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Ændringer i forhold til forrige version

IN.52

Ændring per 2020-11-16:

I denne version er der kun lavet opdateringer til formateringer. Især omkring brugen af 
oplistninger. Brugen af …og, …eller samt …og/eller er udgået. Oplistninger der kun bestod af to 
punkter er som oftest gjort til én sætning. 
 
Der er ikke foretaget indholds- eller forståelsesmæssige ændringer.

Roller

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  
- væsentlige sikkerhedsmæssige foranstaltninger er blevet tilsidesat  
- der er opstået tvivl om personalets kompetencer.
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Ændring per 2020-11-16:

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.

Definitioner

OR.DEF.695 Infrastruktur

OR.DEF.876 Arbejdsspor

OR.DEF.877 DEFINITION Trafikerede spor, som i en længere periode kun skal bruges 
til infrastrukturarbejde, kan blive arbejdsspor, når arbejdet i 
det pågældende spor foregår som arbejde uden 
trafiklederens medvirken, samt afgrænsningen til trafikerede 
spor er entydig jf. anlægsbestemmelsernes regler for spor 
under anlæg. 
 
Den trafikale regelansvarlige fastsætter hvornår og på hvilke 
betingelser et spor bliver arbejdsspor, samt fastsætter 
reglerne for kørsel mellem arbejdssporet og det trafikerede 
spor.
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Ændring per 2020-11-16:

Trafikerede spor, som i en længere periode kun skal 
bruges til infrastrukturarbejde, kan blive arbejdsspor, når
: 
 
- arbejdet i det pågældende spor foregår som arbejde 
uden trafiklederens medvirken 
-, samt afgrænsningen til trafikerede spor er entydig jf. 
anlægsbestemmelsernes regler for spor under anlæg. 
 
Den trafikale regelansvarlige fastlægger,fastsætter 
hvornår og på hvilke betingelser et spor bliver 
arbejdsspor, samt fastlæggerfastsætter reglerne for 
kørsel mellem arbejdssporet og det trafikerede spor.

OR.DEF.688 Rangering

OR.DEF.465 Klargjort til rangering

OR.DEF.466 DEFINITION Klargjort til rangering betyder, at trækkraftenheden og/eller 
vognene er sikre til at udføre ikke overvågede kørsler med. 
 
Klargøring af trækkraftenheden er afprøvning af, at følgende 
er virksomt: 
 
- bremsen 
- radioforbindelsen (inklusiv kontroltone, hvis relevant) 
mellem rangerlederen og lokomotivføreren 
- kendings- og slutsignal 
- togets lydgiver (kontrolleres jf. jernbanevirksomhedens 
interne procedurer). 
 
Klargøring af vogne betyder, at alle vogne er tilsluttet det 
gennemgående bremsesystem samt, at rangerbevægelsen 
kan gennemføres uden at beskadige infrastruktur eller 
rullende materiel.
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Ændring per 2020-11-16:

Klargjort til rangering sikrerbetyder, at trækkraftenheden 
og/eller vognene er sikre til at udføre ikke overvågede 
kørsler med. 
 
Klargøring af trækkraftenheden er afprøvning af, at 
følgende er virksomt: 
 
- bremsen 
- radioforbindelsen (inklusiv kontroltone, hvis relevant) 
mellem rangerlederen og lokomotivføreren 
- kendings- og slutsignal 
- togets lydgiver (kontrolleres jf. jernbanevirksomhedens 
interne procedurer). 
 
Klargøring af vogne er: 
 
-betyder, at alle vogne er tilsluttet det gennemgående 
bremsesystem 
- samt, at rangerbevægelsen kan gennemføres uden at 
beskadige infrastruktur eller rullende materiel.

OR.DEF.689 Signalsystem

OR.DEF.440 Sikring af rute

OR.DEF.441 DEFINITION Sikring af ruten er de tekniske betingelser, der skal være 
opfyldt for, at ruten kan gennemkøres sikkert. De tekniske 
betingelser er ikke de samme for en FS-kørtilladelse som for 
en OS-kørtilladelse og en rangerrute. 
 
De tekniske betingelser for en FS-kørtilladelse er: 
 
- alle befarede sporskifter i ruten (inkl. sikkerhedsafstanden) 
skal være i rette stilling og fastlagt 
- dækningssporskifter er i dækningsgivende stilling og fastlagt 
- sporafsnit i ruten, og tilstødende sporafsnit er ubesatte 
 
De tekniske betingelser for en OS-kørtilladelse og en 
rangerrute er, at alle de befarede sporskifter i ruten skal være 
i rette stilling og fastlagt.
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Ændring per 2020-11-16:

Sikring af ruten er de tekniske betingelser, der skal være  
opfyldt for, at ruten kan gennemkøres sikkert. De 
tekniske  
betingelser er ikke de samme for en FS-kørtilladelse 
som for  
en OS-kørtilladelse og en rangerrute. 
 
De tekniske betingelser for en FS-kørtilladelse er: 
 
- alle befarede sporskifter i ruten (inkl. 
sikkerhedsafstanden) skal være i rette stilling og fastlagt 
- dækningssporskifter er i dækningsgivende stilling og 
fastlagt 
- sporafsnit i ruten, og tilstødende sporafsnit er ubesatte. 
 
De tekniske betingelser for en OS-kørtilladelse og en 
rangerrute er: 
 
-, at alle de befarede sporskifter i ruten skal være i rette 
stilling og fastlagt.

OR.DEF.698 Sporspærring

OR.DEF.615 Udenfor sikkerhedsafstanden for personer

OR.DEF.616 DEFINITION Begrebet ”udenfor sikkerhedsafstanden for personer”, 
henviser til det sted, hvor personale i forbindelse med arbejde 
i eller ved sporet skal rømme til, når et tog eller køretøj 
nærmer sig. 
 
Udenfor sikkerhedsafstanden for personer er et område, der 
befinder sig udenfor sikkerhedsafstanden for personer til 
trafikerede spor eller et område inde i en sporspærring, som 
er nærmere beskrevet i jernbanesikkerhedsplanen.

Ændring per 2020-11-16:

Begrebet ”udenfor sikkerhedsafstanden for personer”,  
henviser til det sted, hvor personale i forbindelse med 
arbejde  
i eller ved sporet skal rømme til, når et tog eller køretøj  
nærmer sig.  
 
Udenfor sikkerhedsafstanden for personer betyder: 
 
-er et område, der befinder sig udenfor 
sikkerhedsafstanden for personer til trafikerede spor ...
eller 
- et område inde i en sporspærring, som er nærmere 
beskrevet i jernbanesikkerhedsplanen.
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Procedurer

1947 Normal drift

1990 Påbegynde en kørsel

1991 Forudsætning Toget er i SB-mode. Togdata er indtastet korrekt og lokomotivføreren er 
klar til at køre.

1992 Formål At tildele en lokomotivfører et egnet køremode i forhold til, hvor toget 
befinder sig.

PROCEDURE

3084 Lokomotivfører, Tra-
fikleder

Når signalsystemet registrerer tryk på en startknap fra et tog, der holder 
stille, vil signalsystemet, hvor det er muligt, tilbyde toget en OS-
kørtilladelse, hvis toget er placeret i eller ved en indgang til det teknisk 
sikrede område. OS-kørtilladelsen bliver opdateret, når betingelserne for 
en FS-kørtilladelse er opfyldt.

1993 Lokomotivfører For at anmode om en kørtilladelse skal lokomotivføreren trykke på 
startknappen. 
 
Lokomotivføreren må IKKE trykke på startknappen, hvis der holder 
andre tog mellem togets forende og det første ETCS stopmærke.

3085 Lokomotivfører Er en kørtilladelse ikke modtaget til afgangstiden jf. køreplanen, skal 
lokomotivføreren kontakte trafiklederen og anmode om yderligere 
instruktioner.

1996 Trafikleder Hvis trafiklederen modtager en anmodning om en tilladelse til at køre, 
skal trafiklederen sørge for, at toget får den relevante tilladelse til at 
køre. 
 
Hvis trafiklederen modtager et alternativt tidspunkt for togets afgang fra 
signalsystemet, skal trafiklederen godkende forslaget eller udarbejde og 
indtaste en opdateret version af produktionsplanen ved manuelt, at 
indstille ruten eller ved brug af produktionsplanens 
opdateringsfunktioner.
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Ændring per 2020-11-16:

Hvis trafiklederen modtager en anmodning om en tilladelse til at 
køre, skal trafiklederen sørge for, at toget får den relevante 
tilladelse til at  
køre. 
 
Hvis trafiklederen modtager et alternativt tidspunkt for togets 
afgang fra signalsystemet, skal trafiklederen: 
 
- godkende forslaget ...eller 
- udarbejde og indtaste en opdateret version af produktionsplanen 
ved manuelt, at indstille ruten manuelt eller ved brug af 
produktionsplanens opdateringsfunktioner.

1997 Trafikleder Hvis det forventede tog vises med en ugyldig eller ukendt position på 
betjeningsskærmen, skal trafiklederen indlede proceduren Normal drift - 
Opstart af tog med ugyldig eller ukendt position.

2030 Togafgang

2031 Forudsætning Et overvåget tog holder stille. Et køremode er vist på DMI'et.

2032 Formål Sikre, at tog er tildelt kørtilladelser jf. køreplaner og underrette 
trafiklederen, hvis en forventet kørtilladelse ikke er til rådighed.

PROCEDURE

2033 Lokomotivfører Lokomotivføreren skal kontrollere, at der vises en kørtilladelse i DMI'et, 
og at den passer med togets afgangstid.

2034 Lokomotivfører Hvis lokomotivføreren ikke som forventet har en kørtilladelse vist på 
DMI'et, og der ikke er en umiddelbar årsag til den manglende 
kørtilladelse, skal lokomotivføreren kontakte trafiklederen.

2036 Trafikleder Hvis trafiklederen modtager en anmodning om en tilladelse til at køre, 
skal trafiklederen sørge for, at toget får den relevante tilladelse til at 
køre. 
 
Hvis trafiklederen modtager et alternativt tidspunkt for toget afgang fra 
signalsystemet, skal trafiklederen godkende forslaget eller udarbejde og 
indtaste en opdateret version af produktionsplanen ved manuelt, at 
indstille ruten eller ved brug af produktionsplanens 
opdateringsfunktioner.
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Ændring per 2020-11-16:

Hvis trafiklederen modtager en anmodning om en tilladelse til at 
køre, skal trafiklederen sørge for, at toget får den relevante 
tilladelse til at køre. 
 
Hvis trafiklederen modtager et forslag til et alternativt tidspunkt for 
togetstoget afgang fra signalsystemet, skal trafiklederen: 
 
- kvitteregodkende forslaget ...eller 
- udarbejde og indtaste en opdateringopdateret tilversion af 
produktionsplanen ved manuelt, at indstille ruten eller ved brug af 
produktionsplanens opdateringsfunktioner.

3556 Trafikleder Hvis en lokomotivfører melder, at toget ikke har en kørtilladelse, skal 
trafiklederen undersøge mulige årsager hertil og sikre betingelserne der 
muliggør, at en kørtilladelse kan sendes til toget. 
 
Hvis det ikke er muligt at sende en kørtilladelse, skal trafiklederen 
anvende proceduren Uregelmæssig drift - Tilladelse til at passere 
endepunkt.

2037 Jernbanevirksomhed Jernbanevirksomheden skal have procedurer, der sikrer, at toget kan 
afgå sikkert til den tid, der er angivet i køreplanen.

2038 Lokomotivfører Når en kørtilladelse vises på DMI'et, skal lokomotivføreren indlede 
jernbanevirksomhedens procedurer for togafgang på tidspunktet angivet 
af jernbanevirksomheden.

3743 Lokomotivfører Inden toget afgår, skal lokomotivføreren kontrollere, om der befinder sig 
en passagerovergang mellem togets forende og det første ETCS 
stopmærke.  
 
Hvis der befinder sig en passagerovergang mellem togets forende og 
det første ETCS stopmærke, skal lokomotivføreren antage, at 
advarselssystemet ikke er aktiveret og passere overgangen med 
forsigtighed.

2047 Ankomst ved et planlagt stop

2048 Forudsætning Toget kører hen mod et planmæssigt standsningsted.

2049 Formål At stoppe korrekt ved et sted, der er hensigtsmæssig for 
passagerudveksling ved perroner og ved endepunkt for arbejdskøretøjer 
og godstog. 
 
Undgå at spærre bevægelige objekter eller sporafsnit bag toget.

PROCEDURE

2050 Lokomotivfører Lokomotivføreren skal standse toget på det planlagte sted som angivet i 
køreplanen.
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2051 Jernbanevirksomhed Jernbanevirksomheden skal have procedurer, der gør det muligt for 
lokomotivføreren at standse ved det mest hensigtsmæssige sted jf. type 
og længde af det rullende materiel. Standsningsprocedurerne skal sikre, 
at sporafsnit og bevægelige objekter bag toget ikke spærres 
unødvendigt.

2052 Lokomotivfører Når det planmæssige standsningssted er ved en perron, og ikke ved det 
endepunkt, der vises i DMI’et, skal lokomotivføreren standse toget ved 
perronen ifølge jernbanevirksomhedens procedurer.

2053 Lokomotivfører Når det planmæssige standsningssted er ved et endepunkt, som 
indikeret i DMI'et, skal lokomotivføreren standse toget ved endepunktet 
efter jernbanevirksomhedens procedurer.

2054 Lokomotivfører Hvis det planlagte sted for standsning er teknisk, skal lokomotivføreren 
bringe toget til standsning ved endepunktet.

2055 Lokomotivfører Når toget afgiver melding om stilstand til signalsystemet, vil 
informationerne i produktionsplanen afgøre, hvad den næste 
driftsmæssige handling er.

2056 Lokomotivfører Hvis den næste driftsmæssige handling er at forsætte som et tog, skal 
lokomotivføreren anvende proceduren Normal drift - Togafgang eller 
Normal drift - Påbegynde en kørsel. 
 
Hvis den næste driftsmæssige handling ikke er at fortsætte som et tog, 
skal lokomotivføreren anvende proceduren Normal drift - Rullende 
materiel fortsætter ikke som tog eller Rangering - Forbered 
rangerbevægelse. 
 
Hvis lokomotivføreren ikke er klar over, hvordan kørslen skal fortsætte, 
skal lokomotivføreren anvende proceduren Normal drift - 
Lokomotivføreren er ikke klar over hvordan kørslen skal fortsætte.

Ændring per 2020-11-16:

Hvis den næste driftsmæssige handling er at forsætte som et tog, 
skal lokomotivføreren anvende proceduren [Normal drift - 
Togafgang] ...eller [Normal drift - Påbegynde en kørsel]. 
 
Hvis den næste driftsmæssige handling ikke er at fortsætte som et 
tog, skal lokomotivføreren anvende proceduren [Normal drift - 
Rullende materiel fortsætter ikke som tog] ...eller [Rangering - 
Forbered rangerbevægelse]. 
 
Hvis lokomotivføreren ikke er klar over, hvordan kørslen skal 
fortsætte, skal lokomotivføreren anvende proceduren [Normal drift - 
Lokomotivføreren er ikke klar over hvordan kørslen skal fortsætte].

2061 Genoptag kørsel efter stop før et planmæssigt 

standsningsted

2062 Forudsætning Lokomotivføreren har standset toget før stedet for et planmæssigt 
standsningssted.
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2063 Formål At gøre det muligt for lokomotivføreren at flytte toget fra det faktiske 
standsningsted til stedet for et planmæssigt standsningssted.

PROCEDURE

3082 Jernbanevirksomhed Jernbanevirksomheden skal have procedurer, der sikrer sikker afgang 
fra atypiske standsningssteder.

2065 Lokomotivfører Hvis lokomotivføreren har standset toget før det planmæssige 
standsningssted ved en perron, må lokomotivføreren genoptage 
kørslen, jf. jernbanevirksomhedens procedurer, og flytte toget til det 
planmæssige standsningssted.

2066 Lokomotivfører Hvis lokomotivføreren har standset toget før det planmæssige 
standsningssted, men ikke ved en perron, må lokomotivføreren 
genoptage kørsel og fortsætte til et sted, hvorfra endepunktet tydeligt 
kan identificeres.

2067 Lokomotivfører Før lokomotivføreren genoptager kørslen, skal lokomotivføreren sikre 
sig, at der er en kørtilladelse til rådighed samt sikre, at øvrige procedurer 
fra jernbanevirksomheden følges.

Ændring per 2020-11-16:

Før lokomotivføreren genoptager kørslen, skal lokomotivføreren: 
 
- sikre sig, at der er en kørtilladelse er til rådighed ...og 
-samt sikre, at øvrige procedurer fra jernbanevirksomheden følges.

2068 Lokomotivfører Hvis ingen kørtilladelse er til rådighed, skal lokomotivføreren anvende 
proceduren Normal drift - Togafgang.

2070 Lokomotivføreren er ikke klar over hvordan kørslen skal 

fortsætte

2071 Forudsætning Toget holder stille, men ikke på et depot eller i et parkeringsspor. 
Køreplanen indeholder ingen yderligere informationer.

2072 Formål At opdatere køreplanen for at genoptage eller afslutte kørslen med 
toget.

PROCEDURE

2073 Trafikleder Når produktionsplanen ikke indeholder yderligere driftsmæssige 
handlinger til et tog, vil signalsystemet underrette trafiklederen herom. 
Signalsystemet kan i nogle tilfælde afkorte togets tilbageværende 
kørtilladelse og opløse den relaterede rute.

2074 Trafikleder Trafiklederen skal beslutte, hvad den næste driftsmæssige handling er 
og underrette lokomotivføreren, hvis det afviger fra tidligere 
planlægning.

2075 Trafikleder For at genoptage eller afslutte kørslen af toget, skal trafiklederen 
opdatere produktionsplanen eller foretage manuel ruteindstilling.
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Ændring per 2020-11-16:

For at genoptage eller afslutte kørslen af toget, skal trafiklederen: 
 
- opdatere produktionsplanen ...eller 
- foretage manuel ruteindstilling.

2076 Lokomotivfører Lokomotivføreren, der underrettes af trafiklederen, skal kvittere for 
enhver gyldig ændring, der afviger fra tidligere planlægning.

2125 Rullende materiel fortsætter ikke som tog

2126 Forudsætning Et tog er nået til det sidste planmæssige standsningssted jf. køreplanen. 
Det rullende materiel fortsætter ikke som tog.

2127 Formål At afslutte kørslen ved at afslutte førerbordet i køreretningen og parkere 
toget, eller gå i SH-mode for at udføre en rangerbevægelse.

PROCEDURE

2128 Lokomotivfører Når toget er nået til det sidste planmæssige standsningssted ifølge 
køreplanen, skal lokomotivføreren afgøre, om toget skal parkeres på sin 
nuværende position eller, om toget skal klargøres til rangering.

Ændring per 2020-11-16:

Når toget er nået til det sidste planmæssige standsningssted ifølge 
køreplanen, skal lokomotivføreren afgøre, hvad den næste 
driftsmæssige handlingom er: 
 
-toget parkereskal togparkeres på sin nuværende position ...eller 
-, klargøreom toget skal klargøres til rangering.

2129 Jernbanevirksomhed Jernbanevirksomheden skal have procedurer, der beskriver, hvordan 
lokomotivføreren kan udføre en sikker parkering af rullende materiel. 
Dette indeholder korrekt anvendelse af parkeringsbremsen på det 
berørte rullende materiel for at hindre en uønsket bevægelse.

2130 Lokomotivfører Hvis toget skal parkeres, hvor det holder, skal lokomotivføreren afslutte 
førerbordet og sikre det parkerede rullende materiel imod uønsket 
bevægelse jf. jernbanevirksomhedens procedurer.

2132 Lokomotivfører Hvis den næste driftsmæssige handling er at klargøre til rangering, skal 
lokomotivføreren anvende proceduren Rangering - Forbered 
rangerbevægelse.

2134 Lokomotivfører Hvis lokomotivføreren ikke er i stand til at afgøre, hvad den næste 
driftsmæssige handling er ud fra køreplanen, skal lokomotivføreren 
kontakte jernbanevirksomheden for yderligere instruktioner. 
 
Hvis lokomotivføreren ikke er i stand til at fremskaffe informationer om 
den næste driftsmæssige handling fra jernbanevirksomheden, skal 
lokomotivføreren kontakte trafiklederen for yderligere instruktioner.
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2135 Trafikleder Hvis trafiklederen underrettes af lokomotivføreren om, at det ikke er 
muligt at afgøre, hvad den næste driftsmæssige handling er, skal 
trafiklederen beslutte, hvor det er hensigtsmæssigt at parkere toget og 
underrette lokomotivføreren.

3235 Udkig under kørslen

3236 Forudsætning En lokomotivfører har overtaget ansvaret for et tog eller et køretøj.

3237 Formål Sikre, at de relevante observationer om tilstanden af infrastrukturen 
og/eller andre tog samt køretøjer videregives til trafiklederen og andre 
lokomotivførere.

PROCEDURE

3238 Lokomotivfører Lokomotivføreren skal altid under kørslen være opmærksom på: 
 
- tilstanden af infrastrukturen 
- forbipasserende tog og køretøjer 
- andre forhold, der kan have indflydelse på driften. 
 
Lokomotivføreren skal straks underrette trafiklederen, hvis der 
observeres noget under kørslen, der kan have indflydelse på 
jernbanesikkerheden eller driften.

Ændring per 2020-11-16:

Lokomotivføreren skal altid under kørslen være opmærksom på: 
 
- tilstanden af infrastrukturen ...og 
- forbipasserende tog og køretøjer …og 
- andre forhold, der kan have indflydelse på driften. 
 
Lokomotivføreren skal straks underrette trafiklederen, hvis der 
observeres noget under kørslen, der kan have indflydelse på 
jernbanesikkerheden eller driften.

3239 Trafikleder Trafiklederen kan underrette lokomotivføreren om at være særlig 
opmærksom på uregelmæssigheder i forbindelse med infrastrukturen, 
tog, køretøjer eller andre forhold, der kan have indflydelse på driften. 
 
Trafiklederen skal give klare instruktioner om, hvor start- og slutpunktet 
er for det område, hvor lokomotivføreren skal være særligt opmærksom. 
Hvis hastigheden skal nedsættes, skal trafiklederen anvende 
driftsinstruks 5 til at underrette lokomotivføreren om udstrækningen af 
det område, hvor hastigheden skal nedsættes, samt hvad den gældende 
hastighed er. 
 
Trafiklederen skal pålægge lokomotivføreren at melde tilbage, når toget 
har passeret området.

3240 Lokomotivfører Når lokomotivføreren af trafiklederen er underrettet om at være særlig 
opmærksom på uregelmæssigheder i forbindelse med infrastrukturen, 
tog, køretøjer eller andre forhold, der kan have indflydelse på driften, 
skal lokomotivføreren gøre dette og melde tilbage til trafiklederen 
efterfølgende.
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3241 Lokomotivfører Hvis lokomotivføreren ser noget, der kan være til fare for toget eller 
køretøjet, skal lokomotivføreren straks nedsætte hastigheden, eller om 
nødvendigt standse toget, og underrette trafiklederen. 
 
Hvis lokomotivføreren opdager fejl på kørestrømsanlægget, der 
potentielt er til fare for toget, skal lokomotivføreren straks sænke alle 
strømaftagere, standse toget og underrette trafiklederen.

3242 Lokomotivfører Hvis lokomotivføreren ser noget, der kan udgøre en fare for andre tog, 
køretøjer, infrastrukturen eller personer, skal lokomotivføreren straks 
anvende proceduren Nødsituation - Håndtering af nødopkald.

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.

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.
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Ændring per 2020-11-16:

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.
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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.

2743 Trafikleder Trafiklederen skal sikre, at betingelserne for togets videre kørsel 
forbliver sikret indtil én af følgende betingelser er opfyldt: 
 
- toget er nået endepunktet for driftsinstruks 1 og er skiftet til overvåget 
kørsel 
- driftsinstruksen er tilbagekaldt med en driftsinstruks 3 
- lokomotivføreren melder, at toget holder stille ved endepunktet for 
driftsinstruks 1 uden en kørtilladelse.

Ændring per 2020-11-16:

Trafiklederen skal sikre, at betingelserbetingelserne for togets 
videre kørsel forbliver sikret indtil én af følgende betingelser er 
opfyldt: 
 
- toget er nået endepunktet for driftsinstruks 1 og er skiftet til 
overvåget kørsel ...eller 
- udstedelsedriftsinstruksen afer tilbagekaldt med 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.

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.

2775 Passage af en overkørsel uden en kørtilladelse
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2776 Forudsætning Trafiklederen har behov for at udstede en driftsinstruks 1. Et tog holder 
stille ved et ETCS stopmærke foran en overkørsel. Der er etableret 
forbindelse mellem lokomotivføreren og trafiklederen.

2777 Formål Sørge for betingelserne for passage af en overkørsel er til stede, så 
trafiklederen kan tillade lokomotivføreren at passere overkørslen.

PROCEDURE

2779 Trafikleder Alle overkørsler kan betjenes manuelt af trafiklederen og fra en 
betjeningskasse. 
 
Overkørsler slukkes automatisk, når tog har passeret, uanset om de er 
automatisk eller manuelt tændt, medmindre overkørslen beordres til at 
forblive tændt, eller overkørslen er tændt pga. andre forhold.

2780 Trafikleder Trafiklederen skal tænde overkørslen ved at foretage én af følgende 
handlinger: 
 
- indstille en rute gennem overkørslen 
- tænde overkørslen manuelt 
- anmode lokomotivføreren om at tænde overkørslen fra den lokale 
betjeningskasse.

Ændring per 2020-11-16:

Trafiklederen skal tænde overkørslen ved at foretage én af 
følgende handlinger: 
 
- indstille en rute gennem overkørslen ...eller 
- tænde overkørslen manuelt ...eller 
- anmode lokomotivføreren om at tænde overkørslen fra den lokale 
betjeningskasse.

3083 Lokomotivfører Hvis en trafikleder anmoder om det, skal lokomotivføreren forsøge at 
tænde overkørslen ved hjælp af betjeningskassen. 
 
Lokomotivføreren skal kontrollere overkørslens status ved hjælp af 
visningen i betjeningskassen og melde overkørslens status til 
trafiklederen.

2781 Trafikleder Når overkørslen er tændt, skal trafiklederen kontrollere visningen på 
betjeningsskærmen for at afgøre, om overkørslen er sikret.  
 
Hvis overkørslen ikke er sikret, skal trafiklederen sikre, at informationen 
fremgår af delen "Supplerende instruktion" på driftsinstruks 1.

2786 Trafikleder Når hele toget har passeret overkørslen, skal trafiklederen sikre, at 
overkørslen er slukket.

3091 Overvåget passage af fejlramt overkørsel

3092 Forudsætning Et overvåget tog kører hen mod en overkørsel.

3093 Formål At passere en overkørsel, der ikke er tændt automatisk af 
signalsystemet uden at forårsage skade på infrastruktur, rullende 
materiel, passagerer eller vejtrafikanter.
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PROCEDURE

3094 Lokomotivfører, Tra-
fikleder

Alle overkørsler er udstyret med en betjeningskasse, der gør det muligt 
på stedet at betjene overkørslen. Betjeningskassen anvendes i tilfælde 
af fejl, fejlretning og planlagt vedligeholdelse.

3095 Lokomotivfører Når toget er overvåget til en hastighedsnedsættelse på 10 km/t og 
symbolet for ikke sikret overkørsel vises på DMI'et, skal 
lokomotivføreren bringe toget til standsning ved ETCS stopmærket foran 
overkørslen og underrette trafiklederen. 
 
Underretningen skal indeholde ID-nummeret på overkørslen, og om 
muligt, fejlens art.

3096 Trafikleder Når lokomotivføreren melder, at toget holder stille ved en ikke sikret 
overkørsel, skal trafiklederen forsøge at tænde overkørslen manuelt. 
 
Hvis overkørslen ikke kan tændes manuelt, skal trafiklederen anmode 
lokomotivføreren om at tænde overkørslen ved hjælp af den lokale 
betjeningskasse. 
 
Hvis overkørslen ikke kan betjenes ved hjælp af den lokale 
betjeningskasse, skal trafiklederen bede lokomotivføreren om at passere 
den ikke sikrede overkørsel ved hjælp af en mundtlig 
sikkerhedsmelding. 
 
Den mundtlige sikkerhedsmelding skal indeholde tognummer og 
overkørslens ID-nummer.

Ændring per 2020-11-16:

Når lokomotivføreren melder, at toget holder stille ved en ikke sikret 
overkørsel, skal trafiklederen forsøge at tænde overkørslen 
manuelt. 
 
Hvis overkørslen ikke kan tændes manuelt, skal trafiklederen 
anmode lokomotivføreren om at tænde overkørslen ved hjælp af 
den lokale betjeningskasse. 
 
Hvis overkørslen ikke kan betjenes ved hjælp af den lokale 
betjeningskasse, skal trafiklederen bede lokomotivføreren om at 
passere den ikke sikrede overkørsel ved hjælp af en mundtlig 
sikkerhedsmelding. 
 
Den mundtlige sikkerhedsmelding skal indeholde: 
 
- tognummer 
- og overkørslens ID-nummer.

Side 18 af 45

Operationelle Regler for fjernbanen - Version ORF-20-3



3097 Trafikleder Hvis trafiklederen ved at overkørslen ikke kan sikres ved hjælp af 
trafiklederens betjening eller betjening af betjeningskassen, kan 
trafiklederen undlade forsøg på manuel tænding og pålægge 
lokomotivføreren at passere en ikke sikret overkørsel ved hjælp af en 
mundtlig sikkerhedsmelding. 
 
Den mundtlige sikkerhedsmelding skal indeholde tognummer og 
overkørslens ID-nummer.

Ændring per 2020-11-16:

Hvis trafiklederen ved at overkørslen ikke kan sikres ved hjælp af 
trafiklederens betjening eller betjening af betjeningskassen, kan 
trafiklederen undlade forsøg på manuel tænding og pålægge 
lokomotivføreren at passere en ikke sikret overkørsel ved hjælp af 
en mundtlig sikkerhedsmelding. 
 
Den mundtlige sikkerhedsmelding skal indeholde: 
 
- tognummer 
- og overkørslens ID-nummer.

3098 Lokomotivfører Hvis hastighedsnedsættelsen til 10 km/t for overkørslen tilbagekaldes, 
må lokomotivføreren fortsætte kørslen. 
 
På trafiklederens anmodning skal lokomotivføreren tænde overkørslen 
ved hjælp af betjeningskassen. 
 
Hvis overkørslen ikke kan sikres, skal lokomotivføreren underrette 
trafiklederen.

3099 Lokomotivfører På trafiklederens ordre om at passere en ikke sikret overkørsel med en 
mundtlig sikkerhedsmelding, skal lokomotivføreren passere overkørslen 
på sigt under afgivelse af lydsignal ”Giv agt”, indtil det forreste førerrum 
har passeret overkørslen. 
 
Lokomotivføreren må undlade brugen af lydsignal "Giv agt", når 
håndsignal "Stop for vejtrafik" anvendes af personale, der er til stede 
ved overkørslen.

3100 Trafikleder Hvis overkørslen ikke kan sikres automatisk eller manuelt, skal 
trafiklederen anvende proceduren Infrastrukturfejl - Håndtering af 
melding om infrastrukturfejl.

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 
- toget skal fortsætte 
- lokomotivføreren skal underrettes om at afslutte førerbordet og 
foretage opstart af toget i den anden ende af toget 
- toget skal udføre en tilbagerykning (forudsat det ikke er et 
passagertog).

Ændring per 2020-11-16:

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 
åbneforetage detopstart af toget i den anden ende af toget ...eller 
- toget skal udføre en tilbagerykning (forudsat det ikke er et  
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

3564 Aktivere en planlagt midlertidig hastighedsnedsættelse

3565 Forudsætning En midlertidig hastighedsnedsættelse er planlagt i signalsystemet.

3566 Formål Aktivering af den midlertidige hastighedsnedsættelse så alle overvågede 
tog overvåges jf. den midlertidige hastighedsnedsættelse samt 
opdatering af trafiklederloggen.

PROCEDURE

3783 Infrastrukturforvalter Banedanmark har en procedure, der sikrer, at trafiklederen har adgang 
til en oversigt over alle planlagte midlertidige hastighedsnedsættelser i 
sit ansvarsområde. Listen indeholder som minimum følgende 
oplysninger: 
 
- hastighedsnedsættelsens ID-nummer 
- angivelse af den gældende hastighed 
- start- og slutpunkt for hastighedsnedsættelsen (angivet i kilometer) 
- forventet start- og sluttidspunkt 
- årsag til hastighedsnedsættelsen.

3784 Tekniker Når en planlagt midlertidig hastighedsnedsættelse ønskes aktiveret, skal 
teknikeren kontakte trafiklederen og anmode om aktivering af 
hastighedsnedsættelsen. 
 
Anmodningen skal indeholde hastighedsnedsættelsens ID-nummer.
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3568 Trafikleder Når en tekniker anmoder om aktivering af en planlagt midlertidig 
hastighedsnedsættelse, skal trafiklederen kontrollere, at det angivne ID-
nummer fremgår af oversigten over planlagte hastighedsnedsættelser. 
 
Trafiklederen skal inden aktivering af hastighedsnedsættelsen sikre sig 
at: 
 
- ingen overvågede tog kører i området 
- lokomotivførere af ikke overvågede kørsler i området underrettes, hvis 
hastighedsnedsættelsen er under 40 km/t 
- rangerledere af rangerbevægelser i området underrettes, hvis 
hastighedsnedsættelsen er under 25 km/t. 
 
Når ovenstående betingelser er opfyldt, skal trafiklederen aktivere 
hastighedsnedsættelsen i signalsystemet.

Ændring per 2020-11-16:

Når en tekniker anmoder om aktivering af en planlagt midlertidig 
hastighedsnedsættelse, skal trafiklederen kontrollere, at det 
angivne ID-nummer fremgår af oversigten over planlagte 
hastighedsnedsættelser. 
 
Trafiklederen skal inden aktivering af hastighedsnedsættelsen sikre 
sig at: 
 
- ingen overvågede tog kører i området ...og 
- lokomotivførere af ikke overvågede kørsler i området underrettes, 
hvis hastighedsnedsættelsen er under 40 km/t ...og 
- rangerledere af rangerbevægelser i området underrettes, hvis 
hastighedsnedsættelsen er under 25 km/t. 
 
Når ovenstående betingelser er opfyldt, skal trafiklederen aktivere 
hastighedsnedsættelsen i signalsystemet.

3569 Trafikleder Når den midlertidige hastighedsnedsættelse er aktiveret, og er vist på 
betjeningsskærmen, skal trafiklederen foretage notat i trafiklederloggen. 
Notatet skal indeholde den gældende hastighed, navnet på den person 
der har anmodet om aktivering af hastighedsnedsættelsen og stedet 
hvor hastighedsnedsættelsen er gældende.

3570 Trafikleder Hvis trafiklederen har kendskab til, at der ikke er behov for den 
midlertidige hastighedsnedsættelse, eller at hastighedsnedsættelsen er 
fejlbehæftet, skal trafiklederen afvise anmodningen og underrette 
infrastrukturkoordinatoren.

2977 Nødsituation

3003 Standse tog og køretøjer fra at køre ind i et farligt 

område

3004 Forudsætning Et tog eller køretøj er i, er ved at køre ind i eller skal til at passere et 
område, der kan være farligt.

Side 22 af 45

Operationelle Regler for fjernbanen - Version ORF-20-3



3005 Formål At reducere risikoen for en alvorlig hændelse ved at standse tog og 
køretøjer inden i, eller ved at køre ind i et farligt område.

PROCEDURE

3007 Lokomotivfører, Tra-
fikleder

Nødafkortning af en kørtilladelse erstatter straks kørtilladelsen i togets 
mobile togkontrolanlæg med den nye kørtilladelse. 
 
Hvis toget allerede har passeret det nye endepunkt, skifter toget til TR-
mode. Kører toget med en hastighed over bremsekurven for den nye 
kørtilladelse, vil bremserne automatisk blive aktiveret.

Ændring per 2020-11-16:

Nødafkortning af en kørtilladelse erstatter straks kørtilladelsen i 
togets mobile togkontrolanlæg med den nye kørtilladelse:. 
 
- hvisHvis toget allerede har passeret det nye endepunkt, skifter 
toget til TR-mode 
-. hvisKører toget kører med en hastighed over bremsekurven for 
den nye kørtilladelse, vil bremserne automatisk blive aktiveret.

3008 Trafikleder Hvis overvågede tog har kørtilladelse inde i, ind i eller gennem det 
farlige område, skal trafiklederen sikre overvågede tog mod at køre ind i 
eller køre i det farlige område. Det sker ved at anvende nødstop eller 
nødafkortning af en kørtilladelse til et sted, der i videst muligt omfang vil 
forhindre toget i at komme ind i det farlige område.

3009 Trafikleder Trafiklederen skal sikre, at der ikke foretages yderligere ruteindstilling 
ind i eller gennem det farlige område.

3010 Trafikleder Hvis et ikke overvåget tog eller køretøj har tilladelse til at køre i eller ind i 
det farlige område, skal trafiklederen foretage et nødopkald for at 
beordre lokomotivføreren til at standse toget eller køretøjet. 
 
Hvis flere ikke overvågede tog eller køretøjer har tilladelse til at køre i 
eller ind i det farlige område, skal trafiklederen foretage et 
gruppenødopkald til at beordre, at lokomotivførerne standser toget 
(togene) og/eller køretøjet (køretøjerne). Efter gruppeopkaldet, skal 
trafiklederen kontakte hver lokomotivfører i gruppen for at sikre sig, at 
toget (togene) og/eller køretøjet (køretøjerne) er standset. 
 
Hvis der er strækninger, der støder op til det farlige område på 
fjernbanens infrastruktur, skal trafiklederen sikre, at trafiklederen med 
ansvaret for strækningen, er underrettet om, at det farlige område 
involverer deres strækninger.

3011 Trafikleder Hvis et rangerområde er aktivt indenfor det farlige område, skal 
trafiklederen kontakte rangerområdelederen og beordre, at alle 
bevægelser standses. 
 
Hvis rangerbevægelser på rangerruter bliver udført inden for det farlige 
område, skal trafiklederen kontakte rangerlederen og beordre, at kørslen 
standses.
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3013 Rangerområdeleder Hvis trafiklederen beordrer alle bevægelser standset, skal 
rangerområdelederen straks underrette rangerlederen.

3558 Rangerleder Hvis trafiklederen eller rangerområdelederen beordrer 
rangerbevægelsen standset, skal rangerlederen gøre det omgående.

3012 Lokomotivfører Hvis trafiklederen eller rangerlederen beordrer toget eller køretøjet 
standset, skal lokomotivføreren gøre det omgående.

3788 Trafikleder Når al kørsel i det farlige område er indstillet, skal trafiklederen 
underrette netværkslederen. 
 
Trafiklederen skal sikre, at kørslen forbliver indstillet, indtil der foreligger 
en melding om, at det igen er sikkert at genoptage kørslen i området. 
 
Hvis redningsberedskabet har været tilkaldt, må trafiklederen først 
genoptage kørslen i området, når der foreligger en tilladelse fra 
netværkslederen.

2846 Nødbremse aktiveret af person

2847 Forudsætning Nødbremsen er aktiveret af en passager eller af togpersonalet.

2848 Formål At undersøge årsagen til aktiveringen og hvordan der om muligt kan 
fortsættes.

PROCEDURE

3089 Lokomotivfører Hvis et tog bremses, uden lokomotivførerens medvirken, skal 
lokomotivføreren: 
 
- underrette trafiklederen 
- foretage en vurdering af den nødvendige tid til undersøgelsen 
- undersøge årsagen til bremsningen. 
 
Lokomotivføreren skal forvente at kørtilladelsen vil blive afkortet med det 
samme.

Ændring per 2020-11-16:

Hvis et tog bremses, uden lokomotivførerens medvirken, skal 
lokomotivføreren: 
 
- underrette trafiklederen ...og 
- foretage en vurdering af den nødvendige tid til undersøgelsen 
...og 
- undersøge årsagen til bremsningen. 
 
Lokomotivføreren skal forvente at kørtilladelsen vil blive afkortet 
med det samme.

2849 Infrastrukturforvalter Banedanmark har defineret områder, hvor der ikke må standses. Lokale 
instruktioner indeholder oplysninger om, hvad lokomotivføreren skal 
gøre i tilfælde af, at nødbremsen aktiveres i et område, hvor der ikke må 
standses.
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2850 Jernbanevirksomhed Jernbanevirksomheden skal have procedurer for håndtering af en 
nødbremseaktivering inde i et område, der ikke må standses i. Disse 
skal indeholde muligheden for at lokomotivføreren kan overstroppe 
nødbremsen, når toget er i området, der ikke må standses i. 
Strækningsoversigten angiver placeringen af områder, der ikke må 
standses i.

2851 Lokomotivfører Hvis toget er inde i et område, der ikke må standses i, skal 
lokomotivføreren overstroppe nødbremseaktiveringen og fortsætte i 
henhold til den lokale instruktion.

2853 Trafikleder Når et tog er markeret som "Fejlramt tog", vil signalsystemet forsøge at 
afkorte togets kørtilladelse. Signalsystemet vil undgå ophobning omkring 
det fejlramte tog og vil foreslå mulige opdateringer af produktionsplanen.

2854 Trafikleder Når trafiklederen er underrettet om en ikke planlagt standsning, skal 
trafiklederen markere toget som "Fejlramt tog". Trafiklederen skal 
anvende oplysningerne om den forventede tid til undersøgelse af fejlen 
til at optimere togenes afvikling, med henblik på at reducere 
påvirkningen af køreplanen.

2855 Lokomotivfører Hvis situationen kan løses uden restriktioner, skal lokomotivføreren 
underrette trafiklederen. Når trafiklederen er underrettet, kan 
lokomotivføreren anmode om en kørtilladelse. 
 
Hvis situationen kan løses, men kræver restriktioner, skal 
lokomotivføreren underrette trafiklederen om restriktionerne. Når 
trafiklederen er underrettet, må lokomotivføreren anmode om en 
kørtilladelse. 
 
Hvis situationen kræver, at toget skal blive holdende, skal 
lokomotivføreren kontakte trafiklederen.

2856 Trafikleder Hvis lokomotivføreren anmoder om en kørtilladelse uden nogen 
oplysninger om restriktioner, skal trafiklederen fjerne markeringen af 
"Fejlramt tog" for, at toget kan modtage en ny kørtilladelse.

2857 Trafikleder Hvis trafiklederen underrettes af lokomotivføreren om, at toget har 
restriktioner, skal trafiklederen: 
 
1. Opdatere køreplanen jf. proceduren Normal drift - Trafiklederen 
håndterer ændringer til driften 
2. Fjerne "Fejlramt tog" markering for at tillade en ny kørtilladelse for 
toget.

2858 Trafikleder Hvis lokomotivføreren har meldt til trafiklederen, at toget ikke må flyttes, 
skal trafiklederen anvende proceduren Fejlramt tog - Hjælp til et fejlramt 
tog.

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.
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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.

2175 Sporspærringsleder Sporspærringslederen skal kontakte trafiklederen og anmode om en 
sporspærring til fejlretning. Anmodningen skal indeholde: 
 
- en angivelse af stedet 
- en liste over ETCS stopmærker, der afgrænser den ønskede 
sporspærring 
- en vurdering af, hvor lang tid arbejdet tager.

Ændring per 2020-11-16:

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.

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. 

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

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
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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 
- sporspærrings-ID nummer på den spærring, der hæves 
- 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 2020-11-16:

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.

2277 Trafikleder Når sporspærringslederen anmoder om at ophæve sporspærringen, skal 
trafiklederen: 
 
1. Kontrollere at sporspærringslederen er registreret som ansvarlig for 
sporspærringen 
2. indtaste anmodningen i signalsystemet.

Ændring per 2020-11-16:

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.
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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.

2297 Kørestrømsafbrydelse

2319 Etablering af en planlagt kørestrømsafbrydelse

2320 Forudsætning Koblingslederen har anmodet om en planlagt kørestrømsafbrydelse hos 
trafiklederen, som har vurderet at anmodningen er driftsmæssig 
hensigtsmæssig.

2321 Formål Etablering af en planlagt kørestrømsafbrydelse og yde teknisk sikring i 
signalsystemet.

PROCEDURE

2322 Trafikleder Signalsystemet tilbyder information om den planlagte 
kørestrømsafbrydelse til trafiklederen og anmoder om en godkendelse.

2323 Trafikleder Trafiklederen skal sikre, at der ikke er elektriske trækkraftenheder i 
området eller kører hen mod området, hvor den planlagte 
kørestrømsafbrydelse skal foregå.

2324 Trafikleder Trafiklederen må godkende og kvittere for anmodningen om 
kørestrømsafbrydelsen, hvis ingen elektriske trækkraftenheder bliver 
påvirket.

2326 Trafikleder Hvis elektriske trækkraftenheder bliver påvirket af 
kørestrømsafbrydelsen, skal trafiklederen kontakte 
jernbanevirksomheden og anmode om, at alle påvirkede togs førerborde 
bliver afsluttet og strømaftagerne bliver sænket.

2327 Jernbanevirksomhed Jernbanevirksomhederne har procedurer, der sikrer sænkning og 
underretning om sænkede strømaftagere, når dette er påkrævet.

2328 Trafikleder Når jernbanevirksomhederne har bekræftet, at de tilstedeværende 
elektriske trækkraftenheders førerborde er afsluttet og strømaftagerne er 
sænket, må trafiklederen godkende og kvittere for anmodningen om 
kørestrømsafbrydelsen. Trafiklederen skal notere anmodningen i 
trafiklederloggen.
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2329 Trafikleder Godkendelsen, der er indgivet af trafiklederen er yderligere afhængig af 
andre faktorer i signalsystemet. 
 
Signalsystemet sørger for at spærre relevante områder for elektriske 
trækkraftenheder og viser dette til trafiklederen eller, signalsystemet 
afviser anmodning.

Ændring per 2020-11-16:

Godkendelsen, der er indgivet af trafiklederen er yderligere 
afhængig af andre faktorer i signalsystemet og:. 
 
- signalsystemetSignalsystemet sørger for at spærre relevante 
områder for elektriske trækkraftenheder og viser dette til 
trafiklederen ...eller 
-, signalsystemet afviser anmodningenanmodning.

2330 Trafikleder Når signalsystemet viser, at der er restriktion for elektriske 
trækkraftenheder, må trafiklederen godkende, at koblingslederen 
afbryder kørestrømmen. 
 
Trafiklederen skal derefter sikre, at kørestrømsafbrydelsen er noteret i 
trafiklederloggen.

2332 Infrastrukturforvalter FKI indeholder instruktioner til sikker afbrydelse af kørestrømmen samt 
instruktioner, til sikring af arbejdsholdet inklusiv arbejdsjording og 
markering af arbejdssted.

2331 Koblingsleder Når koblingslederen modtager tilladelse fra trafiklederen, må 
koblingslederen afbryde kørestrømmen som beskrevet i planen for 
kørestrømsafbrydelsen.

2788 Fejlramt tog

2789 Fejl på tog og/eller mobilt togkontrolanlæg under 

kørslen

2790 Forudsætning En fejl på tog og/eller mobilt togkontrolanlæg er konstateret af 
lokomotivføreren.

2791 Formål Underretning af trafiklederen om fejlen og opdatering af 
produktionsplanen for at indarbejde ændringer som følge af fejlen.

PROCEDURE

2792 Jernbanevirksomhed Jernbanevirksomheden skal have procedurer til håndtering af fejl på tog 
og/eller det mobile togkontrolanlæg, der gør det muligt for 
lokomotivføreren at: 
 
- genoptage kørslen med de nødvendige restriktioner på togets kørsel 
- afgøre om toget må flyttes 
- afgøre om det er nødvendigt at udkoble det mobile togkontrolanlæg.
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2793 Lokomotivfører Når toget holder stille, skal lokomotivføreren underrette trafiklederen om, 
hvor lang tid det forventes at ville tage at undersøge og evt. udbedre 
fejlen eller et fejlretningsforsøg. Lokomotivføreren skal forvente, at alle 
typer kørtilladelse bliver afkortet øjeblikkeligt.

3770 Lokomotivfører Hvis undersøgelsen af fejlen medfører, at lokomotivføreren skal forlade 
førerrummet, kan lokomotivføreren anmode trafiklederen om ekstra 
beskyttelse ved at anvende proceduren Hændelser - Personale 
anmoder om et trafiklederbeskyttet område.

2794 Trafikleder Når et tog er markeret som "Fejlramt tog", vil signalsystemet forsøge at 
afkorte alle typer kørtilladelser forbundet med toget. Signalsystemet vil 
undgå ruter, der medfører ophobning omkring det fejlramte tog og vil 
endvidere foreslå mulige produktionsplansopdateringer.

2795 Trafikleder Når trafiklederen er underrettet om en ikke planlagt standsning, skal 
trafiklederen markere toget med "Fejlramt tog" markeringen og sikre, at 
togets rute er opløst. 
 
Trafiklederen skal benytte informationerne om den forventede 
tidsramme for undersøgelsen af fejlen til at opdatere ruteindstillingen for 
at reducere effekten på køreplanen.

2796 Lokomotivfører Lokomotivføreren skal undersøge toget for at afgøre fejlens art. 
 
Hvis fejlen kan rettes uden efterfølgende restriktioner for kørslen, skal 
lokomotivføreren underrette trafiklederen. 
 
Hvis fejlen kan rettes med restriktioner for kørsel, skal lokomotivføreren 
underrette trafiklederen. 
 
Hvis fejlen kan rettes ved udkobling af det mobile togkontrolanlæg, skal 
lokomotivføreren underrette trafiklederen inden udkoblingen foretages. 
 
Hvis toget ikke må flyttes, skal lokomotivføreren underrette trafiklederen.

3771 Lokomotivfører Hvis lokomotivføreren, ved undersøgelse af fejlen, skal efterse en vogns 
læsning, skal det forud for eftersynet sikres, at eftersynet kan foretages 
uden at overskride respektafstanden samt, at ingen del at vognen eller 
læsset er kommet i berøring med køreledningsanlægget. 
 
Hvis ovennævnte betingelser ikke kan sikres, skal lokomotivføreren 
underrette trafiklederen om, at vognens læsning ikke kan efterses, med 
mindre der foreligger en melding fra koblingslederen om, at 
kørestrømmen er udkoblet samt, at der er foretaget arbejdsjording.
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Ændring per 2020-11-16:

Hvis lokomotivføreren, ved undersøgelse af fejlen, skal efterse en 
vogns læsning, skal det forud for eftersynet sikres, at: 
 
- eftersynet kan foretages uden at overskride respektafstanden 
...og 
-samt, at ingen del at vognen eller læsset er kommet i berøring 
med køreledningsanlægget. 
 
Hvis ovennævnte betingelser ikke kan sikres, skal lokomotivføreren 
underrette trafiklederen om, at vognens læsning ikke kan efterses, 
med mindre der foreligger en melding fra koblingslederen om, at 
kørestrømmen er udkoblet samt, at der er foretaget arbejdsjording.

2797 Trafikleder Hvis lokomotivføreren anmoder om en ny kørtilladelse uden 
informationer om restriktioner på togets kørsel, skal trafiklederen fjerne 
markeringen af "Fejlramt tog", så der kan gives ny kørtilladelse til toget.

2798 Trafikleder Hvis lokomotivføreren melder, at toget kan køre med restriktioner, skal 
trafiklederen: 
 
1. Opdatere køreplanen for at indarbejde og reducere effekterne af de 
begrænsede kørselsevner jf. proceduren Normal drift - Trafiklederen 
håndterer ændringer til driften 
2. Fjerne markeringen af "Fejlramt tog" for at kunne give en ny 
kørtilladelse til toget.

3549 Trafikleder Hvis lokomotivføreren melder, at det mobile togkontrolanlæg er 
udkoblet, skal trafiklederen anvende proceduren Fejlramt tog - 
Udkobling af det mobile togkontrolanlæg.

2799 Trafikleder Hvis lokomotivføreren melder, at toget ikke må flyttes, skal trafiklederen 
anvende proceduren Fejlramt tog - Hjælp til et fejlramt tog.

2825 Hjælp til et fejlramt tog

2826 Forudsætning Et tog er fejlramt. Lokomotivføreren har besluttet, at toget ikke må 
flyttes.

2827 Formål At hjælpe et fejlramt tog enten ved at reparere det på stedet, eller flytte 
det ved hjælp af et hjælpetog.

PROCEDURE

2828 Lokomotivfører Lokomotivføreren skal underrette trafiklederen om: 
 
- hvor toget holder 
- relevant beskrivelse af problemet 
- hvilken type hjælp, der er behov for.
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Ændring per 2020-11-16:

Lokomotivføreren skal underrette trafiklederen om: 
 
- hvor toget holder ...og 
- relevant beskrivelse af problemet ...og 
- hvilken type hjælp, der er behov for.

2829 Trafikleder Trafiklederen skal videregive lokomotivførerens meldinger til 
netværkslederen.

2830 Infrastrukturforvalter Banedanmark har beskrivelser af, hvorledes netværkslederen kan 
vælge mellem at sende en tekniker til stedet eller at sende et hjælpetog. 
 
Hvis netværkslederen beslutter at afsende et hjælpetog, skal 
netværkslederen igangsætte ændring af eksisterende køreplan eller 
tilføje et ekstratog.

2831 Trafikleder Trafiklederen skal sikre, at lokomotivføreren på det fejlramte tog er 
underrettet om, at et hjælpetog er afsendt og fra hvilken retning.  
 
Før trafiklederen indstiller ruten ind i sporafsnittet hvor det fejlramte tog 
holder, skal trafiklederen sikre, at lokomotivføreren på hjælpetoget er 
underrettet om, at hjælpetoget kører ind i et besat spor.

2832 Trafikleder Trafiklederen skal anvende proceduren Normal drift - Planlagt 
sammenkobling.

3306 Flytte defekt rullende materiel

3307 Forudsætning Det rullende materiel kan ikke gøres sikkert til normal drift, men skal 
flyttes.

3308 Formål Flytte defekt rullende materiel med restriktioner til et ikke teknisk sikret 
område eller depot.

PROCEDURE

3309 Jernbanevirksomhed Jernbanevirksomheden skal have procedurer for at undersøge og flytte 
defekt rullende materiel. Proceduren beskriver, hvordan det rullende 
materiel skal klargøres, betingelserne for at flytte det og med hvilken 
hastighed det må foregå. 
 
Proceduren beskriver kommunikationen med netværkslederen.

3310 Infrastrukturforvalter Banedanmark har procedurer, der sikrer, at flytning af defekt rullende 
materiel bliver planlagt i samarbejde med jernbanevirksomheden. 
Trafiklederen er underrettet om kørslen, der indbefatter de nødvendige 
sikkerhedstiltag.

3311 Lokomotivfører Lokomotivføreren skal underrette trafiklederen, når det defekte rullende 
materiel er klar til at blive flyttet og bekræfte restriktionerne, som gælder, 
når det defekte rullende materiel flyttes.
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3312 Trafikleder Når trafiklederen modtager bekræftelse på, at det defekte rullende 
materiel er klar til at blive flyttet, skal trafiklederen: 
 
1. Aftale med lokomotivføreren at der etableres et midlertidigt 
rangerområde samt hvilke sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er 
planlagt af netværkslederen 
2. Underrette lokomotivføreren om rangerbevægelsen, der skal 
foretages 
3. Sikre, at ingen tog eller køretøjer har tilladelse til at køre i det 
midlertidige rangerområde.

3313 Trafikleder Når det midlertidige rangerområde er etableret og sikret, må 
trafiklederen give lokomotivføreren tilladelse til at fortsætte.

3314 Lokomotivfører Når trafiklederen har givet lokomotivføreren tilladelse til at fortsætte, må 
lokomotivføreren foretage rangerbevægelsen jf. trafiklederens 
anvisninger.

3315 Lokomotivfører Når rangerbevægelsen er gennemført og det defekte rullende materiel 
holder stille, skal lokomotivføreren sikre sig, at alt det defekte rullende 
materiel fortsat er samlet. Lokomotivføreren skal kontakte trafiklederen 
og melde, at det defekte materiel forsat er samlet samt, at 
rangerbevægelsen er afsluttet.

Ændring per 2020-11-16:

Når rangerbevægelsen er gennemført og det defekte rullende 
materiel holder stille, skal lokomotivføreren sikre sig, at alt det 
defekte rullende materiel fortsat er samlet. Lokomotivføreren skal 
kontakte trafiklederen og: 
 
- melde, at det defekte materiel forsat er samlet ...og 
- meldesamt, at rangerbevægelsen er afsluttet.

3316 Trafikleder Når lokomotivføreren melder, at det defekte rullende materiel er samlet 
og at rangerbevægelsen er afsluttet, må trafiklederen ophæve det 
midlertidige rangerområde.

3329 Rangering

3330 Forbered rangerbevægelse

3331 Forudsætning Et tog eller køretøj skal flyttes som en rangerbevægelse.

3332 Formål Sikre, at rangerbevægelser kun udføres med rullende materiel, der er 
klargjort til rangering samt at sikre, at nødvendige instruktioner er givet.

PROCEDURE

3333 Jernbanevirksomhed Jernbanevirksomheden skal have procedurer, der beskriver hvordan: 
 
- trækkraftenheder klargøres forud for rangerbevægelser 
- det kontrolleres, at det rullende materiel er sikkert at foretage 
rangerbevægelser med 
- sikker tilkobling af rullende materiel foretages.
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Ændring per 2020-11-16:

Jernbanevirksomheden skal have procedurer, der beskriver 
hvordan: 
 
- klargøring af trækkraftenheder klargøres forud for 
rangerbevægelser ...og 
- hvordan kontroller udføres for atdet sikrekontrolleres, at det 
rullende materiel er sikkert at foretage rangerbevægelser med ...og 
- sikker tilkobling af rullende materiel foretages.

3334 Lokomotivfører Lokomotivføreren skal forud for igangsætning af rangerbevægelser 
sikre, at trækkraftenheden er klargjort til rangering.

3335 Rangerleder Rangerlederen skal planlægge rangerbevægelser i et permanent 
rangerområde, et midlertidigt rangerområde, en sporspærring eller på en 
rangerrute. 
 
Rangerlederen kan bede trafiklederen om hjælp til planlægningen, 
såfremt rangerbevægelsen skal foregå i et midlertidigt rangerområde 
eller på en rangerrute.

3336 Rangerleder Rangerlederen skal aftale alle rangerbevægelser i permanente 
rangerområder (hvis relevant), midlertidige rangerområder og 
sporspærringer med rangerområdelederen.

3337 Trafikleder Hvis en rangerleder beder om assistance til planlægningen af en 
rangerbevægelse, skal trafiklederen være behjælpelig med vurderingen 
af den bedste brug af et midlertidigt rangerområde eller en rangerrute.

3338 Rangerleder Rangerlederen skal sikre, at kun rullende materiel, der er klargjort til 
rangering, føjes til togsammensætningen af en rangerbevægelse samt, 
at tilkobling af rullende materiel udføres jf. jernbanevirksomhedens 
procedurer.

Ændring per 2020-11-16:

Rangerlederen skal sikre, at: 
 
- kun rullende materiel, der er klargjort til rangering, føjes til 
togsammensætningen af en rangerbevægelse ...og 
-samt, at tilkobling af rullende materiel udføres jf. 
jernbanevirksomhedens procedurer.
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3339 Rangerleder Rangerlederen skal forud for rangerbevægelsen underrette 
lokomotivføreren således, at rangerbevægelsen kan udføres sikkert i 
rangerlederens ansvarsområde. Instruktionen skal indeholde 
oplysninger, der gør det muligt for lokomotivføreren at forstå 
afgrænsningen af det tildelte område til rangerbevægelsen. 
 
Hvis rangerbevægelsen udføres ved brug af radio, skal rangerlederen 
underrette lokomotivføreren om, hvilket nummer der skal anvendes til 
kommunikation.  
 
Såfremt rangerbevægelsen udføres ved brug af radio uden mulighed for 
kontroltone, eller hvis rangerlederen ikke kan udføre rangeringen på 
sikker vis ved anvendelse af kontroltonen, skal rangerlederen underrette 
lokomotivføreren om, at kontroltale anvendes i stedet. 
 
Hvis rangerbevægelsen udføres uden brug af radio, skal rangerlederen 
lede rangerbevægelsen ved hjælp af håndsignaler.

3342 Rangering på en rangerrute ved brug af en håndholdt 

terminal

3343 Forudsætning En rangerleder har identificeret et behov for en rangerbevægelse uden 
stop undervejs, som skal finde sted uden for et rangerområde. 
Rangerbevægelsen kan ikke betjenes fra et førerrum forrest i 
køreretningen. Rangerlederen har en håndholdt terminal til rådighed.

3344 Formål At muliggøre en sikker bevægelse udenfor et rangerområde og uden et 
aktivt førerrum forrest i kørselsretningen.

PROCEDURE

3345 Rangerleder, Trafikle-
der

Planlagte rangerruter kan anmodes om med en håndholdt terminal og vil 
bestå af en rute, der vil blive opløst bag bevægelsen efterhånden som 
bevægelsen, kører sig gennem ruten. 
 
Når toget er i SH-mode er datakommunikation med signalsystemet ikke 
mulig. For at modtage ny information, skal toget forlade SH-mode for at 
genetablere en kommunikationsforbindelse med signalsystemet.

3346 Rangerleder Rangerlederen skal bruge den håndholdte terminal til at anmode om 
rangerruten.

3347 Rangerleder, Trafikle-
der

Signalsystemet vil vurdere anmodninger om rangerruter for eventuelle 
driftsmæssige konflikter med andre ruter. Signalsystemet vil anmode 
trafiklederen om at godkende, ændre eller afvise en foreslået rangerrute, 
før ruten bliver indstillet automatisk.

3348 Trafikleder Hvis trafiklederen modtager en anmodning fra signalsystemet om at 
indstille en rangerrute, skal trafiklederen foretage én af følgende 
handlinger:  
 
- godkende den foreslåede rangerrute 
- manuelt ændre tidspunktet for den foreslåede rangerrute 
- afvise rangerruten.
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Ændring per 2020-11-16:

Hvis trafiklederen præsenteres formodtager en foreslåetanmodning 
rutefra tilsignalsystemet rangeringom måat indstille en rangerrute, 
skal trafiklederen beslutteforetage atén af følgende handlinger:  
 
- godkende den foreslåede rangerrute ...eller 
- manuelt ændre tidspunktet for den foreslåede rangerrute ...eller 
- afvise rangerruten.

3349 Rangerleder Når en rangerrute vises som godkendt på den håndholdte terminal, skal 
rangerlederen underrette lokomotivføreren om at vælge SH-mode, hvis 
toget ikke allerede er i SH-mode, og udføre rangerbevægelsen. 
 
Rangerlederen skal sikre at rangerbevægelsen: 
 
- udføres med det samme 
- kun køres i fremadgående retning af rangerruten 
- afsluttes uden stop undervejs 
- afsluttes på det planlagte sted.

Ændring per 2020-11-16:

Når en rangerrute vises som godkendt på den håndholdte terminal, 
skal rangerlederen underrette lokomotivføreren om at vælge SH-
mode, hvis toget ikke allerede er i SH-mode, og udføre 
rangerbevægelsen. 
 
Rangerlederen skal sikre at rangerbevægelsen: 
 
- udføres med det samme ...og 
- kun køres i fremadgående retning af rangerruten ...og 
- afsluttes uden stop undervejs ...og 
- afsluttes på det planlagte sted.

3744 Rangerleder Rangerlederen skal sikre at overkørsler, der indgår i rangerruten tændes 
og er sikret, umiddelbart før passage. Rangerlederen skal sikre, at 
overkørsler slukkes umiddelbart efter passage. 
 
Hvis en overkørsel ikke kan sikres, og førerrummet er forrest i 
køreretningen, skal rangerlederen underrette lokomotivføreren om at 
afgive lydsignal ”Giv agt”, indtil førerrummet har passeret overkørslen. 
Hvis førerrummet ikke er forrest i køreretningen, skal rangerlederen 
stoppe vejtrafikken ved at anvende håndsignalet ”Stop for vejtrafik”. Når 
håndsignalet anvendes skal rangerlederen underrette lokomotivføreren 
om at undlade brugen af lydsignal ”Giv agt” ved passage af overkørslen.

3350 Rangerleder Når rangerbevægelsen har nået enden af rangerruten og befinder sig 
uden for en sporspærring eller et rangerområde, skal rangerlederen 
underrette lokomotivføreren om at forlade SH-mode.
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3351 Rangerleder Såfremt en anmodning om en rangerrute afvises skal rangerlederen 
foretage én af følgende handlinger: 
 
- anmode om ruten på et andet tidspunkt 
- anmode om en anden rute 
- kontakte trafiklederen for at planlægge en alternativ løsning.

Ændring per 2020-11-16:

Såfremt en anmodning om en rangerrute afvises kanskal 
rangerlederen foretage én af følgende handlinger: 
 
- anmode om ruten på et andet tidspunkt ...eller 
- anmode om en anden rute ...eller 
- kontakte trafiklederen for at planlægge en alternativ løsning.

3354 Rangering på en rangerrute uden brug af en håndholdt 

terminal

3355 Forudsætning En rangerleder har identificeret et behov for en rangerbevægelse uden 
stop undervejs, som skal finde sted uden for et rangerområde. 
Rangerbevægelsen kan ikke betjenes fra et førerrum forrest i 
køreretningen. Rangerlederen har ikke en håndholdt terminal til 
rådighed.

3356 Formål At muliggøre en sikker bevægelse udenfor et rangerområde og uden et 
aktivt førerrum forrest i kørselsretningen.

PROCEDURE

3357 Rangerleder, Trafikle-
der

Rangerruten kan indstilles af trafiklederen og vil bestå af en rute, der vil 
blive opløst bag bevægelsen efterhånden som bevægelsen kører 
gennem ruten. 
 
Når toget er i SH-mode, er datakommunikation med signalsystemet ikke 
mulig. For at modtage ny information skal toget forlade SH-mode for at 
genetablere en dataradioforbindelse med signalsystemet.

3358 Rangerleder Rangerlederen skal kontakte trafiklederen og anmode om en rangerrute. 
Anmodningen om en rute skal indeholde et startpunkt og et slutpunkt for 
ruten. 
 
Hvis rangerruten skal anvendes af et tog, skal anmodningen indeholde 
tognummeret. Hvis der ikke er et tognummer til rådighed, anvendes det 
fastsatte nummer, der er tildelt den trækkraftenhed toget køres fra. 
Rangerlederen skal sikre sig, at toget ikke er i SH-mode, når der 
anmodes om ruten.

Side 37 af 45

Operationelle Regler for fjernbanen - Version ORF-20-3



3359 Trafikleder Trafiklederen skal vurdere om anmodningen giver anledning til konflikter 
med andre ruter og enten indstille rangerruten eller afvise anmodningen. 
 
Hvis ruten indstilles, skal trafiklederen kontrollere, at ruten vises på 
betjeningsskærmen og derefter underrette rangerlederen om, at 
rangerruten er blevet givet. 
 
Hvis trafiklederen afviser anmodningen om rangerruten, skal 
trafiklederen kontakte rangerlederen og underrette om, at rangerruten 
ikke kan gives.

3360 Rangerleder Når trafiklederen godkender en rangerrute, skal rangerlederen 
underrette lokomotivføreren om at vælge SH-mode, hvis toget ikke 
allerede er i SH-mode, og udføre rangerbevægelsen. 
 
Rangerlederen skal sikre at rangerbevægelsen: 
 
- udføres med det samme 
- kun køres i fremadgående retning af rangerruten 
- afsluttes uden stop undervejs 
- afsluttes på det planlagte sted.

Ændring per 2020-11-16:

Når trafiklederen godkender en rangerrute, skal rangerlederen 
underrette lokomotivføreren om at vælge SH-mode, hvis toget ikke 
allerede er i SH-mode, og udføre rangerbevægelsen. 
 
Rangerlederen skal sikre at rangerbevægelsen: 
 
- udføres med det samme ...og 
- kun køres i fremadgående retning af rangerruten ...og 
- afsluttes uden stop undervejs ...og 
- afsluttes på det planlagte sted.

3745 Rangerleder Rangerlederen skal sikre at overkørsler, der indgår i rangerruten tændes 
og er sikret, umiddelbart før passage. Rangerlederen skal sikre, at 
overkørsler slukkes umiddelbart efter passage. 
 
Hvis en overkørsel ikke kan sikres, og førerrummet er forrest i 
køreretningen, skal rangerlederen underrette lokomotivføreren om at 
afgive lydsignal ”Giv agt”, indtil førerrummet har passeret overkørslen. 
Hvis førerrummet ikke er forrest i køreretningen, skal rangerlederen 
stoppe vejtrafikken ved at anvende håndsignalet ”Stop for vejtrafik”. Når 
håndsignalet anvendes skal rangerlederen underrette lokomotivføreren 
om at undlade brugen af lydsignal ”Giv agt” ved passage af overkørslen.

3361 Rangerleder Når rangerbevægelsen har nået enden af rangerruten og befinder sig 
uden for en sporspærring eller et rangerområde, skal rangerlederen 
underrette lokomotivføreren om at forlade SH-mode.

3372 Rangerbevægelse

3373 Forudsætning En rangerbevægelse skal udføres i en sporspærring eller et 
rangerområde.
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3374 Formål At udføre en rangerbevægelse i en sporspærring eller et rangerområde.

PROCEDURE

3375 Rangerleder Teknisk sikrede sporskifter i sporspærringer eller midlertidige 
rangerområder frigives til lokal betjening, hvis de ikke er låst som sikring. 
Den håndholdte terminal kan bruges til at omstille sporskifter i 
sporspærringer eller midlertidige rangerområder. 
 
Stillingen af sporskifter vises ikke på den håndholdte terminal.

3376 Rangerleder Rangerlederen skal sikre rangerbevægelsen ved at: 
 
- sporskifter står i rette stilling for bevægelsen 
- forhindringer, der kan forårsage en farlig situation undgås 
- rangerbevægelsen ikke vil komme i konflikt med anden rangering i 
området 
- overkørsler, der indgår i rangerbevægelsen tændes via den lokale 
betjeningskasse og er sikret. 
 
Hvis en overkørsel ikke kan sikres, og førerrummet er forrest i 
køreretningen, skal rangerlederen underrette lokomotivføreren om at 
afgive lydsignal ”Giv agt”, indtil førerrummet har passeret overkørslen. 
Hvis førerrummet ikke er forrest i køreretningen, skal rangerlederen 
stoppe vejtrafikken ved at anvende håndsignalet ”Stop for vejtrafik”. Når 
håndsignalet anvendes skal rangerlederen underrette lokomotivføreren 
om at undlade brugen af lydsignal ”Giv agt” ved passage af overkørslen. 
 
Under hele rangerbevægelsen, skal rangerlederen være placeret så 
mest muligt af rangervejen kan overskues og så vidt muligt sikre, at 
ovennævnte betingelser er opfyldt.
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Ændring per 2020-11-16:

Rangerlederen skal sikre betingelserne for at tillade, at 
rangerbevægelsen kan udføres ved at sikre: 
 
- sporskifter står i rette stilling for bevægelsen ...og 
- forhindringer, der kan forårsage en farlig situation undgås ...og 
- rangerbevægelsen ikke vil komme i konflikt med anden rangering i 
området ...og 
- overkørsler, der indgår i rangerbevægelsen tændes via den lokale 
betjeningskasse og er sikret. 
 
Hvis en overkørsel ikke kan sikres, og førerrummet er forrest i 
køreretningen, skal rangerlederen underrette lokomotivføreren om 
at afgive lydsignal ”Giv agt”, indtil førerrummet har passeret 
overkørslen. 
Hvis førerrummet ikke er forrest i køreretningen, skal rangerlederen 
stoppe vejtrafikken ved at anvende håndsignalet ”Stop for vejtrafik”. 
Når håndsignalet anvendes skal rangerlederen underrette 
lokomotivføreren om at undlade brugen af lydsignal ”Giv agt” ved 
passage af overkørslen. 
 
Under hele rangerbevægelsen, skal rangerlederen være placeret 
så mest muligt af rangervejen kan overskues og så vidt muligt 
sikre, at ovennævnte betingelser er opfyldt.

3603 Rangerleder Når der udføres rangering i områder med offentlig adgang, skal 
rangerlederen sikre sig, at gult blinklys er tændt hvis dette er 
fastmonteret 
 
Når der udføres rangering i områder med offentlig adgang i mørke eller 
usigtbart vejr, skal rangerlederen sikre, at forreste og bageste køretøj er 
afmærket med gult blinklys.

3741 Rangerleder Hvis rangerbevægelsen udføres ved brug af radio med kontroltone, skal 
rangerlederen sikre, at kontroltonen er aktiveret under hele rangeringen. 
 
 
Såfremt rangerbevægelsen udføres ved brug af radio uden mulighed for 
kontroltone, skal rangerlederen anvende kontroltale. Rangerlederen skal 
anvende kontroltale ved at afgive meldingen ”Fortsæt” med højst 10 
sekunders mellemrum, når der ikke skal afgives andre meldinger.

3377 Rangerleder Når rangerlederen har sikret betingelserne for rangerbevægelsen, skal 
rangerlederen kontakte lokomotivføreren for at igangsætte bevægelsen. 
 
Rangerlederen skal underrette lokomotivføreren om bevægelsen ved 
hjælp af standardmeldinger eller håndsignaler.
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3378 Rangerleder Rangerlederen må være placeret et sted, hvorfra rangervejen ikke kan 
overskues, når lokomotivføreren kører toget fra et førerrum forrest i 
kørselsretningen samt, at lokomotivføreren er underrettet om 
rangerbevægelsen. 
 
Instruktionen skal indeholde et entydigt start- og slutsted og alle 
relevante oplysninger i forbindelse med rangerbevægelsen.

Ændring per 2020-11-16:

Rangerlederen må være placeret et sted, hvorfra rangervejen ikke 
kan overskues, når: 
 
- lokomotivføreren kører toget fra et førerrum forrest i 
kørselsretningen ...og 
-samt, at lokomotivføreren er underrettet om rangerbevægelsen. 
 
Instruktionen skal indeholde et entydigt start- og slutsted og alle 
relevante oplysninger i forbindelse med rangerbevægelsen.

3379 Lokomotivfører Lokomotivføreren skal udføre rangerbevægelsen efter rangerlederens 
instrukser. 
 
Under hele kørslen skal lokomotivføreren så vidt muligt kontrollere, at: 
 
- stillingen af sporskifter passer med den tilsigtede kørsel 
- forhindringer, der kan forårsage en farlig situation undgås 
- rangerbevægelsen ikke vil komme i konflikt med anden rangering i 
området. 
 
Hvis et sporskifte ikke er i den rette stilling for den påtænkte kørsel, eller 
der er mulighed for en farlig situation opstår, skal lokomotivføreren 
straks bringe toget til standsning og kontakte rangerlederen.

3742 Lokomotivfører Når rangerbevægelsen udføres ved brug af radio, skal lokomotivføreren 
under hele bevægelsen sikre sig, at kontroltonen eller kontroltalen 
(meldingen ”Fortsæt” afgives af rangerlederen med højst 10 sekunders 
mellemrum) kan høres. 
 
Hvis kontroltonen eller kontroltalen ikke kan høres, skal 
lokomotivføreren straks standse rangerbevægelsen og underrette 
rangerlederen.

3560 Rangerleder Når hele rangertrækket har forladt overkørslen, skal rangerlederen sikre, 
at overkørslen er slukket.

3714 Overlevering af et rangerområde

3715 Forudsætning En tiltrædende rangerområdeleder er klar til at overtage et 
rangerområde fra den ansvarlige rangerområdeleder.

3716 Formål Sikre, at relevant information gives til den tiltrædende 
rangerområdeleder, og ansvaret for rangerområdet er overført.

PROCEDURE
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3717 Rangerområdeleder Signalsystemet vil altid kræve, at der er en rangerområdeleder der er 
ansvarlig for et midlertidigt rangerområde. Der kan også være en 
rangerområdeleder for et permanent rangerområde. Signalsystemet 
tillader kun én ansvarlig rangerområdeleder for hvert rangerområde. En 
rangerområdeleder kan være ansvarlig for mere end et rangerområde.

3718 Rangerområdeleder Den tiltrædende rangerområdeleder skal: 
 
- indhente relevant information fra den ansvarlige rangerområdeleder 
- informere trafiklederen om overleveringen af rangerområdet 
- informere trafiklederen om kontaktmuligheder samt ID på eventuel 
håndholdt terminal.

Ændring per 2020-11-16:

Den tiltrædende rangerområdeleder skal: 
 
- indhente relevant information fra den ansvarlige 
rangerområdeleder 
- informere trafiklederen om overleveringen af rangerområdet ...og 
- informere trafiklederen om kontaktmuligheder samt ID på eventuel 
håndholdt terminal.

3719 Trafikleder Signalsystemet opdaterer ikke automatisk oplysningerne i 
trafiklederloggen ved overlevering af ansvaret for et rangerområde. 
Overlevering samt kontaktoplysninger på den nye rangerområdeleder vil 
kræve en manuel opdatering af trafiklederen.

3720 Trafikleder Når en trafikleder informeres om overleveringen af et rangerområde, 
skal trafiklederen manuelt opdatere oplysningerne i trafiklederloggen. 
Opdateringen skal indeholde: 
 
- navn på den nye rangerområdeleder 
- kontaktmuligheder på den nye rangerområdeleder 
- ID på en eventuel håndholdt terminal.

Ændring per 2020-11-16:

Når en trafikleder informeres om overleveringen af et 
rangerområde, skal trafiklederen manuelt opdatere oplysningerne i 
trafiklederloggen. 
Opdateringen skal indeholde: 
 
- navn på den nye rangerområdeleder 
- kontaktmuligheder på den nye rangerområdeleder ...og 
- ID på en eventuel håndholdt terminal.

3433 Ophæve et midlertidigt rangerområde med håndholdt 

terminal

3434 Forudsætning Al kørsel i det midlertidige rangerområde er afsluttet, eller trafiklederen 
har behov for at få det midlertidige rangerområde ophævet. 
Rangerområdelederen har en håndholdt terminal til rådighed.
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3435 Formål Sikre, at alle tog har forladt SH-mode og alle bevægelige objekter har 
kontrol og derefter tilbagelevere betjeningen af infrastrukturen til 
trafiklederen.

PROCEDURE

3436 Rangerområdeleder Det aftalte tidsrum for et etableret midlertidigt rangerområde vises på 
den håndholdte terminal. 
 
Hvis et midlertidigt rangerområde ikke er ophævet inden for det aftalte 
tidsrum, vil en besked blive vist på den håndholdte terminal og 
betjeningsskærmen.

3437 Rangerområdeleder Rangerområdelederen skal så vidt muligt anmode om at få det 
midlertidige rangerområde ophævet til det aftalte tidspunkt.

3438 Trafikleder Hvis det midlertidige rangerområde ikke er blevet ophævet inden for det 
aftalte tidsrum, skal trafiklederen kontakte rangerområdelederen og 
anmode om at få det midlertidige rangerområde ophævet, eller aftale 
eller aftale en forlængelse af varigheden af det midlertidige 
rangerområde.

Ændring per 2020-11-16:

Hvis det midlertidige rangerområde ikke er blevet ophævet inden 
for det aftalte tidsrum, skal trafiklederen: 
 
- kontakte rangerområdelederen og anmode om at få det 
midlertidige rangerområde ophævet, ...eller 
- aftale medeller rangerområdelederenaftale aten forlænge
forlængelse af varigheden af det midlertidige rangerområde.

3439 Rangerområdeleder Før rangerområdelederen kan anmode om at få et midlertidigt 
rangerområde ophævet, skal rangerområdelederen sikre, at alle tog inde 
i det midlertidige rangerområde har forladt SH-mode, og alle bevægelige 
objekter er i rette stilling.

3440 Rangerområdeleder Rangerområdelederen skal anmode om ophævelse af det midlertidige 
rangerområde ved at vælge det pågældende område på den håndholdte 
terminal.

3441 Rangerområdeleder, 
Trafikleder

Når der er anmodet om ophævelse af det midlertidige rangerområde via 
en håndholdt terminal, vil signalsystemet ophæve det midlertidige 
rangerområde, hvis der ikke er indstillet ruter ind i området, og alle 
bevægelige objekter har kontrol. Den håndholdte terminal vil vise en 
bekræftelse, når det midlertidige rangerområde er ophævet. 
 
Når et midlertidigt rangerområde er ophævet, vil dette blive vist på 
betjeningsskærmen.

3794 Trafikleder Trafiklederen skal sikre at det er noteret i trafiklederloggen, når det 
midlertidigt rangerområde er ophævet.

3442 Rangerområdeleder Rangerområdelederen skal sikre, at der på den håndholdte terminal er 
modtaget en bekræftelse på, at det midlertidige rangerområde er 
ophævet, inden området forlades.
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3445 Ophæve et midlertidigt rangerområde uden håndholdt 

terminal

3446 Forudsætning Al kørsel i det midlertidige rangerområde er afsluttet, eller trafiklederen 
har behov for at få det midlertidige rangerområde ophævet. 
Rangerområdelederen har ikke en håndholdt terminal til rådighed.

3447 Formål Sikre, at alle tog har forladt SH-mode og alle bevægelige objekter har 
kontrol og derefter tilbagelevere betjeningen med infrastrukturen til 
trafiklederen.

PROCEDURE

3448 Trafikleder Hvis et midlertidigt rangerområde ikke er ophævet inden for det aftalte 
tidsrum, vil en besked blive vist på betjeningsskærmen.

3449 Rangerområdeleder Rangerområdelederen skal så vidt muligt anmode om at få det 
midlertidige rangerområde ophævet, inden for det aftalte tidsrum.

3450 Trafikleder Hvis det midlertidige rangerområde ikke er blevet ophævet inden for det 
aftalte tidsrum, skal trafiklederen kontakte rangerområdelederen og 
anmode om at få det midlertidige rangerområde ophævet, eller aftale en 
forlængelse af varigheden af det midlertidige rangerområde.

Ændring per 2020-11-16:

Hvis det midlertidige rangerområde ikke er blevet ophævet inden 
for det aftalte tidsrum, skal trafiklederen: 
 
- kontakte rangerområdelederen og anmode om at få det 
midlertidige rangerområde ophævet, ...eller 
- aftale med rangerområdelederenen atforlængelse forlængeaf 
varigheden af det midlertidige rangerområde med 
rangerområdelederen.

3451 Rangerområdeleder Før rangerområdelederen kan anmode om at få et midlertidigt 
rangerområde ophævet, skal rangerområdelederen sikre, at alle tog inde 
i det midlertidige rangerområde har forladt SH-mode, og alle bevægelige 
objekter er i rette stilling.

3452 Rangerområdeleder Rangerområdelederen skal anmode om at få et midlertidigt 
rangerområde ophævet ved at kontakte trafiklederen og oplyse: 
 
- rangerområdeleder-ID 
- midlertidigt rangerområde 
- at alle tog har forladt SH-mode.
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Ændring per 2020-11-16:

Rangerområdelederen skal anmode om at få et midlertidigt 
rangerområde ophævet ved at kontakte trafiklederen og oplyse: 
 
- rangerområdeleder-ID ...og 
- midlertidigt rangerområde ...og 
- at alle tog har forladt SH-mode.

3453 Trafikleder Når rangerområdelederen anmoder om ophævelse af et midlertidigt 
rangerområde, skal trafiklederen: 
 
1. Kontrollere at rangerområdelederen er registreret som ansvarlig for 
det midlertidige rangerområde 
2. Indtaste anmodningen i signalsystemet.

3454 Trafikleder På trafiklederens anmodning vil signalsystemet ophæve det midlertidige 
rangerområde, såfremt der ikke er indstillet ruter i området, og alle 
bevægelige objekter har kontrol. 
 
Når et midlertidigt rangerområde er ophævet, vil dette blive vist på 
betjeningsskærmen.

3455 Trafikleder Trafiklederen skal ved hjælp af visningerne på betjeningsskærmen 
kontrollere, at signalsystemet har ophævet det midlertidige 
rangerområde. 
 
Trafiklederen skal sikre at det er noteret i trafiklederloggen, når det 
midlertidigt rangerområde er ophævet. 
 
Trafiklederen skal underrette rangerområdelederen, når det midlertidige 
rangerområde er ophævet.

3456 Rangerområdeleder Rangerområdelederen skal sikre, at der er modtaget en bekræftelse fra 
trafiklederen på, at det midlertidige rangerområde er ophævet, inden 
området forlades.
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