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SIN-G instruks 1 og ORF. 

Hastighedsnedsættelse i transitionsområde  

1. Baggrund 

Der har vist sig at være et behov for justering af reglerne for håndtering af 

hastighedsnedsættelser i transitionsområdet. 

2. Bestemmelser i tilknytning til SR og SIN-G instruks 1 

2.1. SIN-G instruks 1 punkt 5. 

Punkt 5. i SIN-G instruks 1 erstattes – fuldt og helt - af nedenstående punkt 2.1.1. 

2.1.1. Hastighedsnedsættelse i transitionsområde 

2.1.2. Gyldighedsområde 

 Bestemmelserne gælder for lavest forekommende hastighedsnedsættelse, der helt 

eller delvis er beliggende mellem systemgrænsen og 

- ved strækningshastighed op til 120 km/t indtil 900 meter fra systemgrænsen 

- ved strækningshastighed over 120 km/t indtil 1300 meter fra systemgrænsen. 

2.1.3. Håndtering af hastighedsnedsættelse i transitionsområde 

 Ved en hastighedsnedsættelse beliggende i området jf. punkt 2.1.2. skal 

stationsbestyreren henholdsvis trafiklederen sikre, at den etableres på en sådan måde, 

at hastighedsnedsættelsen starter mindst 50 meter før systemgrænsen i hver 

køreretning. 

Forekommer hastighedsnedsættelsen på SR-delen (se eksempel 1), skal 

stationsbestyreren kontakte trafiklederen, med anmodning om at etablere en 

tilsvarende hastighedsnedsættelse, som skal starte mindst 50 meter før 

systemgrænsen. 

Forekommer hastighedsnedsættelsen på ORF-delen (se eksempel 2), skal trafiklederen 

kontakte stationsbestyreren, med anmodning om at etablere en tilsvarende 

hastighedsnedsættelse, som skal starte mindst 50 meter før systemgrænsen. 

Forekommer hastighedsnedsættelsen på begge sider af systemgrænsen (se eksempel 

3), underretter stationsbestyreren henholdsvis trafiklederen gensidigt hinanden om 



 

  

  

 

 
Udgivet af: Telefon:  

+45 8234 0000 

E-mail:  

trafikaleregler@bane.dk 

Journalnr. / init.:  

2022 - 20425 / tbjo 

Banedanmark    

Carsten Niebuhrs Gade 43 Direkte: Web: CVR 18638876 

1577 København V +45 8234 0000 www.bane.dk Side 2 (4) 

 

hastighedsnedsættelsen, samt at den skal forlænges til at begynde mindst 50 meter 

før systemgrænsen i hver køreretning. 

Eksempel 1 

 

Eksempel 2 

 

Eksempel 3 
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Underretningen skal indeholde oplysninger om: 

- hvilket hovedspor/spor med præcis kilometerangivelse for hvor 

hastighedsnedsættelsen begynder henholdsvis ender 

- hastighed der skal nedsættes til (den hastighed som skal være gældende mindst 50 

meter før henholdsvis efter systemgrænsen) 

- øvrige relevante oplysninger. 

2.1.4. Kørsel 

2.1.4.1. Fra SR mod ORF 

Stationsbestyreren må ikke give tog afgangstilladelse mod level 2, før trafiklederen 

har underrettet stationsbestyreren om, at hastighedsnedsættelsen er indlagt i 

signalsystemet for level 2. 

2.1.4.2. Fra ORF mod SR 

Ved kørsel mod level 0/level ATC, markeres hastighedsnedsættelsen med standsignal 

16.2.2. ”Hastighedsnedsættelse begynder” ved systemgrænsen. 

Stationsbestyreren skal underrette trafiklederen, når hastighedsnedsættelsen er 

bekendtgjort gennem TIB eller La, og øvrige krævede forhold jf. SR § 52 punkt 6.2.1.1. 

er opfyldt. 

  



 

  

  

 

 
Udgivet af: Telefon:  

+45 8234 0000 

E-mail:  

trafikaleregler@bane.dk 

Journalnr. / init.:  

2022 - 20425 / tbjo 

Banedanmark    

Carsten Niebuhrs Gade 43 Direkte: Web: CVR 18638876 

1577 København V +45 8234 0000 www.bane.dk Side 4 (4) 

 

 

3. Bestemmelser i tilknytning til ORF 

3.1. Tilføjelse til proceduren ”Hastighedsnedsættelse - Håndtering af en ikke 

planlagt hastighedsnedsættelse i et transitionsområde”, ID 3780 

ID 3780 erstattes - fuldt og helt - af nedenstående: 

3780 Trafikleder Når behovet for en hastighedsnedsættelse meldes mellem 
mærke "Strækning med ATC begynder" henholdsvis "Strækning 
med ETCS ender" og de efterfølgende 900 meter, ved 
strækningshastighed op til 120 km/t. eller 1300 meter ved 
strækningshastighed over 120 km/t. skal trafiklederen anvende 
proceduren Hastighedsnedsættelse - Håndtering af en ikke 
planlagt hastighedsnedsættelse til at sikre, at ingen tog eller 
køretøjer overskrider hastighedsnedsættelsen. 

Trafiklederen skal derefter sikre, at hastighedsnedsættelsen 
planlægges i signalsystemet jf. procedure 
Hastighedsnedsættelse - Iværksættelse af en ikke planlagt 
hastighedsnedsættelse. Trafiklederen skal sikre, at 
hastighedsnedsættelsen planlægges til at starte 50 meter før 
mærke "Strækning med ATC begynder" henholdsvis "Strækning 
med ETCS ender" og slutte ved det modsatrettede mærke 
"Strækning med ETCS begynder". 

**** 

Oversigt over gyldige Supplerende Sikkerhedsbestemmelser kan ses på www.bane.dk. 
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