indenfor 
regulering, planlægning, sikkerhed og trafikal koordinering.
Trafikstyrelsen regulerer, godkender og fører tilsyn med 
jernbanens sikkerhed.

Traktor Mindre trækkraftenhed, som fortrinsvis anvendes til rangering 
på stationer.

Transportabel
låsebolt

Anordning anbragt på et togekspeditionssted. Kan sættes på 
et sporskifte til sikring af til- eller fraliggende tunge. Kan 
aflåses med hængelås.

Trinbræt Togekspeditionssted, hvor udveksling af passagerer kan finde 
sted. Holdested hele døgnet.

Trykluftslange Slange til etablering af forbindelse mellem to køretøjers 
bremse- eller fødeledning.

Trækbuk

Trækstang

Trækstol

Håndstang

Kontravægt

Fastmonteret anordning bestående af trækstang, trækstol, 
håndstang og kontravægt til brug ved omstilling af 
håndbetjente sporskifter.

Traktorvejs-
signaler

Signaler opstillet ved overgange over sporet, og som ved gult 
blinklys advarer personale om, at der kommer tog i det/de 
pågældende spor.

Togvej uden
sikkerheds-
afstand

Togvej, hvor sporet umiddelbart efter endepunktet kan være 
besat eller blive befaret.
Togvejen kan være væsentlig kortere end øvrige 
indkørselstogveje for samme køreretning.
Togvejens endepunkt er markeret med et PU-signal, der viser 
”stop”, et mærke ”stop” eller en ”sporstopper med rødt lys og 
refleks”.

Togvægt Den samlede vægt af trækkraftenheder og vogne mv.
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Trækkraft-
enhed

Fællesbetegnelse for lokomotiver, togsæt, traktorer og ar- 
bejdskøretøjer.

Tungetil-
slutning

En sporskiftetunges tilslutning til sideskinnen.

Tæthedsprøve Kontrol af bremsesystemets tæthed.



SR

U

Ubetjent 
station

Station, der i togtid ikke deltager i den sikkerhedsmæssige af-

vikling af toggangen, og hvor

- indkørselssignalerne normalt viser  ”kør igennem”

- udkørselssignalerne normalt viser ”kør”

for tog, der skal igennem stationen.

Udgangs-
station

Et togekspeditionssted, hvorfra et tog får afgangstilladelse med 

et tognummer, der anvendes første gang i det pågældende 

driftsdøgn. I tjenestekøreplanen eller toganmeldelsen er der 

kun anført afgangstid.

Udkørsels-
togvej

Sporstykket fra togets forende til togvejens endepunkt (stati-

onsgrænsen eller et SU- eller U-signal, der viser ”stop”).

Udlignings-
træk

Håndtag til udluftning af et køretøjs bremsecylinder.

Udrangering Tilladelse til en lokomotivfører til at rangere ud af en station.

Understation Togfølgestation på en fjernstyret strækning. Stationens perso-

nale deltager normalt ikke i den sikkerhedsmæssige afvikling

af toggangen.

Understations-
drift

Driftsform for en station på en fjernstyret strækning. De til sta-

tionen hørende signaler og sporskifter betjenes fra stationens 

centralapparat.

Uordens-
signal

Signal foran en automatisk sikret overkørsel.

Usædvanlig
transport
(UT)

Jernbanetransporter der på grund af godsets vægt, omfang  

vognanvendelse, læssemetode m.v. ikke må befordres uden

særlig tilladelse.
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Varslings-
anlæg

Anlæg opstillet ved overgange over sporet, som ved højtalere, 

eventuelt suppleret med lyssignal og/eller skilte advarer publi-

kum mod at gå over spor, hvor der kører tog.

Vekselspor To eller flere parallelle hovedspor med vekselspordrift. Hvert

hovedspor betragtes som et enkeltsporet banestykke.

Vekselspor- 
drift

Kørsel ad to eller flere parallelle hovedspor med valgfri spor-

benyttelse og køreretning.

Venstre spor Venstre spor efter køreretningen på en dobbeltsporet stræk-

ning.

Vigespor Det eller de af stationens togvejsspor, som i TIB ikke er beteg-

net som gennemgående spor.

Vognmelding Melding om vognes optagelse og udsættelse på stationer.
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Ydre signal Fællesbetegnelse for signaler og mærker, som står langs ba-

nelinien. Modstykke til førerrumssignal, ”indre signal”.
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