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Ændringer i forhold til forrige version

IN.51

Ændring per 2020-06-01:

Farligt gods 
Værktøjet og måden jernbanevirksomhederne skal registrere godstog, der befordrer farligt gods, 
ændres. Ændringen er gældende for alle trafikale regelsæt. 
 
Forkortelser 
Hele forkortelsesafsnittet er slettet, da det er et grundprincip i de trafikale regler at undgå brug af 
forkortelser så vidt muligt. 
 
De situationer hvor forkortelser ikke kan undgås, er forklaringen af forkortelsen i stedet skrevet 
ind som en del af teksten (f.eks. diverse køremodes, ATC, RFID mv.). 
 
Hovedsignal 
Definition af hovedsignal tilføjes. 
 
Manglende slutsignal 
Det tydeliggøres, at tilladelse til at køre uden slutsignal kan gives, når det i forbindelse med 
eftersyn af toget konstateres, at toget ikke kan køre med almindeligt slutsignal. Det kan altså 
være både i forbindelse med klargøring inden afgang, eller efter et eftersyn når toget er 
undervejs. 
 
Roller 
Kompetencebeskrivelserne fjernes fra rolledefinitionerne, da kompetencestyring ikke reguleres 
af de trafikale regler, men gennem uddannelse. 
 
For lokomotivføreren, rangerlederen og rangerområdelederen var der under 
kompetencebeskrivelsen et krav om nødvendig viden om infrastruktur og lokale instruktioner. 
Disse krav videreføres i stedet som en del af rolledefinitionen. 
 
Sporafsnit 
Det præciseres, at et sporafsnit kan afgrænses enten af to på hinanden følgende ETCS 
stopmærker, eller af systemgrænsen og et ETCS stopmærke. 
 
Redaktionelle justeringer 
Der foretages desuden en del redaktionelle justeringer af sprog og mindre præciseringer af 
instruktion.

Udgået

Ændring per 2020-06-01:

ForkortelserUdgået
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IN.8 Udgået

Ændring per 2020-06-01:

Akseltryk, Metervægt, LæsseprofilUdgået

IN.9 Udgået

Ændring per 2020-06-01:

Automatic Train Control (Automatisk togkontrol)Udgået

IN.11 Udgået

Ændring per 2020-06-01:

Driver Machine Interface (førerrumssignal)Udgået

IN.12 Udgået

Ændring per 2020-06-01:

European Train Control System (Europæisk togkontrolsystem)Udgået

IN.13 Udgået

Ændring per 2020-06-01:

Fjernbanens KørestrømsinstruksUdgået

IN.14 Udgået

Ændring per 2020-06-01:

Full Supervision modeUdgået

IN.15 Udgået

Ændring per 2020-06-01:

Isolation modeUdgået

IN.17 Udgået
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Ændring per 2020-06-01:

Not ApplicableUdgået

IN.18 Udgået

Ændring per 2020-06-01:

Non Leading modeUdgået

IN.19 Udgået

Ændring per 2020-06-01:

Not ApplicableUdgået

IN.20 Udgået

Ændring per 2020-06-01:

On Sight modeUdgået

IN.21 Udgået

Ændring per 2020-06-01:

Not ApplicableUdgået

IN.22 Udgået

Ændring per 2020-06-01:

Not ApplicableUdgået

IN.23 Udgået

Ændring per 2020-06-01:

Post Trip modeUdgået

IN.46 Udgået
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Ændring per 2020-06-01:

Radiofrekvens IdentifikationUdgået

IN.24 Udgået

Ændring per 2020-06-01:

Reglementet for international jernbanetransport af farligt godsUdgået

IN.25 Udgået

Ændring per 2020-06-01:

Standby modeUdgået

IN.26 Udgået

Ændring per 2020-06-01:

Not ApplicableUdgået

IN.27 Udgået

Ændring per 2020-06-01:

System Failure modeUdgået

IN.28 Udgået

Ændring per 2020-06-01:

Shunting modeUdgået

IN.29 Udgået

Ændring per 2020-06-01:

Staff Responsible modeUdgået

IN.30 Udgået
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Ændring per 2020-06-01:

STM National modeUdgået

IN.31 Udgået

Ændring per 2020-06-01:

Styring, Regulering og OvervågningssystemUdgået

IN.32 Udgået

Ændring per 2020-06-01:

Trip modeUdgået

IN.33 Udgået

Ændring per 2020-06-01:

Not ApplicableUdgået

IN.34 Udgået

Ændring per 2020-06-01:

Unfitted modeUdgået

IN.35 Udgået

Ændring per 2020-06-01:

Vessel Traffic Service (overvågning af faste forbindelser)Udgået

Udgået

Ændring per 2020-06-01:

IntroduktionUdgået

IN.37 Udgået
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Ændring per 2020-06-01:

Indholdet af disse regler skal fortolkes i overensstemmelse med de følgende retskilder:Udgået

IN.38 Udgået

Ændring per 2020-06-01:

1. LOV nr. 686 af 27/05/2015, Lov om jernbane, udstedt af Transportministeriet 
2. BJ 5-3-2015, Bestemmelser for drifts - og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet, 
udstedt af Trafik- og Byggestyrelsen 
3. ERTMS OPERATIONAL PRINCIPLES AND RULES, version 5, udstedt af Det Europæiske 
Jernbaneagentur - ERTMS enheden 
4. Tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Drift og trafikstyring i 
jernbanesystemet i Den Europæiske Union 2019/773, 16.05.2020, udstedt af Den Europæiske 
Kommission.Udgået

Roller

RF.1 Trafikleder

RF.2 DEFINITION Trafiklederen arbejder i et trafikkontrolcenter og er ansvarlig for den daglige 
styring og koordinering af jernbanedrift indenfor det område, trafiklederen 
styrer. Trafiklederen skal samarbejde med alle involverede parter for at udføre 
disse opgaver. 
 
Trafiklederen styrer ved brug af trafikstyringssystemet driften af tog og 
vedligeholdelse i et tildelt område. 
 
Trafiklederen må ikke samtidigt udføre arbejdet som infrastrukturkoordinator.

Side 7 af 56

Operationelle Regler for fjernbanen - Version ORF-20-2



Ændring per 2020-06-01:

Trafiklederen arbejder i et trafikkontrolcenter og er ansvarlig for den 
daglige styring og koordinering af jernbanedrift indenfor det område, 
trafiklederen styrer. Trafiklederen skal samarbejde med alle involverede 
parter for at udføre disse opgaver. 
 
Trafiklederen styrer ved brug af trafikstyringssystemet driften af tog og 
vedligeholdelse i et tildelt område. 
 
Trafiklederen må ikke samtidigt udføre arbejdet som 
infrastrukturkoordinator. 
 
Kompetencer: 
 
- Trafiklederen skal have jernbanekompetencer som trafikleder 
- trafiklederen skal være kvalificeret i brugen af procedurer og udstyr, der 
er stillet til rådighed på arbejdspladsen 
- trafiklederen skal have tilstrækkelig viden om infrastrukturen i det 
område, trafiklederen styrer til at kunne udpege steder i infrastrukturen 
og relevante regler og instruktioner.

RF.9 Lokomotivfører

RF.10 DEFINITION Lokomotivføreren er ansvarlig for sikker kørsel med et tog eller et køretøj. 
Dette inkluderer at overholde den højest tilladte hastighed og betjene 
bremserne. 
 
Lokomotivføreren skal have den nødvendige viden om infrastrukturen og de 
lokale instruktioner, der er gældende, hvor toget skal køre.

Ændring per 2020-06-01:

Lokomotivføreren er ansvarlig for sikker kørsel med et tog eller et 
køretøj. Dette inkluderer at overholde den højest tilladte hastighed og 
betjene bremserne. 
 
Kompetencer: 
 
- Lokomotivføreren skal have jernbanekompetencer som lokomotivfører 
- lokomotivføreren skal være kompetentden inødvendige brugenviden af
om procedurerinfrastrukturen og udstyr stillet til rådighed på 
arbejdspladsen 
- lokomotivføreren skalde havelokale tilstrækkeliginstruktioner, vidender 
omer infrastrukturengældende, hvor dertoget skal køres med et tog eller 
et køretøj til at kunne udpege steder i infrastrukturen og deres tilknyttede 
regler og instruktionerkøre.

RF.38 Infrastrukturkoordinator
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RF.39 DEFINITION Infrastrukturkoordinatoren er ansvarlig for at overvåge status af 
infrastrukturen. Infrastrukturkoordinatoren er ansvarlig for overordnet 
koordinering af vedligeholdelse og fejlretning samt sikring af, at det relevante 
fejlretningspersonale tilkaldes til forskellige opgaver såsom sporskifter med 
manglende kontrol, akseltællerfejl, skinnebrud eller balisefejl. 
 
Infrastrukturkoordinatoren må ikke samtidig udføre rollen som trafikleder.

Ændring per 2020-06-01:

Infrastrukturkoordinatoren er ansvarlig for at overvåge status af 
infrastrukturen. Infrastrukturkoordinatoren er ansvarlig for overordnet 
koordinering af vedligeholdelse og fejlretning samt sikring af, at det 
relevante fejlretningspersonale tilkaldes til forskellige opgaver såsom 
sporskifter med manglende kontrol, akseltællerfejl, skinnebrud eller 
balisefejl. 
 
Infrastrukturkoordinatoren må ikke samtidig udføre rollen som trafikleder. 
 
Kompetencer: 
 
- Infrastrukturkoordinatoren skal vedligeholde jernbanekompetencer som 
infrastrukturkoordinator 
- infrastrukturkoordinatoren skal have tilstrækkeligt kendskab til 
signalsystemet at være i stand til at vurdere konsekvenserne af 
fejlmeddelelser og fejl i teknisk udstyr 
- infrastrukturkoordinatoren skal være kompetent i brugen af de 
procedurer og udstyr, der stilles til rådighed til brug på arbejdspladsen.

RF.14 Rangerleder

RF.15 DEFINITION Rangerlederen er ansvarlig for sikker kørsel med rullende materiel indenfor et 
rangerområde eller på en rangerrute.  
 
En rangerleder kan kun være ansvarlig for kørslen med ét tog eller køretøj ad 
gangen, og kun i områder, hvor rangerlederen har den nødvendige viden om 
infrastrukturen, og de lokale instruktioner, der er gældende for området. 
 
Rangerlederens ansvar kan varetages af lokomotivføreren forudsat, at 
trækkraft og bremser kan betjenes fra førerrummet i forenden af 
kørselsretningen.
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Ændring per 2020-06-01:

Rangerlederen er ansvarlig for sikker kørsel med rullende materiel 
indenfor et rangerområde eller på en rangerrute.  
 
En rangerleder kan kun være ansvarlig for kørslen med ét tog eller 
køretøj ad gangen. 
 
Rangerlederens ansvar kan varetages af lokomotivføreren forudsat, at 
trækkraft og bremser kan betjenes fra førerrummetkun i forenden af 
kørselsretningen. 
 
Kompetencer: 
 
- Rangerlederenområder, skalhvor haverangerlederen 
jernbanekompetencerhar somden rangerleder 
-nødvendige rangerlederenviden skalom væreinfrastrukturen, kompetent
og ide brugenlokale afinstruktioner, reglerder oger instruktionergældende 
omhandlendefor rangeringområdet. 
- 
Rangerlederens rangerlederenansvar skalkan havevaretages videnaf om
lokomotivføreren denforudsat, relevanteat infrastrukturtrækkraft og lokale
bremser instruktioner,kan hvorbetjenes derfra skalførerrummet rangeresi 
medforenden togaf kørselsretningen.

RF.19 Rangerområdeleder

RF.20 DEFINITION Rangerområdelederen er ansvarlig for sikker koordinering af kørsler med 
rullende materiel i et rangerområde, og har den nødvendige viden om 
infrastrukturen, og de lokale instruktioner, der er gældende for området.  
 
Rangerområdelederen koordinerer alle kørsler ind i eller ud af rangerområdet 
med trafiklederen. 
 
Rangerområdelederens ansvar kan varetages af en rangerleder.
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Ændring per 2020-06-01:

Rangerområdelederen er ansvarlig for sikker koordinering af kørsler med 
rullende materiel i et rangerområde, og har den nødvendige viden om 
infrastrukturen, og de lokale instruktioner, der er gældende for området.  
 
Rangerområdelederen koordinerer alle kørsler ind i eller ud af 
rangerområdet med trafiklederen. 
 
Rangerområdelederens ansvar kan varetages af en rangerleder. 
 
Kompetencer: 
 
- Rangerområdelederen skal have jernbanekompetencer som 
rangerområdeleder 
- rangerområdelederen skal være kompetent i brugen af procedurer og 
instruktioner omhandlende rangering 
- rangerområdelederen skal have viden om infrastrukturen og de lokale 
instruktioner for rangerområdet.

RF.34 Brovagt

RF.35 DEFINITION Brovagten er ansvarlig for at sikre, at broens infrastruktur er sikker at passere 
med tog, når det er påkrævet, og at broklappen åbnes for at tillade anden 
trafik, når det er påkrævet.

Ændring per 2020-06-01:

Brovagten er ansvarlig for at sikre, at broens infrastruktur er sikker at 
passere med tog, når det er påkrævet, og at broklappen åbnes for at 
tillade anden trafik, når det er påkrævet. 
 
Kompetencer: 
 
- Brovagten skal vedligeholde jernbanekompetencer som brovagt 
- brovagten skal være kompetent i brugen af de procedurer og det udstyr, 
der er stillet til rådighed til brug på arbejdspladsen 
- brovagten skal have viden om infrastrukturen, i det område brovagten 
betjener og alle yderligere krav, der relaterer sig til sikker afvikling af 
trafik, der ikke er på jernbane.

RF.26 Jernbanearbejdsleder

RF.27 DEFINITION Jernbanearbejdslederen er ansvarlig for sikkerheden på ethvert arbejdssted, 
hvor arbejdet foregår i sporet eller i nærheden af sporet. En 
jernbanearbejdsleder kræves både ved planlagt arbejde og fejlretning.
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Ændring per 2020-06-01:

Jernbanearbejdslederen er ansvarlig for sikkerheden på ethvert 
arbejdssted, hvor arbejdet foregår i sporet eller i nærheden af sporet. En 
jernbanearbejdsleder kræves både ved planlagt arbejde og fejlretning. 
 
Kompetencer: 
 
- Jernbanearbejdslederen skal vedligeholde jernbanekompetencer som 
jernbanearbejdsleder 
- Jernbanearbejdslederen skal være kompetent i brugen af procedurer og 
udleveret udstyr for at udføre sit arbejde 
- Jernbanearbejdslederen skal have kendskab til infrastrukturen, hvor 
arbejdet skal foregå.

RF.45 Assisterende jernbanearbejdsleder

RF.46 DEFINITION Den assisterende jernbanearbejdsleder bistår jernbanearbejdslederen og kan 
kun have ansvaret for en del af arbejdet under ledelse af 
jernbanearbejdslederen.

Ændring per 2020-06-01:

Den assisterende jernbanearbejdsleder bistår jernbanearbejdslederen og 
kan kun have ansvaret for en del af arbejdet under ledelse af 
jernbanearbejdslederen. 
 
Kompetencer: 
 
- Den assisterende jernbanearbejdsleder skal vedligeholde 
jernbanekompetencer som jernbanearbejdsleder 
- den assisterende jernbanearbejdsleder skal være kompetent i brugen af 
de procedurer og udstyr, der er stillet til rådighed for at udføre dennes 
opgaver 
- den assisterende jernbanearbejdsleder skal have kendskab til den 
infrastruktur, hvor arbejdet skal foregå.

RF.22 Sporspærringsleder

RF.23 DEFINITION Sporspærringslederen er ansvarlig for jernbanesikkerheden som inkluderer 
alle kørsler, der finder sted indenfor en sporspærring, der er aftalt med en 
trafikleder og alt sikkerhedsmæssig kommunikation omkring denne. Det er 
forventet, men ikke begrænset til, at kommunikationen mellem 
sporspærringslederen og trafiklederen finder sted ved brug af håndholdt 
terminal. 
 
Sporspærringslederen varetager rangerområdeledelsen for en sporspærring.
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Ændring per 2020-06-01:

Sporspærringslederen er ansvarlig for jernbanesikkerheden som 
inkluderer alle kørsler, der finder sted indenfor en sporspærring, der er 
aftalt med en trafikleder og alt sikkerhedsmæssig kommunikation 
omkring denne. Det er forventet, men ikke begrænset til, at 
kommunikationen mellem sporspærringslederen og trafiklederen finder 
sted ved brug af håndholdt terminal. 
 
Sporspærringslederen varetager rangerområdeledelsen for en 
sporspærring. 
 
Kompetencer: 
 
- Sporspærringslederen skal have jernbanekompetencer som 
sporspærringsleder 
- sporspærringslederen skal være kompetent i brugen af procedurer og 
udleveret udstyr for at udføre sit arbejde 
- sporspærringslederen skal have viden om infrastrukturen, hvor 
sporspærringen skal finde sted.

RF.48 Fagarbejdsleder

RF.49 DEFINITION Fagarbejdslederen er ansvarlig for at kontrollere og kommunikere med 
jernbanearbejdslederen omkring alle spørgsmål vedrørende de tekniske 
installationer, hvor de forventes at have en indvirkning på enten sikkerheden 
eller regulariteten.

Ændring per 2020-06-01:

Fagarbejdslederen er ansvarlig for at kontrollere og kommunikere med 
jernbanearbejdslederen omkring alle spørgsmål vedrørende de tekniske 
installationer, hvor de forventes at have en indvirkning på enten 
sikkerheden eller regulariteten. 
 
Kompetencer: 
 
- Fagarbejdslederen skal have en dokumenteret kompetence i håndtering 
af de tekniske systemer, der skal overvåges.

RF.42 Tekniker

RF.43 DEFINITION Teknikeren har specifikke tekniske færdigheder og arbejder i infrastrukturen 
og/eller omkringliggende jernbanebygninger, enten med eller uden 
sporspærring. Teknikeren kan medbringe arbejdskøretøjer og andre 
skinnekøretøjer.
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Ændring per 2020-06-01:

Teknikeren har specifikke tekniske færdigheder og arbejder i 
infrastrukturen og/eller omkringliggende jernbanebygninger, enten med 
eller uden sporspærring. Teknikeren kan medbringe arbejdskøretøjer og 
andre skinnekøretøjer. 
 
Kompetencer: 
 
- Teknikeren skal være kompetent i brugen af de procedurer og udstyr 
stillet til rådighed til brug på arbejdspladsen 
- teknikeren skal være kompetent i at evaluere konsekvenserne af 
vedligeholdelsesarbejde for jernbanesikkerheden.

RF.51 Vagtpost

RF.52 DEFINITION Vagtposten er ansvarlig for at advare personale, der arbejder tættere end 4 
meter fra den nærmeste skinne, hvor der ikke er etableret en sporspærring.

Ændring per 2020-06-01:

Vagtposten er ansvarlig for at advare personale, der arbejder tættere end 
4 meter fra den nærmeste skinne, hvor der ikke er etableret en 
sporspærring. 
 
Kompetencer: 
 
- Vagtposten skal vedligeholde jernbanekompetencer som vagtpost 
- vagtposten skal være kompetent i brugen af de procedurer og det 
udstyr, der er stillet til rådighed for at udføre dennes opgaver.

RF.57 Gæst

RF.58 DEFINITION En gæst er en person, der er udpeget til at udføre en opgave inden for 
sikkerhedsafstanden på 4 meter fra den nærmeste skinne, dog med særlig 
tilladelse til at fravige kravet om at besidde et gyldigt legitimationskort. En 
gæst modtager altid en skriftlig instruktion og er altid ledsaget af personale.

Ændring per 2020-06-01:

En gæst er en person, der er udpeget til at udføre en opgave inden for 
sikkerhedsafstanden på 4 meter fra den nærmeste skinne, dog med 
særlig tilladelse til at fravige kravet om at besidde et gyldigt 
legitimationskort. En gæst modtager altid en skriftlig instruktion og er altid 
ledsaget af personale. 
 
Kompetencer: 
- Gæsten skal være i stand til at forstå og følge instruktionerne fra det 
ledsagende personale.
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RF.60 Entreprenør

RF.61 DEFINITION Entreprenøren er en virksomhed der indgår kontrakt om arbejde i den 
infrastruktur, der forvaltes af Banedanmark. Entreprenøren er ansvarlig for 
sikring af, at der, for alle planlagte arbejder, er truffet de nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger.

Ændring per 2020-06-01:

Entreprenøren er en virksomhed der indgår kontrakt om arbejde i den 
infrastruktur, der forvaltes af Banedanmark. 
 
Kompetencer: 
 
- Entreprenøren skal væreer kompetentansvarlig ifor brugensikring af 
regler og instrukser, der erat specifikkeder, for infrastrukturarbejdet 
- entreprenøren skal have enalle gyldigplanlagte Banedanmarkarbejder, 
licenser tiltruffet atde udførenødvendige infrastrukturarbejde
sikkerhedsforanstaltninger.

RF.63 Sikkerhedskoordinator

RF.64 DEFINITION Sikkerhedskoordinatoren har ved infrastrukturarbejde ansvaret for at vurdere 
jernbanesikkerheden, godkende jernbanesikkerhedsplaner, føre tilsyn med 
infrastrukturarbejders udførelse samt sikre kompenserende tiltag, hvis 
sikkerhedsniveauet sænkes.

Ændring per 2020-06-01:

Sikkerhedskoordinatoren godkender og fører tilsyn med arbejde, der 
finder sted i ellerhar ved jernbaneinfrastrukturen. 
Sikkerhedskoordinatoren er ansvarlig for sikring af, at der for alle 
planlagte arbejder er truffet de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger
infrastrukturarbejde samtansvaret for at yde bistand til entreprenøren og 
Banedanmark til beslutningvurdere afjernbanesikkerheden, hvilke 
sikkerhedsforanstaltninger der er hensigtsmæssige. 
Sikkerhedskoordinatoren skalgodkende endvidere
jernbanesikkerhedsplaner, føre tilsyn med, at 
sikkerhedsforanstaltningerne anvendes, når arbejdet finder sted. 
 
Kompetencer 
 
- Sikkerhedskoordinatoren skal vedligeholde jernbanekompetencer som 
en sikkerhedskoordinator 
- sikkerhedskoordinatoren skal have et indgåendeinfrastrukturarbejders 
kendskabudførelse tilsamt lovgivningsikre omkompenserende 
jernbanesikkerhedtiltag, jernbanesikkerhedsprocedurer og anerkendte 
procedurer for korrekt og sikker brug af udstyr til vedligeholdelse og 
anvendelsehvis afsikkerhedsniveauet vedligeholdelsesprocessersænkes.
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RF.30 Koblingsleder

RF.31 DEFINITION Koblingslederen er ansvarlig for overvågning af kørestrømsanlægget. 
Koblingslederen er kompetent i stærkstrømsbekendtgørelsen samt overvåger 
kørestrømsafbrydelser i alle operationelle situationer.

Ændring per 2020-06-01:

Koblingslederen er ansvarlig for overvågning af kørestrømsanlægget. 
Koblingslederen er kompetent i stærkstrømsbekendtgørelsen samt 
overvåger kørestrømsafbrydelser i alle operationelle situationer. 
 
Kompetencer: 
 
- Koblingslederen skal være kompetent i brugen af de procedurer og det 
udstyr, der er stillet til rådighed til brug på arbejdspladsen 
- koblingslederen skal have tilstrækkeligt kendskab til infrastrukturen 
inden for ansvarsområdet for at identificere steder i infrastruktur og 
gældende regler og instruktioner.

RF.66 Holdleder

RF.67 DEFINITION Holdlederen er kompetent i stærkstrømsbekendtgørelsen og er blevet 
udpeget ved skriftlig instruktion af koblingslederen til at være ansvarlig for 
sikkerheden på en køreledningsarbejdsplads.

Ændring per 2020-06-01:

Holdlederen er kompetent i stærkstrømsbekendtgørelsen og er blevet 
udpeget ved skriftlig instruktion af koblingslederen til at være ansvarlig 
for sikkerheden på en køreledningsarbejdsplads.  
 
Kompetencer: 
 
- Holdlederen skal være kompetent i brugen af de procedurer og det 
udstyr, der er stillet til rådighed på arbejdspladsen  
- holdlederen skal have tilstrækkeligt kendskab til infrastrukturen i det 
område, der skal arbejdes i for at udpege steder i infrastrukturen og 
deres tilknyttede gældende regler og instruktioner.

RF.69 Netværksleder

RF.70 DEFINITION Netværkslederen er ansvarlig for at koordinere jernbanetrafik under større 
uregelmæssigheder i samarbejde med trafiklederen, jernbanevirksomheder, 
redningsberedskabet, entreprenører og andre, der bruger eller arbejder på 
jernbanenettet der forvaltes af Banedanmark.
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Ændring per 2020-06-01:

Netværkslederen er ansvarlig for at koordinere jernbanetrafik under 
større uregelmæssigheder i samarbejde med trafiklederen, 
jernbanevirksomheder, redningsberedskabet, entreprenører og andre, 
der bruger eller arbejder på jernbanenettet der forvaltes af Banedanmark.  
 
Kompetencer: 
 
- Netværkslederen skal være i stand til at kommunikere med alle 
involverede parter i jernbanedriften 
- netværkslederen skal være kompetent i brugen af nødprocedurer for at 
fungere effektivt som bindeled til redningsberedskabet.

RF.73 Trafikal driftsansvarlig

RF.74 DEFINITION Den trafikal driftsansvarlige er ansvarlig for at sikre, at driften finder sted i 
henhold til gældende regler og forskrifter og at de nødvendige kompetencer 
og ressourcer er til rådighed til at udføre de trafikale driftsopgaver. Den trafikal 
driftsansvarlige aftaler og koordinerer midlertidige regler og 
jernbanesikkerhedsspørgsmål.  
 
Hvis dele af ansvaret er uddelegeret, skal der indgås en skriftlig aftale som i 
detaljer beskriver placeringen af det specifikke ansvar.

Ændring per 2020-06-01:

Den trafikal driftsansvarlige er ansvarlig for at sikre, at driften finder sted i 
henhold til gældende regler og forskrifter og at de nødvendige 
kompetencer og ressourcer er til rådighed til at udføre de trafikale 
driftsopgaver. Den trafikal driftsansvarlige aftaler og koordinerer 
midlertidige regler og jernbanesikkerhedsspørgsmål.  
 
Hvis dele af ansvaret er uddelegeret, skal der indgås en skriftlig aftale 
som i detaljer beskriver placeringen af det specifikke ansvar. 
 
Kompetencer: 
 
- Den trafikal driftsansvarlige skal have kendskab til de regler og 
forskrifter der vedrører trafikstyring og jernbanesikkerhed.

RF.77 Teknisk driftsansvarlig

RF.78 DEFINITION Den teknisk driftsansvarlige er en teknisk specialist, ansvarlig for den 
operationelle tilstand af de tekniske installationer på Banedanmarks 
jernbanenet.
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Ændring per 2020-06-01:

Den teknisk driftsansvarlige er en teknisk specialist, ansvarlig for den 
operationelle tilstand af de tekniske installationer på Banedanmarks 
jernbanenet. 
 
Kompetencer: 
 
- Den teknisk driftsansvarlige skal have kendskab til de specifikke 
procedurer og regler omkring tekniske installationer og 
jernbanesikkerhed indenfor deres område af specialviden (f.eks. spor, 
kørestrøm, sikring).

RF.81 Banedanmarks undersøgelsesvagt

RF.82 DEFINITION Banedanmarks undersøgelsesvagt er ved tilkald til et uheld eller underretning 
om en sikkerhedsmæssig hændelse, ansvarlig for gennemførelsen af den 
øjeblikkelige undersøgelse. 
 
Banedanmarks undersøgelsesvagt har ved uheld bemyndigelsen til at 
iværksætte og lede den nødvendige jernbanemæssige indsats i forbindelse 
med assistance til redningsberedskabet samt til rømning af sporene og 
genopretning af driften. 
 
Banedanmarks undersøgelsesvagt foretager den nødvendige koordinering af 
undersøgelserne med både eksterne myndigheder, interne parter og 
jernbanevirksomheder. 
 
Banedanmarks undersøgelsesvagt er ansvarlig for samarbejdet med 
Havarikommissionen. 
 
Banedanmarks undersøgelsesvagt er bemyndiget til at inddrage enhver 
tilladelse til at udføre sikkerhedsrelaterede opgaver fra alt personale, hvis: 
 
- Alvorlige overtrædelser af sikkerhedsbestemmelser er konstateret ...eller 
- væsentlige sikkerhedsmæssige foranstaltninger er blevet tilsidesat ...eller 
- der er opstået tvivl om personalets kompetencer.
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Ændring per 2020-06-01:

Banedanmarks undersøgelsesvagt er ved tilkald til et uheld eller 
underretning om en sikkerhedsmæssig hændelse, ansvarlig for 
gennemførelsen af den øjeblikkelige undersøgelse. 
 
Banedanmarks undersøgelsesvagt har ved uheld bemyndigelsen til at 
iværksætte og lede den nødvendige jernbanemæssige indsats i 
forbindelse med assistance til redningsberedskabet samt til rømning af 
sporene og genopretning af driften. 
 
Banedanmarks undersøgelsesvagt foretager den nødvendige 
koordinering af undersøgelserne med både eksterne myndigheder, 
interne parter og jernbanevirksomheder. 
 
Banedanmarks undersøgelsesvagt er ansvarlig for samarbejdet med 
Havarikommissionen. 
 
Banedanmarks undersøgelsesvagt er bemyndiget til at inddrage enhver 
tilladelse til at udføre sikkerhedsrelaterede opgaver fra alt personale, 
hvis: 
 
- Alvorlige overtrædelser af sikkerhedsbestemmelser er konstateret 
...eller 
- væsentlige sikkerhedsmæssige foranstaltninger er blevet tilsidesat 
...eller 
- der er opstået tvivl om personalets kompetencer. 
 
Kompetencer: 
 
- Banedanmarks undersøgelsesvagt skal vedligeholde 
jernbanekompetencer som undersøgelsesvagt 
- Banedanmarks undersøgelsesvagt skal have kendskab til 
jernbanesikkerhedsmæssige procedurer og instrukser.

Definitioner

OR.DEF.683 DMI-symboler og mærker

OR.DEF.211 Aktivt level

OR.DEF.212 DEFINITION Det aktive level kan aflæses i DMI’et ved hjælp af ”Aktivt 
level” visningen. Aktivt level melder om, hvordan toget er 
overvåget samt hvilke operationelle regler, der skal anvendes 
af lokomotivføreren. 
 
Strækningsoversigten indeholder information om, hvilket level 
infrastrukturen har.  

Ansvar
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OR.DEF.213 Lokomotivfører Når symbolet for level 0 vises i DMI’et, skal du anvende de 
operationelle regler, der er gældende for level 0.

OR.DEF.214 Lokomotivfører Når symbolet for level ATC (Automatic Train Control) vises i 
DMI’et, skal du anvende de operationelle regler, der er 
gældende for level ATC.

Ændring per 2020-06-01:

Når symbolet for level ATC (Automatic Train Control) 
vises i DMI’et, skal du anvende de operationelle regler, 
der er gældende for level ATC.

OR.DEF.215 Lokomotivfører Når symbolet for level 2 vises i DMI’et, skal du anvende de 
Operationelle Regler, der er gældende for level 2.

OR.DEF.216 Lokomotivfører Du skal standse toget og underrette trafiklederen, hvis det 
viste level i DMI’et ikke passer med den strækning, du kører 
på.

OR.DEF.18 FS-mode

OR.DEF.19 DEFINITION FS-mode (Full Supervision mode) er et fuldt overvåget 
køremode, der tilbydes af signalsystemet til det mobile 
togkontrolanlæg. FS-mode kan ikke vælges af 
lokomotivføreren. 
 
FS-mode muliggør FS-kørtilladelser. Signalsystemet sikrer, at 
de tekniske betingelser for at udstede en kørtilladelse er til 
stede. 
 
Toget er overvåget til den mest restriktive hastighedsprofil jf. 
materiellets maksimalt tilladte hastighed, 
strækningshastighed, hastighedsnedsættelser, restriktioner 
ved overkørsler og endepunktet. 
 
Overvågningen er baseret på togets hastighed og position for 
at sikre, at toget ikke overskrider den tilladte hastighed og 
distance.
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Ændring per 2020-06-01:

FS-mode (Full Supervision mode) er et fuldt overvåget 
køremode, der tilbydes af signalsystemet til det mobile 
togkontrolanlæg. FS-mode kan ikke vælges af 
lokomotivføreren. 
 
FS-mode muliggør FS-kørtilladelser. Signalsystemet 
sikrer, at de tekniske betingelser for at udstede en 
kørtilladelse er til stede. 
 
Toget er overvåget til den mest restriktive 
hastighedsprofil jf. materiellets maksimalt tilladte 
hastighed, strækningshastighed, 
hastighedsnedsættelser, restriktioner ved overkørsler og 
endepunktet. 
 
Overvågningen er baseret på togets hastighed og 
position for at sikre, at toget ikke overskrider den tilladte 
hastighed og distance.

Ansvar

OR.DEF.20 Lokomotivfører Så længe symbolet for FS-mode vises i DMI'et, skal du 
fremføre toget ifølge visningerne i DMI'et, og ikke overskride 
den højst tilladte hastighed. 
 
Når tekstbeskeden, ”FS følger” vises i DMI’et, skal du sikre 
dig, at alle hastighedsnedsættelser gældende for den del af 
toget, der endnu ikke er omfattet af FS-kørtilladelsen 
overholdes. Hastigheden må ikke overstige 25 km/t, når 
beskeden vises ved kørsel fra en sporspærring eller et 
rangerområde, og 40 km/t når beskeden vises ved kørsel i et 
teknisk sikret område.

OR.DEF.305 IS-mode
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OR.DEF.306 DEFINITION IS-mode (Isolation mode) anvendes i tilfælde, hvor det mobile 
togkontrolanlæg er udkoblet pga. fejl, og forbindelsen mellem 
det mobile togkontrolanlæg og bremsen er brudt. Det mobile 
togkontrolanlæg overvåger ikke kørslen i IS-mode. 
 
Den højst tilladte hastighed i IS-mode er 40 km/t. 
 
Det vises tydeligt for lokomotivføreren, når det mobile 
togkontrolanlæg er udkoblet. Tog med udkoblet 
togkontrolanlæg i IS-mode vises på trafiklederens 
betjeningsskærm. 
 
Der er ingen visninger i DMI’et i IS-mode. 
 
Kørsel i IS-mode foregår som ikke overvåget kørsel, der 
tillades af trafiklederen ved hjælp af en driftsinstruks. Tog i IS-
mode flyttes kun i begrænset omfang og aldrig som en del af 
normal drift. For at forlade IS-mode skal det mobile 
togkontrolanlæg genindkobles af en tekniker.

Ændring per 2020-06-01:

IS-mode (Isolation mode) anvendes i tilfælde, hvor det 
mobile togkontrolanlæg er udkoblet pga. fejl, og 
forbindelsen mellem det mobile togkontrolanlæg og 
bremsen er brudt. Det mobile togkontrolanlæg overvåger 
ikke kørslen i IS-mode. 
 
Den højst tilladte hastighed i IS-mode er 40 km/t. 
 
Det vises tydeligt for lokomotivføreren, når det mobile 
togkontrolanlæg er udkoblet. Tog med udkoblet 
togkontrolanlæg i IS-mode vises på trafiklederens 
betjeningsskærm. 
 
Der er ingen visninger i DMI’et i IS-mode. 
 
Kørsel i IS-mode foregår som ikke overvåget kørsel, der 
tillades af trafiklederen ved hjælp af en driftsinstruks. 
Tog i IS-mode flyttes kun i begrænset omfang og aldrig 
som en del af normal drift. For at forlade IS-mode skal 
det mobile togkontrolanlæg konstateres som sikkert til 
driftgenindkobles af en tekniker.

Ansvar

OR.DEF.307 Lokomotivfører Når det mobile togkontrolanlæg er udkoblet, må du kun flytte 
dit tog, når du har trafiklederens tilladelse i form af en 
driftsinstruks, eller rangerlederens tilladelse. 
 
Når du kører i IS-mode, skal du følge betingelserne for kørsel 
på sigt.

OR.DEF.54 NL-mode
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OR.DEF.55 DEFINITION NL-mode (Non Leading mode) anvendes, når én eller flere 
trækkraftenheder er mekanisk, men ikke elektrisk, tilkoblet 
den forreste trækkraftenhed. Betjening af en trækkraftenhed i 
NL-mode kan kun ske med en lokomotivfører til stede. 
 
Det mobile togkontrolanlæg vil ikke overvåge kørtilladelser, 
men kun vise hastighed og kørselsbetingelser i DMI’et.

Ændring per 2020-06-01:

NL-mode (Non Leading mode) anvendes, når én eller 
flere trækkraftenheder er mekanisk, men ikke elektrisk, 
tilkoblet den forreste trækkraftenhed. Betjening af en 
trækkraftenhed i NL-mode kan kun ske med en 
lokomotivfører til stede. 
 
Det mobile togkontrolanlæg vil ikke overvåge 
kørtilladelser, men kun vise hastighed og 
kørselsbetingelser i DMI’et.

Ansvar

OR.DEF.56 Lokomotivfører Som assisterende lokomotivfører, må du kun vælge NL-mode 
på anmodning af lokomotivføreren for at yde ekstra trækkraft. 
 
Som assisterende lokomotivfører på en trækkraftenhed i NL-
mode, er du ansvarlig for, at kørselsbetingelser, der vises i 
DMI’et overholdes, men det er lokomotivføreren, der har 
ansvaret for togets kørsel.

OR.DEF.81 OS-mode

OR.DEF.82 DEFINITION OS-mode (On Sight mode) er et overvåget køremode, der 
tilbydes af signalsystemet til det mobile togkontrolanlæg. OS-
mode kan ikke vælges af lokomotivføreren. 
 
OS-mode muliggør kørsel på en OS-kørtilladelse i situationer, 
hvor sporet kan være besat af et tog, eller anden hindring. 
 
Toget overvåges til en maksimal tilladt hastighed på 40 km/t, 
hastighedsnedsættelser og en tilladt distance for kørslen.
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Ændring per 2020-06-01:

OS-mode (On Sight mode) er et overvåget køremode, 
der tilbydes af signalsystemet til det mobile 
togkontrolanlæg. OS-mode kan ikke vælges af 
lokomotivføreren. 
 
OS-mode muliggør kørsel på en OS-kørtilladelse i 
situationer, hvor sporet kan være besat af et tog, eller 
anden hindring. 
 
Toget overvåges til en maksimal tilladt hastighed på 40 
km/t, hastighedsnedsættelser og en tilladt distance for 
kørslen.

Ansvar

OR.DEF.83 Lokomotivfører Du skal fremføre toget ifølge betingelserne for kørsel på sigt, 
så længe symbolet for OS-mode vises i DMI’et. 
 
Når tekstbeskeden, ”OS følger” vises i DMI’et, skal du sikre 
dig, at alle hastighedsnedsættelser under 40 km/t gældende 
for den del af toget, der endnu ikke er omfattet af OS-
kørtilladelsen overholdes. Hastigheden må ikke overstige 25 
km/t, når beskeden vises ved kørsel fra en sporspærring eller 
et rangerområde.

OR.DEF.195 PT-mode

OR.DEF.196 DEFINITION Det mobile togkontrolanlæg skifter til PT-mode (Post Trip 
mode), når lokomotivføreren kvitterer TR-mode. Aktiveringen 
af nødbremsen kan løses i PT-mode. Når skiftet til TR-mode 
skyldes et nødstop, vil det mobile togkontrolanlæg ikke kunne 
modtage en kørtilladelse, før nødstoppet er tilbagekaldt. 
 
Skiftet til PT-mode meldes til signalsystemet af det mobile 
togkontrolanlæg.

Ændring per 2020-06-01:

Det mobile togkontrolanlæg skifter til PT-mode (Post Trip 
mode), når lokomotivføreren kvitterer TR-mode. 
Aktiveringen af nødbremsen kan løses i PT-mode. Når 
skiftet til TR-mode skyldes et nødstop, vil det mobile 
togkontrolanlæg ikke kunne modtage en kørtilladelse, før 
nødstoppet er tilbagekaldt. 
 
Skiftet til PT-mode meldes til signalsystemet af det 
mobile togkontrolanlæg.

Ansvar
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OR.DEF.197 Lokomotivfører Når du kvitterer TR-mode vil symbolet vises i DMI’et, og du 
skal blive holdende og underrette trafiklederen eller 
rangerlederen.

OR.DEF.448 SB-mode

OR.DEF.449 DEFINITION SB-mode (Standby mode) er det mobile togkontrolanlægs 
ventemode. SB-mode kan ikke vælges af lokomotivføreren, 
da skiftet sker automatisk, når lokomotivføreren afslutter 
førerbordet, eller forlader SH-mode. 
 
Opstart af tog udføres i SB-mode. I SB-mode kan 
lokomotivføreren indtaste og opdatere togdata. 
 
I SB-mode er toget sikret mod uønskede bevægelser.

Ændring per 2020-06-01:

SB-mode (Standby mode) er det mobile 
togkontrolanlægs ventemode. SB-mode kan ikke vælges 
af lokomotivføreren, da skiftet sker automatisk, når 
lokomotivføreren lukkerafslutter førerbordet, eller 
forlader SH-mode. 
 
Opstart af tog udføres i SB-mode. I SB-mode kan 
lokomotivføreren indtaste og opdatere togdata. 
 
I SB-mode er toget sikret mod uønskede bevægelser.

Ansvar

OR.DEF.450 Lokomotivfører Når symbolet “SB-mode” vises i DMI’et, må du ikke forsøge 
at flytte toget. 
 
Du må dog flytte toget op til 1 meter i SB-mode, når det er 
nødvendigt i forbindelse med deling af toget.

OR.DEF.157 SF-mode

OR.DEF.158 DEFINITION SF-mode (System Failure mode) er en tilstand i det mobile 
togkontrolanlæg, der forhindrer yderligere kørsel med ETCS. 
Tilstanden indtræffer automatisk, når det mobile 
togkontrolanlæg registrerer en sikkerhedskritisk fejl. 
 
Når det mobile togkontrolanlæg er i SF-mode aktiveres 
nødbremsen.
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Ændring per 2020-06-01:

SF-mode (System Failure mode) er en tilstand i det 
mobile togkontrolanlæg, der forhindrer yderligere kørsel 
med ETCS. Tilstanden indtræffer automatisk, når det 
mobile togkontrolanlæg registrerer en sikkerhedskritisk 
fejl. 
 
Når det mobile togkontrolanlæg er i SF-mode aktiveres 
nødbremsen.

Ansvar

OR.DEF.159 Lokomotivfører Når symbolet “SF-mode" vises i DMI’et, skal du betragte det 
mobile togkontrolanlæg som fejlramt.

OR.DEF.130 SH-mode

OR.DEF.131 DEFINITION I SH-mode (Shunting mode) overvåger det mobile 
togkontrolanlæg, at toget ikke overskrider den højst tilladte 
hastighed på 25 km/t. 
 
Skift til SH-mode kan ske efter anmodning fra 
lokomotivføreren eller efter tilbud af signalsystemet, som en 
del af en kørtilladelse ind i en sporspærring eller et 
rangerområde. 
 
Overskridelse af den højst tilladte hastighed for SH-mode vil 
medføre en automatisk bremseintervention. 
 
Togdata indtastet af lokomotivføreren er ikke påkrævet i SH-
mode.

Ændring per 2020-06-01:

I SH-mode (Shunting mode) overvåger det mobile 
togkontrolanlæg, at toget ikke overskrider den højst 
tilladte hastighed på 25 km/t. 
 
Skift til SH-mode kan ske efter anmodning fra 
lokomotivføreren eller efter tilbud af signalsystemet, som 
en del af en kørtilladelse ind i en sporspærring eller et 
rangerområde. 
 
Overskridelse af den højst tilladte hastighed for SH-
mode vil medføre en automatisk bremseintervention. 
 
Togdata indtastet af lokomotivføreren er ikke påkrævet i 
SH-mode.

Ansvar
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OR.DEF.700 Lokomotivfører Hvis SH-mode ikke er tilbudt af signalsystemet, må du kun 
anmode om SH-mode ved at trykke på "Ranger" knappen på 
DMI'et, hvis du er blevet bedt om det af rangerlederen.

OR.DEF.132 Lokomotivfører Når DMI’et viser, at toget er i SH-mode, skal du overholde 
reglerne for rangering. 
 
Du må kun fremføre toget efter tilladelse fra rangerlederen.

OR.DEF.149 SN-mode

OR.DEF.150 DEFINITION SN-mode (STM National mode) muliggør kørsel med ETCS-
udrustede tog på strækninger, der er udstyret med et andet 
togkontrolanlæg. Tog i SN-mode kører i level ATC. 
 
SN-mode er det normale køremode for tog i level ATC og er 
kun tilgængeligt i level ATC.

Ændring per 2020-06-01:

SN-mode (STM National mode) muliggør kørsel med 
ETCS-udrustede tog på strækninger, der er udstyret 
med et andet togkontrolanlæg. Tog i SN-mode kører i 
level ATC. 
 
SN-mode er det normale køremode for tog i level ATC 
og er kun tilgængeligt i level ATC.

Ansvar

OR.DEF.151 Lokomotivfører Når symbolet for SN-mode vises i DMI’et, skal du kontrollere, 
at køremodet passer til den strækning, toget kører på og 
anvende de operationelle regler for den pågældende 
strækning.

OR.DEF.146 SR-mode

OR.DEF.147 DEFINITION SR-mode (Staff Responsible mode) er det køremode, der 
anvendes ved uregelmæssigheder. SR-mode kan vælges af 
lokomotivføreren ved hjælp af funktionen Passér endepunkt, 
eller tilbydes af signalsystemet til lokomotivførerens kvittering. 
 
SR-mode muliggør kørsel, når signalsystemet ikke kan 
udstede en kørtilladelse. Tilladelse til at vælge eller kvittere 
SR-mode kan kun gives af trafiklederen ved hjælp af en 
driftsinstruks. 
 
Toget overvåges til en maksimal tilladt hastighed på 40 km/t 
og mod kørsel i den modsatte retning af køreretningen i det 
aktive førerrum.
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Ændring per 2020-06-01:

SR-mode (Staff Responsible mode) er det køremode, 
der anvendes ved uregelmæssigheder. SR-mode kan 
vælges af lokomotivføreren ved hjælp af funktionen 
Passér endepunkt, eller tilbydes af signalsystemet til 
lokomotivførerens kvittering. 
 
SR-mode muliggør kørsel, når signalsystemet ikke kan 
udstede en kørtilladelse. Tilladelse til at vælge eller 
kvittere SR-mode kan kun gives af trafiklederen ved 
hjælp af en driftsinstruks. 
 
Toget overvåges imod: 
 
-til Højsten maksimal tilladt hastighed på 40 km/t 
- og mod kørsel i den modsatte retning af køreretningen i 
det aktive førerrum.

Ansvar

OR.DEF.148 Lokomotivfører Du må først anvende funktionen Passér endepunkt, når du 
har modtaget en driftsinstruks, samt kontrolleret den højst 
tilladte hastighed. Efter brug af Passér endepunkt vil 
symbolet for SR-mode vises i DMI’et. 
 
Når du kører i SR-mode, skal du følge betingelserne for 
kørsel på sigt.

OR.DEF.460 Strækning med ATC begynder

OR.DEF.461 DEFINITION Strækning med ATC (Automatic Train Control) begynder er 
en fællesbetegnelse for ATC og ATC-togstop. 
 
Strækning med ATC begynder er det sted, hvor 
signalgivningen overgår til ATC.

Ændring per 2020-06-01:

Strækning med ATC (Automatic Train Control) begynder 
er en fællesbetegnelse for ATC og ATC-togstop. 
 
Strækning med ATC begynder er det sted, hvor 
signalgivningen overgår til ATC.

Ansvar

OR.DEF.462 Lokomotivfører Når du passerer mærket, “Strækning med ATC begynder”, 
skal du anvende de operationelle regler, der er gældende for 
ATC-området.

OR.DEF.707 Lokomotivfører Når du passerer mærket, “Strækning med ATC togstop 
begynder”, skal du anvende de operationelle regler, der er 
gældende for ATC-området.
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OR.DEF.464 Trafikleder Du skal koordinere togkørsel op til mærket, “Strækning med 
ATC begynder”. 
 
Styringen af transitionsområdet er delt mellem de to 
trafikledere, der styrer de to nabostrækninger.

OR.DEF.188 TR-mode

OR.DEF.189 DEFINITION TR-mode (Trip mode) er en ikke løsbar aktivering af 
nødbremsen af det mobile togkontrolanlæg, indtil toget holder 
stille og skifter til PT-mode. TR-mode udløses af fejl, forsøg 
på at passere et endepunkt eller når trafiklederen har udsendt 
et nødstop. 
 
TR-mode fjerner kørtilladelsen, og skiftet til TR-mode meldes 
til signalsystemet af det mobile togkontrolanlæg.

Ændring per 2020-06-01:

TR-mode (Trip mode) er en ikke løsbar aktivering af 
nødbremsen af det mobile togkontrolanlæg, indtil toget 
holder stille og skifter til PT-mode. TR-mode udløses af 
fejl, forsøg på at passere et endepunkt eller når 
trafiklederen har udsendt et nødstop. 
 
TR-mode fjerner kørtilladelsen, og skiftet til TR-mode 
meldes til signalsystemet af det mobile togkontrolanlæg.

Ansvar

OR.DEF.190 Lokomotivfører Når symbolet, “TR-mode” er vist på DMI’et, skal du antage, at 
det skyldes en farlig situation. Du skal benytte alle 
tilgængelige midler for at undgå, henholdsvis reducere 
risikoen for, at situationen udvikler sig.

OR.DEF.227 UN-mode

OR.DEF.228 DEFINITION UN-mode (Unfitted mode) bruges til kørsel i områder, der ikke 
er udstyret med ETCS eller ATC. Regler for kørsel i UN-mode 
er ikke beskrevet i disse Operationelle Regler. 
 
UN-mode overvåges kun imod en højst tilladt hastighed på 
120 km/t og bruges til kørsel i level 0. UN-mode kan ikke 
vælges af lokomotivføreren, men vil indtræffe under 
togopstart, når level 0 indtastes eller efter en level transition 
til et level 0 område. 
 
Strækningsoversigten og lokale instruktioner indeholder 
information om højst tilladte hastigheder.
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Ændring per 2020-06-01:

UN-mode (Unfitted mode) bruges til kørsel i områder, 
der ikke er udstyret med ETCS eller ATC. Regler for 
kørsel i UN-mode er ikke beskrevet i disse Operationelle 
Regler. 
 
UN-mode overvåges kun imod en højst tilladt hastighed 
på 120 km/t og bruges til kørsel i level 0. UN-mode kan 
ikke vælges af lokomotivføreren, men vil indtræffe under 
togopstart, når level 0 indtastes eller efter en level 
transition til et level 0 område. 
 
Strækningsoversigten og lokale instruktioner indeholder 
information om højst tilladte hastigheder.

Ansvar

OR.DEF.229 Lokomotivfører Du skal anvende, de operationelle regler, der er gældende i 
level 0 så længe, toget befinder sig i level 0. Når symbolet, 
”UN-mode” vises i DMI’et, overvåger det mobile 
togkontrolanlæg kun en højst tilladt hastighed på 120 km/t.

OR.DEF.695 Infrastruktur

OR.DEF.892 Hovedsignal

Ændring per 2020-06-01:

Hovedsignal

OR.DEF.893 DEFINITION

Ændring per 2020-06-01:

Hovedsignal er fællesbetegnelsen for signaler opstillet 
langs sporet i level 0 eller level ATC, der kan vise "Stop".

OR.DEF.530 Sporafsnit

OR.DEF.531 DEFINITION Et sporafsnit er en fast defineret del af infrastrukturen, der 
afgrænses enten af to på hinanden følgende ETCS 
stopmærker eller af systemgrænsen og et ETCS stopmærke.  
 
Et sporafsnit kan indeholde flere akseltællerafsnit.
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Ændring per 2020-06-01:

Et sporafsnit er en fast defineret del af infrastrukturen, 
der afgrænses enten af to på hinanden følgende ETCS 
stopmærker eller af systemgrænsen og et ETCS 
stopmærke.  
 
Et sporafsnit kan indeholde flere akseltællerafsnit.

OR.DEF.696 Infrastrukturbetingelser

OR.DEF.419 Sporskifte aflåst med låsebolt

OR.DEF.420 DEFINITION Sporskiftet er mekanisk sikret imod omstilling i den ønskede 
stilling med låsebolte. 
 
Aflåsning af sporskifter med låsebolte er en midlertidig 
foranstaltning, der anvendes i drift ved manglende kontrol på 
sporskiftet eller ved opskårne sporskifter. Låsebolten sikres 
med split for at forhindre, at den fjernes utidigt. 
 
Alle teknisk sikrede sporskifter har fast låsebolt monteret, 
normalt ved 2. svelle fra tungespidsen. 
 
Lokomotivførere aflåser kun sporskifter med låsebolte på den 
tilliggende tunge af et ubeskadiget sporskifte med manglende 
kontrol, når det skal passeres i modgående retning. Aflåsning 
med låsebolte på et beskadiget sporskifte udføres kun af en 
tekniker, når det er efterset. 
 
Låsebolten kan også anvendes af teknikere for at begrænse 
brugen af sporskiftet til én stilling. Når et sporskifte aflåses 
med låsebolt af en tekniker, benyttes endvidere en hængelås 
til aflåsning af låsebolten. 
 
Sporskifter, der er aflåst med låsebolt, vil have en særlig 
visning på betjeningsskærmen, når oplysninger er indlagt i 
signalsystemet.
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Ændring per 2020-06-01:

Sporskiftet er mekanisk sikret imod omstilling i den 
ønskede stilling med låsebolte. 
 
Aflåsning af sporskifter med låsebolte er en midlertidig 
foranstaltning, der anvendes i drift ved manglende 
kontrol på sporskiftet eller ved opskårne sporskifter. 
Låsebolten sikres med split for at forhindre, at den 
fjernes utidigt. 
 
Alle teknisk sikrede sporskifter har fast låsebolt 
monteret, normalt ved 2. svelle fra tungespidsen. 
 
Lokomotivførere pålæggeraflåser kun sporskifter med 
låsebolte på den tilliggende tunge af et ubeskadiget 
sporskifte med manglende kontrol, når det skal passeres 
i modgående retning. PålægningAflåsning afmed 
låsebolte på et beskadiget sporskifte udføres kun af en 
tekniker, når det er efterset. 
 
Låsebolten kan også anvendes af teknikere for at 
begrænse brugen af sporskiftet til én stilling. Når et 
sporskifte aflåses med låsebolt af en tekniker, benyttes 
endvidere en hængelås til aflåsning af låsebolten. 
 
Sporskifter, der er aflåst med låsebolt, vil have en særlig 
visning på betjeningsskærmen, når oplysninger er 
indlagt i signalsystemet.

Ansvar

OR.DEF.421 Lokomotivfører Når trafiklederen anmoder om det, skal du lægge den faste 
låsebolt på den tilliggende tunge på et modgående sporskifte.

OR.DEF.660 Tekniker Du må kun aflåse et sporskifte med låsebolt, når det er aftalt 
med trafiklederen.

OR.DEF.686 Kørsel

OR.DEF.1 DMI

OR.DEF.2 DEFINITION Et DMI (Driver Machine Interface) er en skærm, som er en 
del af det mobile togkontrolanlæg. Det er installeret i 
førerrummet foran lokomotivføreren, og anvendes til 
kommunikation mellem togkontrolanlægget og 
lokomotivføreren. 
 
I DMI’et vises de nødvendige informationer, der muliggør 
overvåget kørsel. 
 
For fuldt overvågede kørsler vil DMI’et vise en tilladelse til at 
køre. For alle andre kørsler vil lokomotivføreren kunne udlede 
betingelserne for kørsel af det køremode, der er vist i DMI’et.
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Ændring per 2020-06-01:

Et DMI (Driver Machine Interface) er en skærm, som er 
en del af det mobile togkontrolanlæg. Det er installeret i 
førerrummet foran lokomotivføreren, og anvendes til 
kommunikation mellem togkontrolanlægget og 
lokomotivføreren. 
 
I DMI’et vises de nødvendige informationer, der muliggør 
overvåget kørsel. 
 
For fuldt overvågede kørsler vil DMI’et vise en tilladelse 
til at køre. For alle andre kørsler vil lokomotivføreren 
kunne udlede betingelserne for kørsel af det køremode, 
der er vist i DMI’et.

Ansvar

OR.DEF.3 Lokomotivfører Du skal iagttage informationerne, der vises i dit DMI og agere 
som anvist i disse Operationelle Regler. Du skal tilpasse 
togets hastighed til den lavest tilladte og fremføre toget jf. de 
oplysninger, der er til rådighed i dit DMI, andre restriktioner 
givet af den person, der tillader kørsel eller lokale 
instruktioner. 
 
Du skal betragte et fejlramt eller ulæseligt DMI som en fejl i 
det mobile togkontrolanlæg. 
 
Hvis du har grund til at tro, at oplysningerne der vises, i 
DMI'et er fejlagtige eller ikke tiltænkt dit tog, skal du standse 
toget og kontakte trafiklederen.

OR.DEF.687 Opstart af tog

OR.DEF.515 Farligt gods

OR.DEF.516 DEFINITION Farligt gods er gods, der er klassificeret i RID-reglementet. Alt 
farligt gods er identificeret ved et UN-nummer og en RID-
klassifikation. 
 
Farligt gods, som kan misbruges i en terrorsituation, omtales 
som højrisikogods. 
 
Farligt gods befordres ikke i passagertog. 
 
Eventuelle supplerende bestemmelser for transport af farligt 
gods gennem tunneler findes i lokale instruktioner. 
 
Yderligere RID-regler for læsning og håndtering af RID-gods 
findes ikke i disse Operationelle Regler, men i RID-
reglementet.
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Ændring per 2020-06-01:

Farligt gods er gods, der er klassificeret i RID-
reglementet. Alt farligt gods er identificeret ved et UN-
nummer og en RID-klassifikation. 
 
Farligt gods, befordressom kan misbruges i en 
terrorsituation, omtales som højrisikogods. 
 
Farligt gods befordres ikke-personførende togi 
passagertog. 
 
Eventuelle supplerende bestemmelser for transport af 
farligt gods gennem tunneler findes i lokale instruktioner. 
 
Yderligere RID-regler for læsning og håndtering af RID-
gods findes ikke i disse Operationelle Regler, men i RID-
reglementet.

OR.DEF.648 Manglende slutsignal

OR.DEF.649 DEFINITION Manglende slutsignal er en tilladelse til ét enkelt tog om at 
køre uden slutsignal, når det i forbindelse med eftersyn af 
toget er konstateret, at toget ikke kan køre med almindeligt 
slutsignal.  
 
Tilladelsen gives af netværkslederen over en nærmere 
angivet kørestrækning efter anmodning fra 
jernbanevirksomheden. Netværkslederen sørger for, at alle 
trafikledere på togets kørestrækning er underrettet.

Ændring per 2020-06-01:

Manglende slutsignal er en tilladelse til etét enkelt tog 
om at køre uden slutsignal, når det i forbindelse med 
eftersyn af toget er konstateret, at toget ikke kan køre 
med almindeligt slutsignal.  
 
PåTilladelsen anmodninggives af jernbanevirksomheden
netværkslederen kanover netværkslederenen tillade
nærmere etangivet enkeltkørestrækning togefter at
anmodning kørefra udenjernbanevirksomheden. 
slutsignalNetværkslederen sørger for, nårat alle 
involverede trafikledere på togets kørestrækning er 
underrettet.

Ansvar

OR.DEF.650 Trafikleder Du skal sikre, at information om et tog med manglende 
slutsignal er noteret i trafiklederloggen.
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OR.DEF.651 Trafikleder Før et tog gives tilladelse til at følge efter et tog med 
manglende slutsignal, ind i et besat sporafsnit, ved hjælp af 
en OS-kørtilladelse eller driftsinstruks, skal du sikre, at toget 
med manglende slutsignal har forladt det besatte sporafsnit.

OR.DEF.690 Termer

OR.DEF.645 Trafiklederbeskyttet område

OR.DEF.646 DEFINITION Når trafiklederen anvender signalsystemet til at skabe sikre 
betingelser for en ikke planlagt kortvarig adgang til sporet i et 
område, benævnes dette trafiklederbeskyttet område. 
 
Et trafiklederbeskyttet område anvendes udenfor 
sporspærringer, hvor behovet opstår pludseligt. Området kan 
bruges til f.eks. at give redningsberedskabet adgang til 
sporet, når lokomotivføreren skal aflåse et sporskifte med 
låsebolt eller når en lokomotivfører skal efterse sit tog. Et 
trafiklederbeskyttet område anvendes ikke til vedligeholdelse 
eller infrastrukturarbejde.

Ændring per 2020-06-01:

Når trafiklederen anvender signalsystemet til at skabe 
sikre betingelser for en ikke planlagt kortvarig adgang til 
sporet i et område, benævnes dette trafiklederbeskyttet 
område. 
 
Et trafiklederbeskyttet område anvendes udenfor 
sporspærringer, hvor behovet opstår pludseligt. Området 
kan bruges til f.eks. at give redningsberedskabet adgang 
til sporet, når lokomotivføreren skal pålægge låsebolte 
påaflåse et sporskifte med låsebolt eller, når en 
lokomotivfører skal efterse sit tog. Et trafiklederbeskyttet 
område anvendes ikke til vedligeholdelse eller 
infrastrukturarbejde.

OR.DEF.589 Trækkraftenhed

OR.DEF.590 DEFINITION Trækkraftenhed er fællesbetegnelsen for rullende materiel, 
der kan køre ved egen kraft og dækker over lokomotiver, 
togsæt, rangertraktorer og skinnekørende maskiner.

Ændring per 2020-06-01:

Trækkraftenhed er fællesbetegnelsen for selvkørende 
rullende materiel, der kan køre ved egen kraft og dækker 
over lokomotiver, togsæt, rangertraktorer og 
skinnekørende maskiner.
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Procedurer

1947 Normal drift

3807 Håndtering af farligt gods

3808 Forudsætning Et tog er klargjort. Toget befordrer farligt gods.

3809 Formål Sikre, at Banedanmark er underrettet om tog, der befordrer farligt gods, 
samt at alle trafikledere på togets kørestrækning er underrettet om dette 
i nødvendigt omfang.

PROCEDURE

3811 Jernbanevirksomhed Jernbanevirksomheden skal have en procedure der sikrer, at togets 
vognliste registreres jf. den af Banedanmark anviste rapporteringsform.  
 
Registreringen skal indeholde: 
 
- Vognenes placering i toget 
- vognenes type, hvor dette ikke kan udledes af vognnummeret 
- UN-nummer, RID-klasse og emballagegruppe for hver enkelt vogn 
- mængde af farligt gods på hver enkelt vogn anført i kg eller liter, jf. RID 
- højrisikogods, jf. RID. 
 
Indeholder toget vogne som befordrer veksellad, skal underretningen 
desuden oplyse om der er tale om tank- eller stykgodstransport. 
 
Jernbanevirksomheden skal sikre, at lokomotivføreren som minimum 
har fået udleveret de af RID krævede oplysninger, før kørslen startes. 
Det skal desuden sikres, at toget ikke meldes klar til afgang til 
lokomotivføreren, før jernbanevirksomheden har sikret, at vognlisten er 
registreret i den af Banedanmark anviste rapporteringsform. 
 
Jernbanevirksomheden skal underrette netværkslederen om tog, som 
befordrer vogne med farligt gods forsynet med fareseddel 1, 1.5 og 1.6 
(se bilag B). 
 
Jernbanevirksomheden må først melde tog der befordrer vogne med 
farligt gods forsynet med fareseddel 1, 1.5 og 1.6, klar til afgang til 
lokomotivføreren, når jernbanevirksomheden har modtaget melding fra 
netværkslederen, om at alle trafikledere på togets kørestrækning har 
kvitteret for underretningen. 
 
Endeligt skal det sikres, at jernbanevirksomhedens relevante 
rangerpersonale, er underrettet, hvis vognene er forsynet med 
fareseddel 1, 1.5 eller 1.6.
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Ændring per 2020-06-01:

Jernbanevirksomheden skal have en procedure, der sikrer, at 
netværkslederen er underrettet om tog, der befordrer farligt gods 
vedtogets atvognliste fremsenderegistreres etjf. eksemplarden af 
togetsBanedanmark vognlisteanviste rapporteringsform. 
Underretningen 
 
Registreringen skal indeholde: 
 
- Vognenes placering i toget 
- vognenes type, hvor dette ikke kan udledes af vognnummeret 
- UN-nummer, RID-klasse og emballagegruppe for hver enkelt vogn 
- mængde af farligt gods på hver enkelt vogn anført i kg eller liter, jf. 
RID 
- højrisikogods, jf. RID. 
 
SåfremtIndeholder toget indeholder vogne, som befordrer 
veksellad, skal underretningen desuden oplyse, om der er tale om 
tank- eller stykgodstransport. 
 
Jernbanevirksomheden skal desuden sikre, at lokomotivføreren 
som minimum har fået udleveret de af RID krævede oplysninger, 
før kørslen startes. Det skal endvideredesuden sikres, at toget ikke 
meldes klar til afgang til lokomotivføreren, før netværkslederen
jernbanevirksomheden har kvitteretsikret, forat underretning
vognlisten er registreret i den af Banedanmark anviste 
rapporteringsform. 
 
Jernbanevirksomheden skal underrette netværkslederen om tog, at
som togetbefordrer vogne med farligt gods forsynet med fareseddel 
1, 1.5 og 1.6 (se bilag B). 
 
Jernbanevirksomheden må først melde tog der befordrer vogne 
med farligt gods forsynet med fareseddel 1, 1.5 og 1.6, klar til 
afgang til lokomotivføreren, når jernbanevirksomheden har 
modtaget melding fra netværkslederen, om at alle trafikledere på 
togets kørestrækning har kvitteret for underretningen. 
 
Endeligt skal det sikres, at jernbanevirksomhedens relevante 
rangerpersonale, er underrettet, hvis vognene er forsynet med 
fareseddel 1, 1.5 eller 1.6 (se bilag B).

3812 Netværksleder Udgået
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Ændring per 2020-06-01:

Når netværkslederen modtager en vognliste fra 
jernbanevirksomheden, som underretning om, at et tog befordrer 
farligt gods, skal netværkslederen kvittere til jernbanevirksomheden 
for, at underretningen er modtaget. 
 
Underretningen fra jernbanevirksomheden skal indeholde følgende 
oplysninger: 
 
- Vognenes placering i toget 
- vognenes type, hvor dette ikke kan udledes af vognnummeret 
- UN-nummer, RID-klasse og emballagegruppe for hver enkelt vogn 
- mængde af farligt gods på hver enkelt vogn anført i kg eller liter, jf. 
RID. 
 
Såfremt toget indeholder vogne, som befordrer veksellad, skal 
underretningen desuden oplyse, om der er tale om tank- eller 
stykgodstransport.Udgået

3813 Netværksleder Hvis vognene indeholder farligt gods markeret med fareseddel 1, 1.5 
eller 1.6 (se bilag B), skal netværkslederen sikre, at alle trafikledere på 
togets kørestrækning, er underrettet om dette før netværkslederen må 
kvittere til jernbanevirksomheden for, at underretningen er modtaget.

3814 Trafikleder Når trafiklederen modtager underretning om, at et tog befordrer vogne 
med farligt gods med faresedlerne 1, 1.5 eller 1.6 (se bilag B), skal 
trafiklederen kvittere for underretningen til netværkslederen og notere 
dette i trafiklederloggen. 
 
Trafiklederen skal derefter sikre, at toget IKKE gives tilladelse til at køre, 
før netværkslederen melder, at alle trafikledere på togets kørestrækning 
har kvitteret for underretningen om, at toget befordrer farligt gods.

3815 Netværksleder Når netværkslederen har modtaget kvittering fra alle trafikledere på den 
kørestrækning, som toget skal befare, skal netværkslederen underrette 
den trafikleder der sender toget afsted fra udgangsstedet om, at alle 
kvitteringer foreligger, og at toget må afgå. 
 
Denne underretning skal ligeledes gives til trafikledere på de 
strækninger, hvor der er planlagt omrangering af toget.

3816 Trafikleder Når netværkslederen meddeler, at alle trafikledere på togets 
kørestrækning har kvitteret, må trafiklederen afsende toget.

3103 Led

3104 Forudsætning En privatperson anmoder om at benytte et led.

Ændring per 2020-06-01:

En civil personprivatperson anmoder om at benytte et led.

3105 Formål Forebygge brug af led, der vil være til fare for forbipasserende tog.
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PROCEDURE

3106 Infrastrukturforvalter Banedanmark har procedurer for at instruere nødvendige privatpersoner 
i sikker brug af led. 

3107 Trafikleder For alle led er der foruddefineret en midlertidig hastighedsnedsættelse til 
0 km/t, der strækker sig 50 meter på begge sider af leddet. 
 
Alle led er identificeret med et unikt ID-nummer og ID-nummeret vises 
på betjeningsskærmen.

3108 Trafikleder Når trafiklederen modtager en anmodning fra en privatperson om at 
krydse et led, skal trafiklederen indhente information om stedet og 
identiteten på leddet og få godkendt at dette svarer til leddet. 
 
Trafiklederen skal indføre en note i trafiklederloggen, der indeholder ID-
nummeret på leddet, navnet samt telefonnummeret på privatpersonen, 
der ønsker at benytte leddet.

Ændring per 2020-06-01:

Når trafiklederen modtager en anmodning fra en civilperson
privatperson om at krydse et led, skal trafiklederen indhente 
information om stedet og identiteten på leddet og få godkendt at 
dette svarer til leddet. 
 
Trafiklederen skal indføre en note i trafiklederloggen, der 
indeholder ID-nummeret på leddet, navnet samt telefonnummeret 
på civilpersonenprivatpersonen, der ønsker at benytte leddet.

3109 Trafikleder Hvis et tog kører hen mod leddet, skal trafiklederen instruere 
privatpersonen i at afvente og ringe tilbage, når toget har passeret 
leddet.

3110 Trafikleder Hvis intet tog kører hen mod leddet, skal trafiklederen aktivere en 
midlertidig hastighedsnedsættelse på 0 km/t ved leddet ved at anvende 
den foruddefinerede hastighedsnedsættelse knyttet til ID-nummeret, der 
hører til det pågældende led.

3111 Trafikleder Når signalsystemet viser, at den midlertidige hastighedsnedsættelse på 
0 km/t er aktiv, skal trafiklederen kontrollere på betjeningsskærmen, at 
den midlertidige hastighedsnedsættelse er aktiveret ved det rigtige led. 
 
Trafiklederen skal pålægge privatpersonen at ringe tilbage, når leddet er 
passeret og leddet er lukket. 
 
Derefter må trafiklederen tillade privatpersonen at krydse leddet.
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Ændring per 2020-06-01:

Når signalsystemet viser, at den midlertidige 
hastighedsnedsættelse på 0 km/t er aktiv, skal trafiklederen 
kontrollere på betjeningsskærmen, at den midlertidige 
hastighedsnedsættelse er aktiveret ved det rigtige led. 
 
Trafiklederen skal pålægge civilpersonenprivatpersonen at ringe 
tilbage, når leddet er passeret og leddet er lukket. 
 
Derefter må trafiklederen tillade civilpersonenprivatpersonen at 
krydse leddet.

3112 Trafikleder Når privatpersonen har meldt tilbage til trafiklederen, at leddet er 
passeret, må trafiklederen fjerne den midlertidige 
hastighedsnedsættelse ved leddet.

Ændring per 2020-06-01:

Når civilpersonenprivatpersonen har meldt tilbage til trafiklederen, 
at leddet er passeret, må trafiklederen fjerne den midlertidige 
hastighedsnedsættelse ved leddet.

3113 Trafikleder Hvis privatpersonen ikke ringer tilbage og trafiklederen ikke kan få 
kontakt til privatpersonen, må trafiklederen anmode om assistance fra 
lokomotivføreren i det næste tog, der skal passere leddet. 
 
Trafiklederen skal pålægge lokomotivføreren at udfylde en driftsinstruks 
6. Driftsinstruks 6 skal indeholde: 
 
- En instruktion om kørsel på sigt 
- hvor leddet befinder sig 
- yderligere instruktioner om at standse toget før leddet og lukke leddet 
- instruktion om at give en melding til trafiklederen, når leddet er lukket. 
 
Når lokomotivføreren har udfyldt driftsinstruks 6, må trafiklederen 
deaktivere den midlertidige hastighedsnedsættelse, der beskytter leddet.
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Ændring per 2020-06-01:

Hvis civilpersonenprivatpersonen ikke ringer tilbage og trafiklederen 
ikke kan få kontakt til civilpersonenprivatpersonen, må trafiklederen 
anmode om assistance fra lokomotivføreren i det næste tog, der 
skal passere leddet. 
 
Trafiklederen skal pålægge lokomotivføreren at udfylde en 
driftsinstruks 6. Driftsinstruks 6 skal indeholde: 
 
- En instruktion om kørsel på sigt 
- hvor leddet befinder sig 
- yderligere instruktioner om at standse toget før leddet og lukke 
leddet 
- instruktion om at give en melding til trafiklederen, når leddet er 
lukket. 
 
Når lokomotivføreren har udfyldt driftsinstruks 6, må trafiklederen 
deaktivere den midlertidige hastighedsnedsættelse, der beskytter 
leddet.

3114 Lokomotivfører Når driftsinstruks 6 er udfyldt, må lokomotivføreren fortsætte til leddet i 
henhold til informationerne medtaget i driftsinstruks 6 og lukke leddet. 
 
Når leddet er lukket, skal lokomotivføreren underrette trafiklederen.

3115 Lokomotivfører Når trafiklederen er underrettet om, at leddet er lukket, må 
lokomotivføreren fortsætte kørslen jf. kørtilladelsen vist i DMI'et.

3184 Level transition

3185 Ikke overvåget level transition til et level 2 område

3186 Forudsætning Det er ikke muligt at foretage signalgivning til transitionsområdet fra level 
0 eller level ATC området. Toget er klar til at foretage en ikke overvåget 
level transition til et level 2 område.

3187 Formål At trafiklederen foretager tilstrækkelig sikring af ruten med henblik på, at 
stationsbestyreren kan tillade toget at køre hen mod systemgrænsen. 
Endvidere at trafiklederen giver toget tilladelse til at fortsætte til det 
første ETCS stopmærke.

PROCEDURE

3188 Trafikleder Når stationsbestyreren anmoder om lov til mundtligt at tillade, at et tog 
kører hen mod systemgrænsen, skal trafiklederen sikre 
transitionsområdet. 
 
Trafiklederen skal sikre transitionsområdet ved at sørge for, at ingen tog 
eller køretøjer har tilladelse til at køre i, eller ind i, sporafsnittet mellem 
systemgrænsen og det første ETCS stopmærke.
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Ændring per 2020-06-01:

Når stationsbestyreren anmoder om lov til mundtligt at tillade, at et 
tog kører hen mod systemgrænsen, skal trafiklederen sikre 
transitionsområdet. 
 
Trafiklederen skal sikre transitionsområdet ved at sørge for, at 
ingen tog eller køretøjer har tilladelse til at køre i, eller ind i, 
blokafsnittetsporafsnittet mellem systemgrænsen og det første 
ETCS stopmærke.

3189 Trafikleder Når transitionsområdet er sikret, skal trafiklederen underrette 
stationsbestyreren om, at toget må køre hen mod systemgrænsen.

3588 Lokomotivfører Når toget holder stille ved systemgrænsen, skal lokomotivføreren 
anvende proceduren Uregelmæssig drift - Tilladelse til at passere 
endepunkt.

3589 Lokomotivfører Hvis toget passerer systemgrænsen uden at skifte til level 2, skal 
lokomotivføreren fortsætte til endepunktet som fremgår af driftsinstruks 
1 og underrette trafiklederen.

2731 Uregelmæssig drift

2732 Tilladelse til at passere endepunkt

2733 Forudsætning Det er ikke muligt at udstede en kørtilladelse. Toget holder stille og der 
er etableret forbindelse mellem lokomotivføreren og trafiklederen.

2734 Formål At trafiklederen foretager tilstrækkelig sikring af togets videre kørsel og 
tillader lokomotivføreren at passere endepunktet ved brug af 
driftsinstruks 1.

PROCEDURE

2735 Lokomotivfører Lokomotivføreren skal underrette trafiklederen om, hvor toget befinder 
sig og anmode om tilladelse til at fortsætte.
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2736 Trafikleder Når trafiklederen har forsøgt alle muligheder for at udstede en 
kørtilladelse, skal trafiklederen sikre togets videre kørsel og tillade 
lokomotivføreren at fortsætte forbi endepunktet til næste ETCS 
stopmærke eller andet entydigt sted. 
 
Trafiklederen skal sikre togets videre kørsel ved at: 
 
1. Bevægelige objekter i sporafsnittet hvor tilladelse til kørsel på 
driftsinstruks 1 skal gælde er i kontrol i rette stilling og hindret mod 
omstilling ...eller alle bevægelige objekter i sporafsnittet hvor tilladelse til 
kørsel på driftsinstruks 1 skal gælde er sikre at passere jf. procedurerne 
Infrastrukturfejl - Håndtering af sporskifte uden kontrol der ikke er 
opskåret, Infrastrukturfejl - Håndtering af et opskåret sporskifte eller 
lokal instruktion. 
2. sporafsnittet hvor tilladelse til kørsel på driftsinstruks 1 skal gælde er 
frit, medmindre trafiklederen vil køre toget til et besat spor, en 
sporspærring eller et rangerområde. 
3. ingen andre tog har tilladelse til at køre i, eller ind i, det sporafsnit 
hvor tilladelse til kørsel på driftsinstruks 1 skal gælde. 
4. ingen andre tog har tilladelse til at køre i, eller ind i, sporafsnittet der 
følger efter det sporafsnit, hvor tilladelse til kørsel på driftsinstruks 1 skal 
gælde, med mindre kørslen på driftsinstruks 1 skal gælde til et besat 
spor, en sporstopper, en sporspærring eller et rangerområde.

2737 Trafikleder Trafiklederen skal vurdere, om nogle af følgende restriktioner er 
gældende for togets videre kørsel på driftsinstruks 1: 
 
- Usædvanlige transporter 
- elektriske trækkraftenheder 
- lokale instruktioner.

2738 Trafikleder Hvis der er en overkørsel mellem toget og endepunktet for driftsinstruks 
1, skal trafiklederen anvende proceduren Uregelmæssig drift - Passage 
af en overkørsel uden en kørtilladelse.

2739 Trafikleder Hvis trafiklederen ønsker at køre toget til et besat spor, og det ikke er i 
overensstemmelse med køreplanen, skal trafiklederen oplyse 
lokomotivføreren (hvis relevant) på det holdende tog om, at et andet tog 
nærmer sig.

3772 Trafikleder Hvis trafiklederen ønsker at køre et tog ind i en sporspærring eller et 
rangerområde, skal trafiklederen først kontakte sporspærringslederen 
eller rangerområdelederen (hvis relevant) og anmode om tilladelse til 
kørslen.

2740 Trafikleder Når togets videre kørsel er sikret, skal trafiklederen pålægge 
lokomotivføreren at udfylde en driftsinstruks 1. Driftsinstruks 1 skal 
indeholde (i relevant omfang): 
 
- Alle hastighedsnedsættelser under 40 km/t 
- information om besat spor 
- information om ikke sikret overkørsel 
- endepunktet, hvis det ikke er det næste ETCS stopmærke 
- information om sporspærringer eller rangerområder.

Side 43 af 56

Operationelle Regler for fjernbanen - Version ORF-20-2



2743 Trafikleder Trafiklederen skal sikre, at betingelser for togets videre kørsel forbliver 
sikret indtil: 
 
- Toget er nået endepunktet for driftsinstruks 1 og er skiftet til overvåget 
kørsel ...eller 
- udstedelse af en driftsinstruks 3 ...eller 
- lokomotivføreren melder, at toget holder stille ved endepunktet for 
driftsinstruks 1 uden en kørtilladelse.

2744 Lokomotivfører Når driftsinstruks 1 er udfyldt, skal lokomotivføreren kontrollere, hvor 
endepunktet for driftsinstruks 1 er ved brug af strækningsoversigten eller 
lokalkendskab.  
 
Lokomotivføreren må derefter anvende funktionen Passér endepunkt for 
at skifte til SR-mode, og fortsætte til det næste ETCS stopmærke, eller 
det sted, der er angivet på driftsinstruks 1. 
 
Hvis kørslen ender i en sporspærring eller et rangerområde, må 
lokomotivføreren først igangsætte kørslen jf. driftsinstruks 1, når der er 
truffet aftale med sporspærringslederen eller rangerområdelederen om 
kørslen inde i området. Lokomotivføreren skal sørge for, at det mobile 
togkontrolanlæg skifter til SH-mode umiddelbart efter, toget er kørt ind i 
området.

Ændring per 2020-06-01:

Når driftsinstruks 1 er udfyldt, skal lokomotivføreren kontrollere, 
hvor endepunktet for driftsinstruks 1 er ved brug af 
strækningsoversigten eller lokalkendskab.  
 
Lokomotivføreren må derefter anvende funktionen Passér 
endepunkt for at skifte til SR-mode, og fortsætte til det næste ETCS 
stopmærke, eller det sted, der er angivet på driftsinstruks 1. 
 
Hvis kørslen ender i en sporspærring eller et rangerområde, må 
lokomotivføreren først igangsætte kørslen påjf. driftsinstruks 1, når 
der er truffet aftale med sporspærringslederen eller 
rangerområdelederen om kørslen inde i området. Lokomotivføreren 
skal sørge for, at det mobile togkontrolanlæg skifter til SH-mode 
umiddelbart efter, toget er kørt ind i området.

2745 Lokomotivfører Hvis driftsinstruks 1 indeholder oplysninger om en ikke sikret overkørsel, 
skal lokomotivføreren fortsætte ifølge betingelserne for kørsel på sigt 
med højst 10 km/t, under afgivelse af lydsignal ”Giv agt”, indtil det 
forreste førerrum har passeret overkørslen.

3255 Kørt for langt/kørtilladelse i forkert retning

3256 Forudsætning Et tog er kørt forbi et køreplanmæssigt standsningssted, eller et tog har 
kørtilladelse til en forkert strækning. Toget holder stille.

3257 Formål At vurdere om toget skal forblive holdende, fortsætte kørslen eller flyttes.

PROCEDURE
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3258 Jernbanevirksomhed Jernbanevirksomheden skal have procedurer, der beskriver, hvorvidt det 
er tilladt at foretage tilbagerykning med ikke passagerførende tog.  
 
Procedurerne skal beskrive, hvordan passagererne i toget underrettes i 
tilfælde af, at toget er kørt for langt.

3259 Lokomotivfører Når et tog kører forbi et planmæssigt standsningssted, eller har en 
kørtilladelse til den forkerte strækning, skal lokomotivføreren underrette 
trafiklederen om, hvor toget er samt den forventede forsinkelse i forhold 
til køreplanen.

3260 Trafikleder Når trafiklederen er underrettet om, at toget er kørt forbi et planmæssigt 
standsningssted, eller har kørtilladelse til en forkert strækning, skal 
trafiklederen i tæt samarbejde med lokomotivføreren finde en passende 
løsning. 
 
Trafiklederen skal afgøre om: 
 
- Passagererne kan udveksles uden at flytte toget ...eller 
- toget skal fortsætte ...eller 
- lokomotivføreren skal underrettes om at afslutte førerbordet og åbne 
det i den anden ende af toget ...eller 
- toget skal udføre en tilbagerykning (forudsat det ikke er et 
passagertog).

Ændring per 2020-06-01:

Når trafiklederen er underrettet om, at toget er kørt forbi et 
planmæssigt standsningssted, eller har kørtilladelse til en forkert 
strækning, skal trafiklederen i tæt samarbejde med 
lokomotivføreren finde en passende løsning. 
 
Trafiklederen skal afgøre om: 
 
- Passagererne kan udveksles uden at flytte toget ...eller 
- toget skal fortsætte ...eller 
- lokomotivføreren skal underrettes om at afslutte førerbordet og 
åbne det i den anden ende af toget ...eller 
- toget skal udføre en tilbagerykning (forudsat det ikke er 
passagerførendeet passagertog).

3261 Trafikleder Trafiklederen skal underrette lokomotivføreren om, hvordan kørslen skal 
fortsætte.

3262 Trafikleder Hvis toget skal lave en tilbagerykning, og toget ikke medbringer 
passagerer, skal trafiklederen: 
 
- Slå automatisk ruteindstilling fra 
- tilbagekalde alle kørtilladelser ind i området bag toget 
- sikre, at ingen tog eller køretøjer har tilladelse til at køre ind i det eller 
de sporafsnit bag toget 
- etablere et midlertidigt rangerområde omkring toget eller indstille en 
rangerrute for at muliggøre tilbagerykningen 
- pålægge lokomotivføreren at udfylde blanketten "Tilladelse til 
tilbagerykning".
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3263 Lokomotivfører På trafiklederens ordre skal lokomotivføreren udfylde blanketten 
"Tilladelse til tilbagerykning", såfremt tilbagerykning er tilladt af 
jernbanevirksomheden. 
 
Når blanketten "Tilladelse til tilbagerykning" er udfyldt, skal 
lokomotivføreren trykke på "Rangering" for at skifte til SH-mode og 
udføre kørslen som anvist. Lokomotivføreren skal underrette 
trafiklederen, når kørslen er afsluttet og toget holder stille.

3264 Trafikleder Når lokomotivføreren melder at tilbagerykningen er afsluttet, og toget 
holder stille, skal trafiklederen pålægge lokomotivføreren at forlade SH-
mode og forberede toget til at fortsætte kørslen. 
 
Når toget har forladt SH-mode, skal trafiklederen ophæve det 
midlertidige rangerområde eller sikre, at hele rangerruten er fjernet.

3561 Lokomotivfører På trafiklederens ordre skal lokomotivføreren forlade SH-mode og 
anvende proceduren Normal drift - Indtast togdata for at fortsætte 
kørslen.

3563 Hastighedsnedsættelse

3573 Deaktivering af midlertidig hastighedsnedsættelse

3574 Forudsætning Der er ikke længere behov for en midlertidig hastighedsnedsættelse.

3575 Formål At deaktivere en midlertidig hastighedsnedsættelse og sikre, at 
trafiklederloggen er opdateret.

PROCEDURE

3785 Tekniker Når der ikke længere er behov for en midlertidig hastighedsnedsættelse, 
skal teknikeren kontakte trafiklederen og anmode om deaktivering af 
hastighedsnedsættelsen. 
 
Anmodningen skal indeholde hastighedsnedsættelsens ID-nummer.

3578 Infrastrukturkoordina-
tor

Hvis infrastrukturkoordinatoren er underrettet om, at en midlertidig 
hastighedsnedsættelse ikke kan deaktiveres uden fare, skal 
infrastrukturkoordinatoren underrette trafiklederen.

3577 Trafikleder Når en tekniker anmoder om deaktivering af en midlertidig 
hastighedsnedsættelse, skal trafiklederen vurdere, om deaktivering af 
hastighedsnedsættelsen kan ske uden fare. 
 
Hvis deaktivering af hastighedsnedsættelsen kan ske uden fare, skal 
trafiklederen deaktivere den i signalsystemet. 
 
Hvis den midlertidige hastighedsnedsættelse ikke kan deaktiveres uden 
fare, skal trafiklederen afvise anmodningen og underrette 
infrastrukturkoordinatoren.

3824 Trafikleder
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Ændring per 2020-06-01:

Når den midlertidige hastighedsnedsættelse er deaktiveret og 
visningen er fjernet på betjeningsskærmen, skal trafiklederen sikre, 
at det noteres i trafiklederloggen. Notatet skal indeholde navnet på 
den person, der har anmodet om deaktivering af 
hastighedsnedsættelsen.

2977 Nødsituation

3058 Påsejlingsalarm

3059 Forudsætning En mulig påsejling af en jernbanebro er blevet meldt af en kompetent 
person eller registreret af et påsejlingssystem.

3060 Formål At undgå at tog eller køretøjer bliver fanget på broen, når en mulig 
påsejling er blevet identificeret.

PROCEDURE

3061 Infrastrukturforvalter Banedanmark har aftaler med brotilsynsmyndighederne om, at en 
påsejlingsalarm vil give minimum 10 minutters advarsel, før et skib 
forventes at påsejle broen. Trafiklederen kan modtage alarmen 
genereret via SRO-systemet (Styring, Regulering og Overvågning) eller 
ved en mundtlig melding.

Ændring per 2020-06-01:

Banedanmark har aftaler med brotilsynsmyndighederne om, at en 
påsejlingsalarm vil give minimum 10 minutters advarsel, før et skib 
forventes at påsejle broen. Trafiklederen kan modtage alarmen 
genereret via SRO-systemet (Styring, Regulering og Overvågning) 
eller ved en mundtlig melding.

3062 Trafikleder "Påsejlingsfunktionen" vil standse alle tog, der kører hen mod broen og 
lade tog, der allerede er på broen fortsætte.

3063 Trafikleder Trafiklederen skal ved modtagelse af en påsejlingsalarm: 
 
1. Anvende "Påsejlingsfunktionen" for at forhindre overvågede tog i at 
køre hen mod broen 
2. kontakte lokomotivførere, der er standset på broen for straks at få kørt 
deres tog eller køretøjer til et sikkert sted 
3. følge den lokale instruktion for at flytte tog, der kører på 
driftsinstrukser 
4. kontakte rangerledere eller sporspærringsledere med tilladelse til at 
udføre opgaver på broen.

3064 Trafikleder Trafiklederen skal underrette netværkslederen om, at yderligere trafik på 
broen er indstillet pga. en mulig påsejling.

3065 Trafikleder Trafiklederen må kun genoptage driften efter at have modtaget tilladelse 
fra den person, der er ansvarlig for den pågældende bro.
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2384 Infrastrukturfejl

2748 Håndtering af et opskåret sporskifte

2749 Forudsætning Trafiklederen skal udstede en driftsinstruks 1 for at passere et opskåret 
sporskifte. Sporskiftet er undersøgt af en tekniker, og sporskiftet er aflåst 
med låsebolte i den korrekte stilling. Alle driftsmæssige restriktioner er 
blevet noteret i trafiklederloggen.

2750 Formål At opfylde betingelserne for at trafiklederen kan give lokomotivføreren 
tilladelse til at passere et opskåret sporskifte.

PROCEDURE

2751 Trafikleder Trafiklederen skal vurdere om, der er forhold, der forhindrer passagen af 
det opskårne sporskifte ved at kontrollere trafiklederloggen.

2752 Trafikleder Hvis der er forhold noteret i trafiklederloggen, der forhindrer passage af 
sporskiftet, skal trafiklederen underrette lokomotivføreren.

Ændring per 2020-06-01:

Hvis det fremgår af trafiklederloggen, at der er forhold angivet
noteret i trafiklederloggen, der forhindrer passage af det opskårne 
sporskiftesporskiftet, skal trafiklederen underrette lokomotivføreren 
om, at det ikke er muligt at passere sporskiftet.

2753 Trafikleder Udgået

Ændring per 2020-06-01:

Hvis det ikke fremgår af trafiklederloggen, at der er forhold i 
trafiklederloggen, der forhindrer passage af sporskiftet, må 
trafiklederen anse sporskiftet som værende sikkert at passere.
Udgået

2762 Håndtering af sporskifte uden kontrol der ikke er 

opskåret

2763 Forudsætning Trafiklederen skal udstede en driftsinstruks 1. Et tog holder stille og er 
klar til at passere et sporskifte uden kontrol. Den manglende kontrol på 
sporskiftet skyldes ikke opskæring.

2764 Formål Sikre, at passage af sporskiftet uden kontrol kan ske sikkert. Den 
manglende kontrol på sporskiftet skyldes ikke opskæring.

PROCEDURE

2765 Trafikleder Trafiklederen skal vurdere om sporskiftet skal passeres i medgående 
eller modgående retning.
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2766 Trafikleder Hvis sporskiftet skal passeres i medgående retning, skal trafiklederen 
sikre sig, at sporskiftet er i den rette stilling f.eks. ved, at 
lokomotivføreren undersøger sporskiftet. Når lokomotivføreren har 
bekræftet, at sporskiftet er i den rette stilling, skal trafiklederen hindre 
sporskiftet mod omstilling. 
 
Når sporskiftet er i den rette stilling og sporskiftet er hindret mod 
omstilling, må trafiklederen anse sporskiftet som værende sikkert at 
passere.

2767 Trafikleder Hvis sporskiftet skal passeres i modgående retning, skal trafiklederen 
sikre sig, at sporskiftet står i rette stilling f.eks. ved eftersyn foretaget af 
lokomotivføreren. 
 
Når det modgående sporskifte står i rette stilling, skal trafiklederen sikre 
sig, at sporskiftet bliver aflåst med låsebolt. 
 
Trafiklederen må anmode lokomotivføreren om at aflåse sporskiftet med 
låsebolt. Når sporskiftet i modgående retning er aflåst med låsebolt, skal 
trafiklederen sikre sig, at informationen noteres i trafiklederloggen.

Ændring per 2020-06-01:

Hvis sporskiftet skal passeres i modgående retning, skal 
trafiklederen sikre sig, at sporskiftet står i rette stilling f.eks. ved 
eftersyn foretaget af lokomotivføreren. 
 
Når det modgående sporskifte står i rette stilling, skal trafiklederen 
sikre sig, at sporskiftet bliver aflåst med låsebolt. 
 
Trafiklederen må beordreanmode lokomotivføreren tilom at aflåse 
sporskiftet med låsebolt. Når sporskiftet i modgående retning er 
aflåst med låsebolt, skal trafiklederen sikre sig, at informationen 
noteres i trafiklederloggen.

3087 Trafikleder Når sporskiftet er aflåst med låsebolt, må trafiklederen anse sporskiftet 
som værende sikkert at passere.

2770 Jernbanevirksomhed Jernbanevirksomheden skal stille information til rådighed, baseret på 
information fra Banedanmark til lokomotivføreren, der gør det muligt for 
lokomotivføreren at aflåse et sporskifte med låsebolt.

Ændring per 2020-06-01:

Jernbanevirksomheden skal stille information til rådighed, baseret 
på information fra Banedanmark til lokomotivføreren, der gør det 
muligt for lokomotivføreren at pålægge låsebolt påaflåse et 
sporskifte med låsebolt.
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2771 Lokomotivfører Efter anmodning fra trafiklederen, skal lokomotivføreren være forberedt 
på at aflåse et sporskifte med låsebolt. 
 
Lokomotivføreren kan, om nødvendigt, anmode trafiklederen om at yde 
ekstra beskyttelse, imens et sporskifte aflåses med låsebolt ved at 
anvende proceduren Hændelser - Personale anmoder om et 
trafiklederbeskyttet område.

Ændring per 2020-06-01:

Hvis trafiklederen beordrerEfter lokomotivførerenanmodning omfra 
dettrafiklederen, skal lokomotivføreren være forberedt på at 
pålægge låsebolt påaflåse et sporskifte med låsebolt. 
 
Lokomotivføreren kan, om nødvendigt, anmode trafiklederen om at 
yde ekstra beskyttelse, imens et sporskifte pålæggesaflåses med 
låsebolt ved at anvende proceduren [Hændelser - Personale 
anmoder om et trafiklederbeskyttet område].

2171 Infrastrukturarbejde

2172 Planlægning af sporspærring til fejlretning

2173 Forudsætning Fejlretningsarbejde er aftalt med infrastrukturkoordinatoren, og der er 
konstateret et behov for en sporspærring.

2174 Formål Planlægning af en fejlretningssporspærring samt udstedelse af 
sporspærringsdokumenter.

PROCEDURE

3712 Infrastrukturforvalter Banedanmark har en procedure, der sikrer, at der altid er personer med 
trafiklederkompetencer til rådighed til at kontrollere og godkende 
planlægningen af sporspærringer til fejlretning. 
 
Proceduren sikrer, at kontrollen og godkendelsen af planlægningen kan 
udføres i rette tid.

Ændring per 2020-06-01:

Banedanmark har en procedure, der sikrer, at der altid er personer 
med trafiklederkompetencer til rådighed i trafikkontrolcentret til at 
kontrollere og godkende trafiklederens planlægningplanlægningen 
af sporspærringer til fejlretning. 
 
Proceduren sikrer, at kontrollen og godkendelsen af planlægningen 
kan udføres i rette tid.
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2175 Sporspærringsleder Sporspærringslederen skal kontakte trafiklederen og anmode om en 
sporspærring til fejlretning. Anmodningen skal indeholde: 
 
- En angivelse af stedet ...og 
- en liste over ETCS stopmærker, der afgrænser den ønskede 
sporspærring ...og 
- en vurdering af, hvor lang tid arbejdet tager.

2176 Trafikleder Trafiklederen skal sikre, at sporspærringen planlægges i signalsystemet, 
inklusiv den tekniske sikring af sporspærringen jf. 
sporspærringslederens anmodning. 
 
Trafiklederen skal sikre, at planlægningen kontrolleres og godkendes af 
en anden person med trafiklederkompetencer.

Ændring per 2020-06-01:

Trafiklederen skal anvendesikre, signalsystemetat til
sporspærringen atplanlægges planlæggei sporspærringen
signalsystemet, inklusiv tekniskden tekniske sikring af 
sporspærringen jf. sporspærringslederens anmodning. 
 
Trafiklederen skal sørge forsikre, at planlægningen kontrolleres og 
godkendes af en anden person med trafiklederkompetencer.

2177 Trafikleder Når planlægningen af sporspærringen er kontrolleret og godkendt, vil 
signalsystemet generere et unikt sporspærrings-ID nummer.

2178 Trafikleder Hvis sporspærringen kan planlægges jf. sporspærringslederens 
anmodning, skal trafiklederen underrette sporspærringslederen om 
sporspærrings-ID nummeret samt det valgte tidspunkt for 
sporspærringen. 

Ændring per 2020-06-01:

Hvis trafiklederensporspærringen kan planlægge en sporspærring 
somplanlægges anmodetjf. afsporspærringslederens 
sporspærringslederenanmodning, skal trafiklederen oplyse
underrette sporspærringslederen om sporspærrings-ID nummeret til 
sporspærringslederen og underrette sporspærringslederen omsamt 
det valgte tidspunkt for sporspærringen.

2179 Trafikleder Hvis det ikke er muligt at planlægge sporspærringen jf. anmodningen, 
skal trafiklederen afvise anmodningen og underrette 
sporspærringslederen.

Ændring per 2020-06-01:

Hvis det ikke er muligt for trafiklederen at planlægge den
sporspærringen anmodedejf. sporspærringanmodningen, skal 
trafiklederen afvise anmodningen og underrette 
sporspærringslederen.
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2192 Etablere sporspærring med håndholdt terminal

2193 Forudsætning Sporspærringslederen er ved sporspærringsområdet og har anmodet 
om etablering af en planlagt sporspærring via den håndholdte terminal. 
Anmodningen om sporspærringen er blevet vurderet og godkendt af 
trafiklederen.

2194 Formål Etablering af en planlagt sporspærring.

PROCEDURE

2195 Trafikleder Når trafiklederen har godkendt anmodningen om sporspærringen, vil 
signalsystemet begynde den tekniske sikring af sporspærringen og vise 
det på betjeningsskærmen samt anmode om trafiklederens 
godkendelse. Den tekniske sikring af sporspærringen er implementeret, 
når trafiklederen har godkendt sporspærringen.

2196 Trafikleder Når sporspærringen vises på betjeningsskærmen, skal trafiklederen 
kontrollere, at sporspærringsinformationen der vises på 
betjeningsskærmen stemmer overens med planlægningen af 
sporspærringen. 
 
Hvis sporspærringsinformationen på betjeningsskærmen stemmer 
overens med planlægningen, skal trafiklederen godkende, at den 
tekniske sikring af sporspærringen kan implementeres.

3725 Trafikleder Hvis sporspærringsinformationen på betjeningsskærmen IKKE stemmer 
overens med planlægningen, skal trafiklederen afvise sporspærringen 
og så vidt muligt planlægge en ny sporspærring i samarbejde med 
sporspærringslederen.

2198 Sporspærringsleder, 
Trafikleder

Når trafiklederen har godkendt sporspærringen og den tekniske sikring 
af sporspærringen er implementeret, vil signalsystemet anmode 
sporspærringslederen om at bekræfte sin position jf. 
sporspærringsinformationen. Sporspærringen kan ikke etableres, før 
sporspærringslederen har bekræftet sin position korrekt.

2199 Sporspærringsleder Efter anmodning fra signalsystemet skal sporspærringslederen bekræfte 
sin position ved at skanne et RFID-mærke (Radiofrekvens Identifikation) 
på et ETCS stopmærke, eller et andet infrastrukturobjekt tilknyttet det 
spærrede spor.

Ændring per 2020-06-01:

Efter anmodning fra signalsystemet skal sporspærringslederen 
bekræfte sin position ved at skanne et RFID-mærke (Radiofrekvens 
Identifikation) på et ETCS stopmærke, eller et andet 
infrastrukturobjekt tilknyttet det spærrede spor.

2200 Trafikleder, Spor-
spærringsleder

Skanning af et ID-mærke der ikke har forbindelse til sporspærringen, vil 
medføre en fejlmelding på den håndholdte terminal.

2201 Sporspærringsleder Sporspærringslederen skal underrette trafiklederen, hvis den korrekte 
position ikke kan bekræftes.
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2202 Sporspærringsleder, 
Trafikleder

Når sporspærringslederen har bekræftet sin position korrekt, vil 
signalsystemet etablere sporspærringen og sende en besked til den 
håndholdte terminal, der bekræfter for sporspærringslederen, at 
sporspærringen er etableret.

3789 Trafikleder Trafiklederen skal sikre, at tidspunktet for etablering samt 
sporspærringsinformationer er noteret i trafiklederloggen.

2203 Sporspærringsleder Når den håndholdte terminal viser, at sporspærringen er etableret, skal 
sporspærringslederen markere arbejdsstedet.

2254 Ophæve sporspærring med håndholdt terminal

2255 Forudsætning Infrastrukturarbejdet er afsluttet og information om eventuelle 
restriktioner i brugen af infrastrukturen er givet til trafiklederen. 
Sporspærringslederen har en håndholdt terminal til rådighed.

2256 Formål Sikre, at ansvaret for infrastrukturen er tilbageleveret til trafiklederen.

PROCEDURE

2259 Sporspærringsleder Når sporspærringslederen har sikret sig, at sporet er frit, og at det er 
sikkert at levere infrastrukturen tilbage til drift ifølge bestemmelserne i 
reglerne for arbejde i infrastrukturen, skal sporspærringslederen fjerne 
markeringen af arbejdsstedet.

2261 Sporspærringsleder Sporspærringslederen skal hæve sporspærringen ved at vælge det 
korrekte sporspærrings-ID nummer på den håndholdte terminal og 
skanne et RFID-mærke (Radiofrekvens Identifikation) ved et ETCS 
stopmærke eller et andet infrastrukturobjekt tilknyttet det spærrede spor.

Ændring per 2020-06-01:

Sporspærringslederen skal hæve sporspærringen ved at vælge det 
korrekte sporspærrings-ID nummer på den håndholdte terminal og 
skanne et RFID-mærke (Radiofrekvens Identifikation) ved et ETCS 
stopmærke eller et andet infrastrukturobjekt tilknyttet det spærrede 
spor.

2262 Sporspærringsleder Skanning af et mærke, der ikke har nogen forbindelse til 
sporspærringen, vil resultere i en fejlmelding på den håndholdte 
terminal.

2263 Sporspærringsleder, 
Trafikleder

Når signalsystemet modtager en anmodning om at ophæve 
sporspærringen, vil signalsystemet gennemføre et systemtjek af 
infrastrukturen og notere alle fundne fejl. 
 
Signalsystemet vil vise alle fundne fejl til trafiklederen på 
betjeningsskærmen og anmode trafiklederen om at godkende eller 
afvise at ophæve sporspærringen. 
 
Hvis anmodningen om at ophæve sporspærringen godkendes, vises det 
på den håndholdte terminal.
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2265 Trafikleder Når en anmodning om at ophæve en sporspærring vises på 
betjeningsskærmen, skal trafiklederen vurdere, hvorvidt sporspærringen 
kan hæves som ønsket. Trafiklederen skal enten godkende eller afvise 
anmodningen.

2264 Sporspærringsleder Når den håndholdte terminal viser, at anmodningen om at ophæve 
sporspærringen er blevet godkendt, er sporspærringslederen fritaget for 
ansvar for infrastrukturen.

3791 Trafikleder Trafiklederen skal sikre, at tidspunktet for ophævelse af sporspærringen 
er noteret i trafiklederloggen.

2266 Sporspærringsleder Hvis en anmodning om at ophæve en sporspærring afvises pga. fejl i 
infrastrukturen, skal sporspærringslederen kontakte trafiklederen for at 
aftale vilkårene for at kunne ophæve sporspærringen.

2269 Ophæve sporspærring uden håndholdt terminal

2270 Forudsætning Infrastrukturarbejdet er afsluttet og information om eventuelle 
restriktioner i brugen af infrastrukturen er givet til trafiklederen. 
Sporspærringslederen har ikke en håndholdt terminal til rådighed.

2271 Formål Sikre, at ansvaret for infrastrukturen er tilbageleveret til trafiklederen.

PROCEDURE

2274 Sporspærringsleder Når sporspærringslederen har sikret sig, at sporet er frit, og at det er 
sikkert at levere infrastrukturen tilbage til drift ifølge bestemmelserne i 
reglerne for arbejde i infrastrukturen, skal sporspærringslederen fjerne 
markeringen af arbejdsstedet.

2276 Sporspærringsleder Sporspærringslederen skal kontakte trafiklederen for at ophæve hele, 
eller dele af, sporspærringen, og oplyse om: 
 
- Sporspærringsleder-ID ...og 
- sporspærrings-ID nummer på den spærring, der hæves ...og 
- at området er sikkert til brug i drift. 
 
Hvis sporspærringen er udenfor det teknisk sikrede område, og der er 
en rangerområdeleder tilknyttet området, skal sporspærringslederen 
underrette rangerområdelederen.

Ændring per 2020-06-01:

Sporspærringslederen skal kontakte trafiklederen for at ophæve 
delehele, eller heledele sporspærringenaf, kontakte trafiklederen
sporspærringen, og oplyse om: 
 
- Sporspærringsleder-ID ...og 
- sporspærrings-ID nummer på den spærring, der hæves ...og 
- at området er sikkert til brug i drift. 
 
Hvis sporspærringen er udenfor det teknisk sikrede område, og der 
er en rangerområdeleder tilknyttet området, skal 
sporspærringslederen underrette rangerområdelederen.
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2277 Trafikleder Når sporspærringslederen anmoder om at ophæve sporspærringen, skal 
trafiklederen: 
 
1. Kontrollere at sporspærringslederen er registreret som ansvarlig for 
sporspærringen ...og 
2. indtaste anmodningen i signalsystemet.

2278 Sporspærringsleder, 
Trafikleder

Når signalsystemet modtager en forespørgsel på at hæve 
sporspærringen af trafiklederen, vil signalsystemet gennemføre et 
systemtjek af infrastrukturen og notere alle fundne fejl. Såfremt der 
konstateres fejl, vil signalsystemet anmode trafiklederen om en 
kvittering. 
 
Såfremt der ikke konstateres nogle fejl, bliver anmodningen om at 
ophæve sporspærringen automatisk godkendt.

2279 Trafikleder Trafiklederen skal vurdere de fejl, der vises på betjeningsskærmen og 
derefter enten afvise eller godkende ophævelsen af sporspærringen.

2280 Trafikleder Hvis anmodningen om at ophæve sporspærringen afvises pga. fundne 
fejl i infrastrukturen, skal trafiklederen pålægge sporspærringslederen at 
udbedre fejlene eller aftale nye vilkår for ophævelsen af sporspærringen.

2281 Trafikleder Når sporspærringen er ophævet, skal trafiklederen underrette 
sporspærringslederen om tidspunktet for ophævelsen.

2282 Sporspærringsleder Når trafiklederen melder tidspunktet for ophævelsen af sporspærringen, 
skal sporspærringslederen notere tidspunktet i sin logbog og herefter er 
sporspærringslederen fritaget for ansvar for infrastrukturen.

3792 Trafikleder Trafiklederen skal sikre, at tidspunktet for ophævelse af sporspærringen 
er noteret i trafiklederloggen.

Kommunikation

CO.29 Meldingsstruktur

CO.37 Udveksling af meldingen

CO.38 Alle Alle sikkerhedsmeldinger skal udveksles ved brug af den fastsatte 
terminologi. Hvis den fastsatte terminologi ikke er dækkende, skal du bruge 
de ord, der er nødvendige for at indholdet af beskeden kan forstås.

CO.39 Alle Ved modtagelse af alle sikkerhedsmeldinger med undtagelse af 
nødmeldinger, skal følgende gentages: 
 
- Alle numre og andre elementer i meldingen, der kan virke som 
identificeringspunkter 
- hovedpunkterne i meldingen 
- identifikation af modtager.

CO.40 Alle Du skal, som afsender af en sikkerhedsmelding bekræfte, at modtageren 
har gentaget meldingen korrekt. Du skal altid kvittere for, om modtagerens 
gentagelse er i overensstemmelse med den afsendte melding.
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CO.41 Alle Hvis det er nødvendigt, skal både afsender og modtager af 
sikkerhedsmeldingen, stille afklarende spørgsmål, indtil begge parter er 
enige om sikkerhedsmeldingens indhold.

CO.42 Alle Sikkerhedsmeldinger, der udveksles ved brug af andre hjælpemidler end 
radio eller telefon, kræver en kvittering for, at meldingen er læst af 
modtageren. Kvitteringen skal gives af en person eller et gyldigt system, der 
garanterer, at meldingen er læst og ikke kun modtaget. En automatisk 
modtagerkvittering på e-mail er ikke gyldig kvittering for en 
sikkerhedsmelding.

Ændring per 2020-06-01:

Sikkerhedsmeldinger, der udveksles ved brug af andre hjælpemidler 
end radio eller telefon, kræver en kvittering for, at meldingen er læst af 
modtageren. Kvitteringen skal gives af en person eller et gyldigt 
system, der garanterer, at meldingen er læst og ikke kun modtaget. En 
automatisk modtagerkvittering på e-mail eller telefax er ikke gyldig 
kvittering for en sikkerhedsmelding.
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