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§ 1

§ 1 IndledningIndledning
1. Regler for sikkerhedstjeneste

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

2. Supplerende bestemmelser

I ”ATC-instruks”, ”Instruks for usædvanlige transporter (UT)”, 
”Sikkerhedsinstrukser (SIN)”, ”Trafikal information om 
banestrækningen (TIB)”, ”Togklargøringsreglement (TKR)” og 
”Supplerende Sikkerhedsbestemmelser (SR SSB)” er der fastsat 
supplerende bestemmelser til SR.

3. Jernbanesikkerhedsbestemmelser

Samlet betegnes SR og de supplerende bestemmelser som 
Jernbanesikkerhedsbestemmelserne.

4. Anvendelse af betegnelser

Hvor der i SR og ovennævnte supplerende bestemmelser intet 
særligt er anført, omfatter betegnelsen 
- lokomotiv alle trækkraftenheder 
- lokomotivfører alle førere af trækkraftenheder
- tog alle former for togkørsel, arbejds- og placeringskørsel.

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

Blinklys angives ved .

11 - 29
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5. Anvendelse af forkortelser
I SR anvendes

Følgende for-
kortelser

for

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

VM-signal
VM/DS-signal

DV-signal
F-signal
ATC
ETCS
FC
FKI
GSM-R
OCK
ORF
ORS
RID

SIN
SODB
SR
SSB
TF
TIB
TKR
UT

indkørselssignal
stationsbloksignal for indkørsel
venstresporsindkørselssignal
perronudkørselssignal
stationsbloksignal for udkørsel
togvejssignal for udkørsel
udkørselssignal
venstresporsudkørselssignal
automatisk mellembloksignal
dækningssignal
automatisk mellembloksignal, der samtidig er 
dækningssignal
venstresporsmellembloksignal
venstresporsmellembloksignal, der samtidig er 
dækningssignal
dværgsignal
fremskudt signal
automatisk togkontrol
sikrings- og togkontrolsystem på fjernbanen
fjernstyringscentral
”Fjernbanens Kørestrømsinstruks”
GSM-R er et fælles europæisk togradiosystem
Overvågningscenter Kørestrøm
Operationelle Regler for fjernbanen 
Operationelle Regler for S-banen
“Reglement for international transport af farligt
gods”
”Sikkerhedsinstrukser”
”Sikringsanlæggene og deres betjening”
”Sikkerhedsreglement af 1975”
”Supplerende Sikkerhedsbestemmelse”
”Trafiksikkerhedsforskrift”
”Trafikal information om banestrækningen”
”Togklargøringsreglement”
”Instruks for usædvanlige transporter”
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- Automatisk vendedrift (AV-drift). Signalgivning for tog, der vender 
på stationen, sker automatisk ind på stationen, når toget nærmer 
sig stationen og ud af stationen efter togets ankomst.

3.6.2.3.2. Magasindrift

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

3.6.3. Linjeblok

Linjeblok sikrer togenes kørsel på den fri bane.

Ved linjeblok er signalgivningen afhængig, så der til samme spor på 
et banestykke ikke kan vises signal ”Kør”, ”Kør igennem” eller ”Stop 
og ryk frem” for en køreretning samtidig med, at der vises signal 
”Kør”, ”Kør igennem” eller ”Stop og ryk frem” for den modsatte 
køreretning.

Signalgivningen er endvidere sikret gennem 

- togdetektering

- stop- og passagekontrol, eller

- togdetektering og stop- og passagekontrol.

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

3.6.3.1. Togdetektering

Togdetektering kan ske enten med akseltællere eller med 
sporisolationer.

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

3.6.3.2. Stop- og passagekontrol

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

21c - 11
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4. Togkontrolanlæg

4.1. Almindelige bestemmelser

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

Betjente trækkraftenheder og styrevogne skal for at kunne afgå fra 
udgangsstationen som tog, herunder arbejds- og placeringskørsel, 
der ikke udføres med arbejdskøretøj, på banestrækninger med faste 
togkontrolanlæg have indbygget og anvende mobilt togkontrolanlæg, 
der er kompatibelt med strækningens faste togkontrolanlæg.

Tog uden indbygget eller med udkoblet kompatibelt mobilt 
togkontrolanlæg kan opnå tilladelse til at køre på en banestrækning 
med faste togkontrolanlæg på betingelser, der fastsættes af den 
trafikale regelansvarlige.

4.1.1. Kørsel med mobilt ATP-anlæg

Kørsel med mobilt ATP-anlæg er beskrevet i SIN.

4.1.2. Kørsel med udkoblet mobilt togkontrolanlæg

Hvis der opstår fejl under kørslen på det mobile togkontrolanlæg, 
forholdes for ATC-anlæg som anført i § 68 og for ATP-anlæg som 
anført i SIN.

4.2. Førerrumssignal

4.2.1. Almindelige bestemmelser

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

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

Førerrumssignalet kan tillade en hastighed, der afviger fra 
hastighedsangivelsen i TIB og i hovedsignaler. Toget må køre med 
den hastighed, førerrumssignalet tillader.

4.2.2. Mobilt ATC-anlæg

I ATC-førerrumssignalet vises 

- den tilladte hastighed på strækninger med faste ATC-anlæg

- andre oplysninger som supplerer signalgivningen

- oplysninger om togkontrolanlæggets driftstilstand.

21d - 11
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Et mobilt ATC-anlæg bliver virksomt, når førerrumssignalets selvtest 
forløber uden fejl, og lokomotivføreren

- trykker på knappen ”Ranger”, eller

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

henholdsvis i tog udstyret med mobilt ETCS-anlæg og DK-STM, når 
indkodning og kvittering af togdata er afsluttet uden fejl, og der vises 
”Reduceret ATC” i førerrumssignalet.

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

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

5. Fremførsel af tog

5.1. Manøvrering og betjening

Hvis hastigheden er over 25 km/t, skal der i spidsen af toget være en 
førerplads, hvorfra lokomotivføreren kan

- betjene alle virksomme bremser

- manøvrere alle arbejdende lokomotiver.

Snerydningstog manøvreres fra lokomotivets forreste førerplads.

5.1.1. Tilbagerykning

5.1.1.1. Lokomotivførerens forhold

Tilbagerykning må kun ske med tilladelse fra en stationsbestyrer.

Tilbagerykning med personførende tog, der holder helt eller delvist 
ved perron, må kun finde sted, når lokomotivføreren fra førerpladsen 
kan overvåge og sikre sig, at 

- udvendige døre i toget ikke er eller har været frigivet, og

- de udvendige døre i toget er lukkede.

Efter adskillelse af trækkraftenheder med automatkobling må der 
uden tilladelse rykkes indtil én meter tilbage, så det kan sikres, at 
trækkraftenhederne er skilt ad.

21e - 12
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5.1.1.2. Stationsbestyrerens forhold

Tilladelse til tilbagerykning må kun gives, når det kan ske uden fare.

I vurderingen af, om tilbagerykning kan finde sted, skal der tages 
særligt hensyn til

- efterfølgende tog eller fjendtlige rangerbevægelser

- automatisk sikrede overkørsler, traktorveje eller overgange der skal 
passeres

- sikring af sporskifter, der skal befares, mod omstilling.

5.2. Kørsel på sigt

Kørsel med højst 40 km/t. 

Lokomotivføreren skal være forberedt på at 

- møde en hindring

- traktorvejssignaler, varslingsanlæg og automatisk sikrede 
overkørsler ikke kan påregnes at virke. 

5.3. Kørsel med skærpet udkig

Når stationsbestyreren har modtaget melding om 
uregelmæssigheder, der kan have betydning for togenes kørsel, kan 
stationsbestyreren underrette lokomotivføreren om at holde skærpet 
udkig.

Stationsbestyreren skal underrette lokomotivføreren om årsagen til 
kørslen med skærpet udkig samt angive en så præcis stedfæstelse 
som muligt. Stationsbestyreren kan, når det med baggrund i den 
indkomne melding er relevant, angive en maksimal hastighed.

Lokomotivføreren afpasser togets hastighed efter forholdene og en 
eventuel maksimal hastighed angivet af stationsbestyreren samt 
stationsbestyrerens øvrige oplysninger. Hastigheden må dog under 
kørsel med skærpet udkig aldrig overstige 60 km/t.

21f - 10
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§ 3 Personalets kompetence og ansvarPersonalets kompetence og ansvar
1. Kompetence, ansvar og erfaring

Jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere har 
ansvaret for, at der kun anvendes personale til udførelse af 
sikkerhedsklassificerede funktioner med den nødvendige 
uddannelse, kompetence og erfaring.

Den enkelte medarbejder har ansvaret for at være i besiddelse af og 
have fornødent kendskab til de for tjenesten nødvendige og krævede 
reglementer, instruktioner mv. gældende for pågældende 
personalekategori.

2. Trafikal regelansvarlig

Den trafikale regelansvarlige er den person, der har ansvaret for SR 
og supplerende bestemmelser herunder retten til at tolke 
bestemmelserne.

Den trafikale regelansvarlige sikrer, at nye regler og dispensationer 
til bestående regler sagsbehandles og indstilles til Trafikstyrelsen 
med anmodning om godkendelse.

3. Trafikal driftsansvarlig

Den trafikale driftsansvarlige er den person, som har ansvaret for,

- at trafikafviklingen kan finde sted i henhold til 
jernbanesikkerhedsreglerne

- at koordinere trafikale- og sikkerhedsmæssige afvigelser herunder 
sporspærringer i forbindelse med infrastrukturarbejder

- at aftaler om trafikale eller sikkerhedsmæssige afvigelser 
vedrørende infrastrukturarbejder bekendtgøres, jf. § 72

- at medarbejdere, der varetager stationsbestyreransvar, har den 
nødvendige uddannelse og erfaring i forhold til arbejdets omfang og 
kompleksitet

- at der er de nødvendige stationsbestyrerressourcer tilstede i 
forhold til omfanget af arbejdet.

4. Teknisk driftsansvarlig

Den teknisk driftsansvarlige er en specialist, der har ansvaret for 
baneanlæggenes tilstand, herunder

- at tekniske anlæg sættes i drift efter vedligeholdelse, fejlretning 
eller mindre ændringer

23 - 24
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- at modtage et nyt eller ombygget anlæg til teknisk drift

- at tilstanden på de tekniske anlæg løbende vurderes

- at der indføres restriktioner i benyttelsen af jernbaneinfrastrukturen, 
hvis det er nødvendigt for at opretholde det fastsatte 
jernbanesikkerhedsniveau.

5. Banedanmarks undersøgelsesvagt

Undersøgelsesvagten er ved tilkald til et uheld eller underretning om 
en sikkerhedsmæssig hændelse ansvarlig for gennemførelsen af 
den øjeblikkelige undersøgelse.

Undersøgelsesvagten har ved uheld bemyndigelsen til, at 
iværksætte og lede den nødvendige jernbanemæssige indsats i 
forbindelse med assistance til politiet og redningsberedskabet samt 
til rydning, bjærgning og genopretning af jernbanen.

Undersøgelsesvagten kan i denne forbindelse via toglederen i 
Driftscenter Danmark rekvirere nødvendig assistance.

Undersøgelsesvagten er bemyndiget til administrativt at inddrage en 
medarbejders ret til at udføre sikkerhedsklassificeret arbejde 
(legitimationskortet) i følgende tilfælde:

- Hvis væsentlige hensyn til jernbanesikkerheden er tilsidesat.

- Hvis der er konstateret alvorlige overtrædelser af 
sikkerhedsbestemmelserne.

- Hvis der er begrundet mistanke om, at en medarbejder ikke har det 
fornødne kendskab til sikkerhedsbestemmelserne.

- Hvis en medarbejder har været involveret i en alvorlig hændelse.

6. Togleder

Toglederen i Driftscenter Danmark disponerer og koordinerer 
jernbanetrafikken i samarbejde med stationsbestyrerne og de 
jernbaneinfrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder eller andre 
entreprenørvirksomheder, der anvender eller arbejder på 
Banedanmarks jernbanenet.

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

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

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

Signallysfarver Betydning

”Kør”

”Stop”

”Kør med begrænset hastighed”

”Kør”

”Kør igennem”

”Stop og ryk frem”
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1.3. Hovedsignalers opstilling

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

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

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

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

Om eksempler på opstilling af hovedsignaler på stationer, se plan 6.4 
- 6.8.
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3. Ledig
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4. Ledig
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Er lokomotivføreren underrettet om, at et hovedsignal er slukket eller 
i uorden, skal kørslen afpasses således, at toget kan standse foran  
signalet, medmindre lokomotivføreren har fået skriftlig tilladelse til at 
passere det.

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

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

12.2. Hastighedsviser 

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

nr 6.2.1. nr 6.2.2. nr 6.2.3. nr 6.2.4. nr 6.2.5. nr 6.2.6. nr 6.2.7.

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

”Stop”

nr 6.2.14.

60
km

60
km

60
km 60

km
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2.4. - 2.5. Hovedsignalet viser ”Kør igennem”

Betydning:

Det efterfølgende hovedsignal viser ”Kør igennem”.

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

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

2.6. F-signalet slukket

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

Lokomotivføreren skal afpasse kørslen, så toget kan standse foran 
hovedsignalet, hvis det viser ”Stop”.

Når en stationsbestyrer har modtaget underretning om, at 
signallysene i et F-signal er slukket, skal stationsbestyreren sørge 
for, at lokomotivføreren bliver underrettet. 

nr 7.2.4. nr 7.2.5.
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3. Mærke ”F-signal følger”

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

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

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

I transitionsområder er “F-signal følger” normalt anbragt på samme 
mast som systemgrænsen. 

F
nr 7.3.1.
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2.4. ”Hastighedsnedsættelse ophører” (signal 16.2.4.)

2.4.1. Strækninger med faste ATC-anlæg

Betydning:

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

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

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

Opstilling:

Signalet opstilles, når alle hastighedsnedsættelser, der skal 
markeres med standsignaler jf. punkt 2.5.2., ophører.

2.4.2. Øvrige strækninger

Betydning:

Alle faste og midlertidige hastighedsnedsættelser ophører.

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

Opstilling:

Signalet opstilles, når alle faste og midlertidige 
hastighedsnedsættelser er ophørt.

Signal 16.2.4.
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2.5. Generelle opstillingsregler

2.5.1. Almindelige bestemmelser

Standsignaler for hastighedsnedsættelser hen over en 
stationsgrænse opstilles normalt uden hensyn til strækningens 
inddeling i stationer og den fri bane.

Opstilling af standsignaler sker normalt efter forholdets præcise 
placering under hensyn til de aktuelle spor- og signalforhold.

Den omtrentlige placering fremgår af kilometerangivelserne i TIB, La 
eller særlig meddelelse.

Den trafikale regelansvarlige kan godkende afvigelser fra 
opstillingsreglerne. Afvigende opstilling optages i TIB, La eller særlig 
meddelelse.

2.5.1.1. Opstilling i forhold til sporet

Standsignaler opstilles normalt således

- på enkeltsporede strækninger til højre for sporet.

- på dobbeltsporede strækninger samt på strækninger med to 
vekselspor til højre for højre hovedspor og til venstre for venstre 
hovedspor.

- på strækninger med flere end to hovedspor til højre for hvert spor.

Ved parallelt løbende strækninger følges opstillingsreglerne for den 
enkelte strækningstype.

2.5.1.2. Eksempler

Eksempler på opstilling af standsignaler, se plan 16.1 - 16.28.

2.5.2. Faste hastighedsnedsættelser (FH)

2.5.2.1. Strækninger med faste ATC-anlæg

Standsignaler opstilles, når hastigheden er lavere end 70 km/t i spor 
som angivet i punkt 2.5.4.

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

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

Standsignaler opstilles for alle hastigheder i spor som angivet i punkt 
2.5.4.

2.5.3. Midlertidige hastighedsnedsættelser (LA)

2.5.3.1. Alle strækninger

Standsignaler opstilles for alle hastigheder i spor som angivet i punkt 
2.5.4.

2.5.4. Spor

2.5.4.1. Den fri bane

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

2.5.4.2. Stationer

Standsignaler opstilles i gennemkørselsspor.

Standsignaler opstilles i indkørselsenden i gennemgående spor, 
som ikke er gennemkørselsspor, når den nedsatte hastighed er over 
75 km/t.

Standsignaler opstilles i udkørselsenden i gennemgående spor, som 
ikke er gennemkørselsspor ved alle midlertidige 
hastighedsnedsættelser samt, hvor hastigheden kan øges.

Standsignaler opstilles normalt ikke i vige- og sidespor.

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

Der henvises til reglerne i § 52.
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Plan 16.1
Eksempel

60

60
800/

1200 meter

LA eller
FH 60

Den generelle opstillingsregel.
Opstilling af 16.2.1., 16.2.2. og 16.2.4. i forhold til hinanden.
Normalt til højre for sporet.
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3. - 4. ”Giv agt”

Betydning:

Lokomotivføreren skal give lydsignal ”Giv agt” (signal nr 15.1.1.), når 
mærket passeres, ved mærke nr 17.4. dog kun i usigtbart vejr.

5. ”Holdested uden dækningssignal”

Betydning:

800 m - på strækninger, hvor strækningshastigheden er over 120 
km/t dog 1200 m - efter mærket følger et trinbræt eller sidespor uden 
dækningssignal.

Opstilling:

Mærket opstilles ikke foran trinbrætter, der ligger på stationer.

Hvis mærket ved opstilling i normal afstand vil komme til at stå på en 
station, opstilles det uanset afstand ud for stationsgrænsen.

17.4.17.3.

GIV AGT GIV AGT

17.5.
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6. ”Togekspeditionsstedets navn”

Betydning:

Stednavn på togekspeditionssted.

Opstilling:

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

7. ”Perron ved trinbræt”

Betydning:

Perron begynder.

Opstilling:

Mærket opstilles ved perron, hvor denne begynder.

17.6.

Hjulby

17.7.
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12. ”Stop”

Betydning:

Tog, der har fået signalgivning for indkørsel, skal standse senest 
foran mærket.

Opstilling:

Mærket kan opstilles som endepunkt for hoved- og rangertogveje.

13. ”Stop for farepunkt”

Betydning:

Stands foran mærket, når det farepunkt, der angives på mærket,  
ikke må passeres. Passage af mærket kan medføre risiko for 
berøring med andre togveje, afsporing eller lignende.

Opstilling:

Mærket er anbragt foran farepunkter, som ligger så tæt ved togveje 
eller lignende, at kørsel helt hen til farepunktet ikke kan ske risikofrit.

17.12.

S
T
O
P

17.13.

Stop
for

Dv 22
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14. ”Frispor”

Betydning:

Mærket angiver, hvor langt et køretøj (pufferne) kan føres frem på 
det ene af to sammenløbende spor uden at hindre kørsel på det 
andet spor.

Opstilling:

Mærket er anbragt mellem sammenløbende spor. Det består af to 
klokker anbragt mellem sporene tæt op til skinnernes udvendige 
sider eller af én tilsvarende klokke placeret midt mellem sporene.

15. ”Grænse mellem station og teknisk tjenestes område”

Betydning:

Mærket angiver grænsen mellem station og teknisk tjenestes 
område.

Opstilling:

Mærket er anbragt med ryggen vinkelret på sporet.

16. Ledig

17.14.

17.15.
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17. ”Endepunkt for rangering for signal”

Betydning:

Mærket er endepunkt for rangering for signal ”Forbikørsel tilladt” og 
”Forsigtig forbikørsel tilladt”.

Opstilling:

Mærket opstilles, hvor rangering for signal ”Forbikørsel tilladt” og 
”Forsigtig forbikørsel tilladt” ophører.

18. - 20. ”Standsningsmærker”

Mærkerne angiver et ekspeditionsmæssigt standsningssted.

Største angivelse på mærke 17.19. er 15 køretøjer.

Mindste angivelse på mærke 17.20. er 50 meter.

Betydning:

I skemaet på næste side er de forskellige mærkers betydning 
angivet. Lokomotivføreren skal altid standse ved det første mærke, 
der passer til togstørrelsen.

17.17.

17.18.

S 4 120

17.19. 17.20.

159a - 14

17.10.2022 3009



SR
§ 17

21. - 24. Ledig

S 4 120

17.2017.1917.18

Gælder for ranger-
bevægelser efter samme
regler som tog,
medmindre andet er 
aftalt eller fremgår af SIN.

2

Gælder for tog med en
længde, som er indtil 
det på mærket anførte 
antal meter.

Gælder for tog med op 
til det antal køretøjer,
der står på mærket.

Gælder for tog, som ikke
er standset ved mærke
17.19., 17.20. 

Gælder for tog, som skal
ekspederes ved perron 
og/eller skal standse 
umiddelbart foran et
signal, som ikke viser
en kørtilladelse.

Stands med forenden
ud for mærket.1

3

4

5

6

2

1

3

6

2

1

4

6

2

1

5

6

I SIN, TIB eller jernbane-
virksomhedernes
driftsinstruktioner kan
være fastsat afvigende 
bestemmelser for, hvor 
tog skal standse i forhold
til mærket.

7 7 77

159b - 14



SR
§ 17

41. ”Strækning med ATC-togstop begynder”

Betydning:

Efter passage af mærket skal toget videreføres efter de regler, der 
gælder for strækninger med fast ATC-togstopanlæg.

Opstilling:

Mærket anbringes på eller ved det sidste signal/sporskifte, før der 
køres til en strækning/station med fast ATC-togstopanlæg.

42. ”Strækning med ATC-togstop ender”

Betydning:

Efter passage af mærket skal toget videreføres efter de regler, der 
gælder for strækninger uden fast ATC-togstopanlæg eller uden fast 
ATC-anlæg.

Opstilling:

Mærket anbringes på eller ved det sidste signal/sporskifte, før der 
køres fra en strækning/station med fast ATC-togstopanlæg til en 
strækning/station uden fast ATC-togstopanlæg eller uden fast 
ATC-anlæg.

Såfremt der køres fra en strækning/station med fast ATC-togstop-
anlæg til en strækning/station med et andet togkontrolanlæg, 
opstilles mærket ikke.

ATC
togstop

17.41.

ATC
togstop

17.42.
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43. ”Strækning med ORS begynder”

Betydning:

Mærket markerer systemgrænsen ved kørsel mod S-banen jf. SIN.

Efter passage af mærket skal kørsel ske efter reglerne i ORS.

Opstilling:

Mærket anbringes ved systemgrænsen til S-banen jf. SIN.

44. - 46. Ledig

47. ”Ophold udvendigt på siden af køretøjer forbudt”

Betydning:

Under rangering er det forbudt at opholde sig udvendigt på siden af 
køretøjer.

Opstilling:

Mærket opstilles ved områder, hvor der findes genstande indenfor 
fritrumsprofilet for rangerpersonale.

ORS

17.43.

17.47.
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48. ”Stands for indstilling af rangerrute”

Betydning:

Stands ved mærket for indstilling af rangerrute.

Opstilling:

Mærket anbringes på betjeningsstander med betjeningspanel for 
indstilling af rangerrute.

49. ”Strækning med dansk GSM-R-netværk begynder”

Betydning:

Ved passage af mærket gælder reglerne for anvendelse af dansk 
GSM-R. Lokomotivføreren skal ved passage af mærket sikre, at 
tilmelding på netværket finder sted.

Opstilling:

Mærket opsættes, hvor strækning dækket af det danske GSM-R-
netværk begynder.

17.48.

GSM-R
DK

17.49.
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50. ”Strækning med CBTC begynder”

Betydning:

Strækning med CBTC begynder.

Opstilling:

Mærket er opstillet ved overgangen til en strækning udstyret med 
CBTC.

51. ”Strækning med CBTC ender”

Betydning:

Strækning med CBTC ender.

Opstilling:

Mærket er opstillet, hvor en strækning udstyret med CBTC ender.

CBTC

17.50.

CBTC

17.51.
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52. Ledig

53. ”Strækning med ETCS begynder”

Betydning:

Mærket markerer systemgrænsen i transitionsområder jf. SIN.

Derudover har mærket ingen betydning. Mærket kan dog have 
betydning for prøvetog. I disse tilfælde oplyses betydningen af 
prøvetogslederen.

Opstilling:

Mærket er opstillet ved overgangen til en strækning udstyret med 
ETCS-anlæg jf. SIN.

Mærket kan være opstillet, hvor en strækning, som er forberedt for 
ETCS, begynder.

54. ”Strækning med ETCS ender”

Betydning:

Mærket markerer systemgrænsen i transitionsområder jf. SIN.

Derudover har mærket ingen betydning. Mærket kan dog have 
betydning for prøvetog. I disse tilfælde oplyses betydningen af 
prøvetogslederen.

Opstilling:

Mærket er opstillet ved overgangen fra en strækning udstyret med 
ETCS-anlæg jf. SIN.

Mærket kan være opstillet, hvor en strækning, som er forberedt til 
ETCS, ender.

ETCS
L2

17.53.

ETCS
L2

17.54.
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55. ”ETCS stopmærke”

Betydning:

I transitionsområder markerer mærket togvejens endepunkt jf. SIN.

Derudover har mærket ingen betydning. Mærket kan dog have 
betydning for prøvetog. I disse tilfælde oplyses betydningen af 
prøvetogslederen.

Opstilling:

Mærket er opstillet i forbindelse med transitionsområder mellem SR 
og ORF.

Mærket kan endvidere være opstillet på strækninger, som er 
forberedt for ETCS.

Mærket er opstillet, så pilen peger til højre eller venstre, eller det kan 
være placeret over sporet med pilen pegende nedad.

Mærket kan være udstyret med supplerende mærker.

56. ”Hovedafbryder ud”

Betydning:

Ved passage af mærket skal lokomotivføreren sikre, at 
hovedafbryderen på elektriske køretøjer er koblet ud.

Opstilling:

Mærket er anbragt ca. 75 m foran en neutralsektion i 
køreledningsanlægget.

17.55.

17.56.
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57. ”Hovedafbryder ind”

Betydning:

Hovedafbryderen på elektriske køretøjer må kobles ind.

Opstilling:

Mærket er anbragt ca. 75 m bagved en neutralsektion i 
køreledningsanlægget.

58. ”Sænk strømaftager”

Betydning:

Strømaftageren på elektriske køretøjer skal sænkes.

Opstilling:

Mærket opstilles umiddelbart foran et sporstykke, som ikke tillader 
kørsel med hævet strømaftager, for eksempel fordi 
kørestrømssystemet skifter.

17.57.

17.58.
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59. ”Hæv strømaftager”

Betydning:

Strømaftageren på elektriske køretøjer må hæves, når den har 
passeret mærket.

Opstilling:

Mærket opstilles umiddelbart bagved et sporstykke, som ikke tillader 
kørsel med hævet strømaftager.

17.59.
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§ 37 KørestrømKørestrøm
1. Køreledningsanlæggets opbygning

1.1. Almindelige bestemmelser

Fjernbanen forsynes med 25 kV eller 2 x 25 kV vekselspænding.

Køreledningsanlæggets master og andre tilhørende konstruktioner 
er forsynet med advarselsskilte for farlig spænding, der advarer 
personer om faren ved højspænding. 

Køreledningens højde over skinneoverkant (SO) er normalt 5,5 
meter, men kan ved broer og tunneller være lavere.

Det er forbudt og forbundet med livsfare, at komme alle 
spændingsførende konstruktioner og hævede strømaftagere på 
elektriske køretøjer nærmere end 1,75 meter.

Spændingsførende konstruktioner er markeret med rødt på 
nedenstående skematiske tegninger:

Skematisk tegning over 25 kV køreledningsanlæg.

Isolator

Anker Bæretov

Hænger

Mast Udligger Sideholder Støtterør

Returleder/Forstærkningsledning

Køretråd
Strømaftager
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Skematisk tegning over 2 x 25 kV køreledningsanlæg.

1.2. Returstrøm og potentialudligning

For at returstrømmen kan løbe tilbage i returledningen, er der til 
skinnerne forbundet forskellige kabler.

I forbindelse med køreledningsanlæggene findes der kabler som 
fører returstrøm, og kabler der potentialudligner genstande i 
nærheden af strømførende konstruktioner.

Kablerne er placeret synligt oven på sveller og ballast. På perroner 
og andre gangarealer er kablerne dog lagt i rør.

Isolator

Anker Bæretov

Hænger

Mast Udligger Sideholder Støtterør
Køretråd

Strømaftager

AT fødeledning

Returleder
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Ved beskadigelse af kabler for returstrøm eller potentialudligninger 
skal koblingslederen eller kørestrømsteknisk personale på stedet 
straks underrettes.

1.3. Nedleder

For at føre returstrømmen tilbage er der anbragt såkaldte nedledere.

Master med nedledere er forsynet med advarselsskilt for 
højspænding.

Nedlederen er en forbindelse med fire kraftige sorte kabler (markeret 
med rødt på tegningen herunder) mellem køreledningsmast og 
returskinne.
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Afbrydelse af et eller flere af disse kabler er forbundet med livsfare. 
Hvis nedlederens fire kabler alle afbrydes samtidig, må disse ikke 
berøres, og koblingslederen eller kørestrømsteknisk personale på 
stedet skal straks underrettes.

2. Respektafstande

2.1. Almindelige bestemmelser

Det er forbudt og forbundet med livsfare at overskride 
respektafstande til spændingsførende konstruktioner.

Respektafstande må aldrig overskrides, medmindre 
kørestrømsteknisk personale har sikret, at ledningerne er 
spændingsløse og arbejdsjordede, samt at holdlederen har 
udleveret en arbejdstilladelse.

Arbejdstilladelsen er en bekræftelse på, at ledninger er 
spændingsløse og arbejdsjordede.

Respektafstande gælder til alle spændingsførende konstruktioner 
herunder hævede strømaftagere på elektriske køretøjer.

Ved udmåling af respektafstande til spændingsførende 
konstruktioner, må der aldrig måles direkte på strømførende 
konstruktioner med f.eks. en tommestok.

254 - 8



SR
§ 50

§ 50 Togenes standsning på og afgang fra togekspeditionsstederTogenes standsning på og afgang fra 
togekspeditionssteder
1. Gennemkørende og standsende tog

1.1. Almindelige bestemmelser

Regler for opsætning af køreplan er angivet i SIN.

På et togs udgangsstation angives kun afgangstid.

På øvrige togekspeditionssteder er et tog gennemkørende ved de 
togekspeditionssteder, hvor der i tjenestekøreplanen eller 
toganmeldelsen kun er angivet afgangstid.

Er der angivet ankomsttid og afgangstid, er toget standsende. 

Ankomsttiden for et standsende tog på en station med U-signal kan 
være angivet i parentes. Toget standser så kun af driftsmæssige 
årsager (krydsning, afventning af planlagt togrækkefølge, 
tilbagemelding eller blokafstand efter et forankørende tog, 
manglende mulighed for gennemkørsel eller lignende).

I tjenestekøreplanen eller toganmeldelsen kan der for et standsende 
tog være angivet ”X” i stedet for ankomsttid. Toget skal da kun 
standse, hvis der er passagerer at optage eller afsætte.

1.2. Ekstra standsning

Toglederen eller den instans, der er ansvarlig for korrigering og 
udgivelse af køreplaner, kan ændre gennemkørende tog til 
standsende tog ved udsendelse af en meddelelse, der benævnes 
”Ekstra standsning”.

”Ekstra standsning” kan være gældende for et enkelt eller flere tog 
på et eller flere togekspeditionssteder.

1.2.1. Underretning og kvittering

1.2.1.1. Skriftlig underretning

Meddelelsen ”Ekstra standsning” gives skriftligt til stationsbestyreren 
for den eller de aktuelle stationer. 

Jernbanevirksomheden skal sikre skriftlig underretning af 
lokomotivføreren og eventuelt togpersonalet.

Lokomotivføreren skal senest inden afgang fra sidste 
togfølgestation, inden den ekstra standsning, kvittere til 
stationsbestyreren for meddelelsen ”Ekstra standsning”, medmindre 
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det af meddelelsen fremgår, at jernbanevirksomheden forinden har 
meddelt, at lokomotivføreren er underrettet.

1.2.1.2. Mundtlig underretning

Kan meddelelsen ”Ekstra standsning” ikke gives skriftligt, underretter 
toglederen den eller de relevante stationsbestyrere om den ekstra 
standsning.

Den stationsbestyrer, der foretager signalgivning til en station eller 
holdested, hvor den ekstra standsning skal finde sted, skal sikre, at 
lokomotivføreren er underrettet. Lokomotivføreren skal eventuelt 
underrette togpersonalet.

1.3. Bortfald af standsning

Toglederen eller den instans, der er ansvarlig for korrigering og 
udgivelse af køreplaner, kan ændre standsende tog til 
gennemkørende tog ved udsendelse af en meddelelse, der 
benævnes ”Bortfald af standsning”.

”Bortfald af standsning” kan være gældende for et enkelt eller flere 
tog på et eller flere togekspeditionssteder.

1.3.1. Underretning og kvittering

1.3.1.1. Skriftlig underretning

Meddelelsen ”Bortfald af standsning” gives skriftligt til 
stationsbestyreren for den eller de aktuelle stationer.

Jernbanevirksomheden skal sikre skriftlig underretning af 
lokomotivføreren og eventuelt togpersonalet.

Lokomotivføreren skal senest inden afgang fra sidste 
togfølgestation, inden toget skal være ekstraordinært 
gennemkørende, kvittere til stationsbestyreren for meddelelsen 
”Bortfald af standsning”, medmindre det af meddelelsen fremgår, at 
jernbanevirksomheden forinden har meddelt, at lokomotivføreren er 
underrettet.

1.3.1.2. Mundtlig underretning

Kan meddelelsen ”Bortfald af standsning” ikke gives skriftligt, 
underretter toglederen den eller de relevante stationsbestyrere om, 
at toget skal være ekstraordinært gennemkørende.
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Stationsbestyreren for den sidste togfølgestation, inden toget skal 
være ekstraordinært gennemkørende, skal sikre, at lokomotivføreren 
er underrettet. Lokomotivføreren skal eventuelt underrette  
togpersonalet.

2. Togenes standsning

2.1. Almindelige bestemmelser

I TIB kan det være fastsat, hvor tog skal standse på det enkelte 
togekspeditionssted.

2.2. Tog, der kun standser af driftsmæssige årsager

Et tog, som kun standser af driftsmæssige årsager, kan være 
gennemkørende, når det er driftsmæssigt muligt.

Standsningen kan da bortfalde, hvis signalgivningen tillader togets 
passage.

2.3. Ikke-personførende tog

Hvor der for et ikke-personførende tog er anført både ankomsttid og 
afgangstid, kan toget være gennemkørende, når det intet har at 
afsætte og optage, og lokomotivføreren forud er underrettet herom.

Standsningen kan da bortfalde, hvis signalgivningen tillader togets 
passage.

3. Togenes afgang

3.1. Afgangstilladelse

Et tog må først afgå fra en station, når stationsbestyrerens 
afgangstilladelse foreligger.

Afgangstilladelse gives ved

- signalgivning for udkørsel

- signal ”Stop og ryk frem”

- skriftlig udkørselstilladelse

- meldingen ”tog ...... (nr). Der er afgang”.

Afgang fra et holdested må ske uden afgangstilladelse.
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§ 52 Banestrækningens hastighedBanestrækningens hastighed
1. Strækningshastighed

1.1. Almindelige bestemmelser

I TIB er for hver banestrækning angivet den højst tilladte hastighed - 
strækningshastigheden.

Strækningshastigheden gælder for begge køreretninger.

Strækninger med faste ATC-anlæg kan have en særlig 
strækningshastighed - overhastighed - for togsæt med dokumenteret 
lav påvirkning af sporet (særlige togsæt).

TIB for disse strækninger indeholder oplysning herom.

1.2. Strækninger med faste togkontrolanlæg (jf. bilag 9)

Strækningshastigheden er op til 180 km/t.

1.3. Strækninger uden faste togkontrolanlæg 

Strækningshastigheden er op til 120 km/t.

1.4. Ændret strækningshastighed

Den, der foranlediger strækningshastigheden for en banestrækning 
ændret, skal sikre sig, at

- ændringen bliver bekendtgjort i TIB

- strækningshastigheden vises rigtigt for tog, som befarer 
strækningen (signaler, togkontrolanlæg mv.).

2. Hastigheder ad venstre spor

2.1. Strækninger med faste ATC-anlæg (jf. bilag 9)

Hastigheden ad venstre spor er højst 120 km/t.

2.2. Øvrige strækninger

Hastigheden ad venstre spor er højst 70 km/t.

3. Faste hastighedsnedsættelser (FH)

3.1. Bekendtgørelse

Faste hastighedsnedsættelser (FH) - herunder en eventuel 
tilhørende overhastighed - bekendtgøres i TIB.
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3.2. Markering

3.2.1. Standsignaler

Faste hastighedsnedsættelser skal markeres med standsignaler, når 
dette er krævet i § 16.

3.2.2. Hovedsignaler med hastighedsviser eller hastighedstavle

Ved signalgivning til et spor med hastighedsnedsættelse skal den 
hastighed, der tillades fra et hovedsignal med hastighedsviser eller 
hastighedstavle, svare til hastighedsnedsættelsen.

3.2.3. Faste ATC-anlæg

På strækninger med faste ATC-anlæg, skal informationer om alle 
faste hastighedsnedsættelser - herunder en eventuel tilhørende 
overhastighed - gives gennem ATC. Tog med indkoblet ATC må køre 
med den hastighed, førerrumssignalet tillader, selv om den er højere 
end den hastighed, der angives i hovedsignaler.

4. Midlertidige hastighedsnedsættelser (LA)

4.1. Bekendtgørelse

Midlertidige hastighedsnedsættelser (LA) bekendtgøres i La. Ved 
midlertidige hastighedsnedsættelser er den højst forekommende 
hastighed 120 km/t.

Forhold opstået efter udsendelse af La skal meddeles hvert enkelt 
togs lokomotivfører - eventuelt med en særlig meddelelse ”Rettelse 
til La”.

4.2. Markering

4.2.1. Standsignaler

Midlertidige hastighedsnedsættelser skal markeres med 
standsignaler, når dette er krævet i § 16.

4.2.2. Omkobling af signaler. Ændring/opsætning af hastighedstavle

Ved signalgivning til et spor med hastighedsnedsættelse skal den 
hastighed, der tillades fra et hovedsignal med hastighedsviser eller 
hastighedstavle, svare til hastighedsnedsættelsen.

Ved midlertidige hastighedsnedsættelser skal der derfor i fornødent 
omfang foretages

- omkobling af signaler og hastighedsvisere

- ændring/opsætning af hastighedstavler.
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4.2.3. Ændring i det faste ATC-anlæg. Udlægning af La-baliser

4.2.3.1. Almindelige bestemmelser

Ved midlertidige hastighedsnedsættelser på strækninger med faste 
ATC-anlæg, skal det ved udlægning af La-baliser og/eller ændring i 
det faste ATC-anlæg sikres, at det faste ATC-anlæg oplyser om den 
tilladte hastighed. 

Der benyttes ikke overhastighed ved midlertidige 
hastighedsnedsættelser.

4.2.3.2. Hastighedsnedsættelse i stationens indkørselsende

Ligger en midlertidig hastighedsnedsættelse til 40 km/t mellem en 
stations første sporskifte (når det første sporskifte er modgående, 
tungespids og når det første sporskifte er medgående, mærke 
”Frispor”) og det nærmest følgende hovedsignal for pågældende 
spor og køreretning (SI-, PU-, SU- eller U-signal), kan opstilling af 
standsignaler samt udlægning af La-baliser undlades, når stationens 
I- henholdsvis SI-signal har hastighedsviser.

Sikring af sporstykket med hastighedsnedsættelse sker ved

- omkobling af I- henholdsvis SI-signalets hastighedsviser til at vise 
40 km/t.

- spærring af det pågældende I- henholdsvis SI- signal mod at kunne 
vise ”Kør igennem”, hvis der til det pågældende sporstykke kan 
vises ”Kør igennem”.

På visse stationer med hastighedsviser på I- henholdsvis SI-signalet 
må sikring af en midlertidig hastighedsnedsættelse uden 
afmærkning med standsignaler og uden udlægning af La-baliser ikke 
anvendes, jf. bilag 11.

4.2.3.3. Hastighedsnedsættelser af under en uges varighed

Midlertidige hastighedsnedsættelser af under en uges varighed kan 
for venstre spor, på strækninger med linjeblok for kørsel ad venstre 
spor, undlades afmærket med standsignaler og La-baliser, når

- hastighedsnedsættelsen ikke er til en hastighed under 40 km/t

- der ikke er planlagt kørsel ad venstre spor

- sikring af sporstykket med hastighedsnedsættelse sker ved, at det 
dækkende VU-, VM- henholdsvis VI-signal af sikringsteknisk 
personale spærres mod at vise ”Kør”.
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En eventuel kørsel ad venstre spor på det berørte spor med 
hastighedsnedsættelse skal ske ved tilladelse til udrangering, 
forbirangering henholdsvis indrangering.

5. Bane- og sikringsteknisk personale

Den, der i forbindelse med en hastighedsændring

- opstiller, ændrer eller nedtager standsignaler

- omkobler signaler og hastighedsvisere

- ændrer eller opsætter hastighedstavler

- udlægger eller fjerner La-baliser

- ændrer eller omkobler togkontrolanlæg,

skal sikre sig, at hastighedsændringen er bekendtgjort (TIB, La eller 
særlig meddelelse).

Er en hastighedsændring ikke bekendtgjort, skal stationsbestyreren 
underrettes om den manglende bekendtgørelse.

Umiddelbart før arbejdet igangsættes, og efter ændringen er udført, 
skal stationsbestyreren underrettes.

6. Stationsbestyrerens forhold

6.1. Noteringer

Når stationsbestyreren har fået melding om, at

- standsignaler er opstillet, ændret eller nedtaget

- signaler og hastighedsvisere er omkoblet

- hastighedstavler er ændret eller opsat

- La-baliser er udlagt eller fjernet

- togkontrolanlæg er ændret eller omkoblet,

skal det noteres i telegramjournalen, og stationsbestyrerne for andre 
berørte stationer skal underrettes.
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6.2. Signalgivning til spor, hvor hastigheden ændres

6.2.1. Underretninger

6.2.1.1. Generelt

Før der må anvendes normal signalgivning, skal stationsbestyreren 
sikre,

- at hastighedsændringen er bekendtgjort (TIB, La eller særlig 
meddelelse)

- at sporstykket, hvor hastigheden ændres, i fornødent omfang er 
markeret med standsignaler, jf. § 16

- at signaler og hastighedsvisere er omkoblet, jf. § 6 

- at hastighedstavle er ændret eller opsat, jf. § 6

- at togkontrolanlæg er omkodet eller omkoblet henholdsvis La-
baliser er udlagt - eller ved ophævelse af en hastighedsnedsættelse 
er fjernet - og kontrolleret på strækninger med faste ATC-anlæg jf. 
punkt 6.2.2.

Hvis et eller flere af ovenstående forhold ikke er opfyldt, skal den 
stationsbestyrer, som foretager signalgivning til sporet, underrette 
lokomotivføreren. Underretning skal ske jf. bestemmelserne i § 53 
punkt 5.2.1.2.

6.2.1.2. Midlertidige hastighedsnedsættelser ved kørsel ad venstre spor

Inden der gives tog tilladelse til afgang mod venstre spor, skal 
stationsbestyreren sikre, at lokomotivføreren er underrettet om 
eventuelle hastighedsnedsættelser, der på det pågældende 
hovedspor er opstået efter udsendelse af La.

6.2.2. Kontrol af midlertidig hastighedsnedsættelse på strækninger 
med faste ATC-anlæg

Kontrollen skal foretages i begge køreretninger.

6.2.2.1. Hovedspor, gennemgående spor samt gennemkørselsspor

Inden der foretages signalgivning, skal stationsbestyreren anmode 
lokomotivføreren for første tog - med virksom ATC - om kontrol af, at 
det mobile togkontrolanlæg sikrer, at toget er overvåget, så togets 
hastighed på sporstykket mellem de opstillede standsignaler, jf. § 16, 
ikke kan overstige den hastighed, som er angivet i La henholdsvis 
særlig meddelelse.
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6.2.2.2. Vigespor

Inden der foretages signalgivning, skal stationsbestyreren anmode 
lokomotivføreren for første tog - med virksom ATC - om kontrol af, at 
det mobile togkontrolanlæg sikrer, at toget er overvåget, så 
indkørsels- og/eller udkørselshastigheden i vigesporet ikke kan 
overstige den hastighed, som er angivet i La henholdsvis særlig 
meddelelse.

6.2.3. Signalgivning

Der må anvendes normal signalgivning for efterfølgende tog i 
samme køreretning, når lokomotivføreren for første tog har givet 
melding om, at det mobile togkontrolanlæg sikrer, at toget er 
overvåget, så togets hastighed på sporstykket mellem de opstillede 
standsignaler henholdsvis indkørsels- og/eller udkørselshastigheden 
til og fra vigespor ikke kan overstige den hastighed, som er angivet i 
La henholdsvis særlig meddelelse.

7. Lokomotivførerens forhold

7.1. Strækninger med faste ATC-anlæg

På strækninger med faste ATC-anlæg kan stationsbestyreren 
anmode lokomotivføreren om kontrol af, at det mobile 
togkontrolanlæg sikrer, at toget er overvåget, så togets hastighed 
ikke kan overstige den tilladte hastighed jf. angivelserne i TIB, La 
eller særlig meddelelse.

Denne kontrol skal ske for sporstykket mellem de opstillede 
standsignaler henholdsvis ved indkørsel- og/eller udkørsel til og fra 
vigespor. 

Efter passagen skal lokomotivføreren underrette stationsbestyreren 
om, hvorvidt det mobile togkontrolanlæg sikrede den korrekte 
hastighed.

Hvis materiellets hastighed ikke er højere end den hastighed, der 
skal kontrolleres, skal lokomotivføreren underrette 
stationsbestyreren om, at toget ikke kan anvendes til denne kontrol.

7.2. Midlertidige hastighedsnedsættelser ved kørsel ad venstre spor

Lokomotivføreren skal ved kørsel ad venstre spor udlede  
kilometreringen for midlertidige hastighedsnedsættelser af 
angivelserne i La eller  ”Rettelse til La” for den modsatte køreretning.
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§ 64 Transport af farligt gods (RID)Transport af farligt gods (RID)
1. Almindelige bestemmelser

Regler for transport af farligt gods fremgår af RID. Supplerende 
bestemmelser kan fastsættes af Trafikstyrelsen.

Når der i denne paragraf omtales vogne med farligt gods, gælder det 
i samme omfang for containere, veksellad, arbejdskøretøjer mv. med 
farligt gods uanset forsendelsesmetode.

2. Befordring af vogne med farligt gods

2.1. Faresedler

Betydning af faresedler og anden relevant markering fremgår af bilag 
7.

Vogne med faresedler skal befordres i ikke-personførende tog.

2.2. Underretninger og meldinger

2.2.1. Jernbanevirksomhedens forhold

2.2.1.1. Registrering af vognliste 

Jernbanevirksomheden skal sikre, at togets vognliste registreres jf. 
den af Banedanmark anviste rapporteringsform indeholdende:

- vognenes placering i toget

- vognenes type, hvor dette ikke kan udledes af vognnummeret

- UN-nummer, RID-klasse og emballagegruppe for hver enkelt vogn

- mængde af farligt gods på hver enkelt vogn anført i kg eller liter, jf. 
RID

- højrisikogods jf. RID.

For vogne, som befordrer veksellad, skal det endvidere oplyses, om 
der er tale om tank- eller stykgodstransport.

2.2.1.2. Underretning af lokomotivføreren

Jernbanevirksomheden sikrer, at lokomotivføreren som minimum har 
fået udleveret de af RID krævede oplysninger, før toget afgår fra 
udgangs- eller omrangeringsstationen.
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2.2.1.3. Klarmelding af tog

Jernbanevirksomheden må først melde tog, der befordrer farligt 
gods, klar til afgang til lokomotivføreren, når jernbanevirksomheden 
har sikret, at vognlisten er registreret i den anviste 
rapporteringsform.

2.3. Supplerende bestemmelser for befordring af vogne forsynet 
med fareseddel 1, 1.5 og 1.6

2.3.1. Underretning og meldinger

2.3.1.1. Jernbanevirksomhedens forhold

Jernbanevirksomheden skal udover punkt 2.2.1.1. særskilt under-
rette toglederen om tog, som befordrer vogne med farligt gods med 
fareseddel 1, 1.5 og 1.6.

Jernbanevirksomheden må først melde tog, der befordrer vogne 
farligt gods med fareseddel 1, 1.5 og 1.6, klar til afgang til lokomo-
tivføreren, når jernbanevirksomheden har modtaget melding fra 
toglederen om, at stationsbestyrerne på togets kørestrækning har 
kvitteret for underretningen.

2.3.1.1.1. Underretning af rangerpersonale

Befordres vogne forsynet med fareseddel 1, 1.5 eller 1.6, skal jern-
banevirksomheden endvidere sikre, at jernbanevirksomhedens rang-
erpersonale på stationer, hvor toget skal arbejde, er underrettet. 

2.3.1.2. Toglederens forhold

Toglederen skal underrette stationsbestyrerne på togets 
kørestrækning om tog, som befordrer vogne med farligt gods med 
fareseddel 1, 1.5 og 1.6.

Toglederen indhenter kvittering fra stationsbestyrerne på togets 
kørestrækning og underretter jernbanevirksomheden samt 
stationsbestyreren for togets udgangs- eller omrangeringsstation, 
når samtlige kvitteringer foreligger.

For så vidt særlige forhold gør sig gældende, træffer toglederen 
bestemmelse om, i hvilket omfang kvittering skal foreligge, inden 
toget gives afgangstilladelse fra udgangs- eller 
omrangeringsstationen.
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§ 68 Togenes hastighedTogenes hastighed
1. Almindelig bestemmelser

I tjenestekøreplanen eller toganmeldelsen er for hvert enkelt tog 
angivet den hastighed, som danner grundlag for togets køreplan.

Er et togs højst tilladte hastighed lavere end den, der er angivet i 
tjenestekøreplanen eller toganmeldelsen, skal stationsbestyreren 
underrettes af den, der nedsætter hastigheden.

2. Materiellets højst tilladte hastighed

2.1. Generelt

Materiellets højst tilladte hastighed er den hastighed et tog må 
fremføres med, hvis betingelserne (strækningshastighed mv.) er til 
stede, og bestemmes af følgende forhold:

- hvert enkelt køretøjs højst tilladte hastighed

- toglængden

- togvægten

- bremsearten

- metervægten jf. bilag 12.

Materiellets højst tilladte hastighed er den lavest forekommende 
bestemt af ovennævnte forhold.

Materiellets højst tilladte hastighed skal indkodes i ATC-anlægget.

2.2. Nedsættelse af hastigheden på grund af bremseprocent

Det fremgår af bremsetabellerne, om den hastighed, toget må 
fremføres med, skal nedsættes over hele eller dele af togets 
strækning på grund af bremseprocenten.

En eventuel nedsat hastighed på grund af bremseprocenten 
indkodes ikke i ATC-anlægget.

3. Hastighed uden virksom fløjte

Opstår der fejl under kørslen, så forreste førerrum ikke har virksom 
fløjte (tyfon), må toget videreføres med højst 40 km/t.
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4. Udkobling af det mobile togkontrolanlæg

4.1. Tog med mobilt ATC-anlæg

4.1.1. Strækninger med faste ATC-anlæg eller faste ATC-togstop-
anlæg

Opstår der fejl under kørslen, så det mobile ATC-anlæg udkobles, 
må toget videreføres med højst 70 km/t.

Det mobile ATC-anlæg må kun udkobles, hvis viderekørsel med 
indkoblet anlæg er umulig.

Lokomotivføreren skal inden udkoblingen underrette 
stationsbestyreren om

- at ATC-anlægget udkobles

- årsagen til udkoblingen.

4.1.2. Strækninger uden faste ATC-anlæg eller faste ATC-togstop-
anlæg

Opstår der fejl under kørslen, så det mobile ATC-anlæg udkobles, 
må toget videreføres med den for toget og strækningen gældende 
hastighed.

Det mobile ATC-anlæg skal udkobles, hvis der

- ikke opnås Y-information senest ved stationsgrænsen efter opstart 
af ATC-anlægget

- efter en ATC-nødbremsning eller ATC-fejl ikke kan køres mere end 
40 km/t.

ATC-anlægget skal startes igen senest

- på første station, hvor togets sammensætning ændres

- når der køres ind på en strækning med faste ATC-anlæg eller faste 
ATC-togstopanlæg.

Lokomotivføreren skal inden udkoblingen underrette 
stationsbestyreren om

- at ATC-anlægget udkobles

- årsagen til udkoblingen.
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Særlige regler for evakuering/tømning af tog i tunneler og på broer 
kan fremgå af SIN.

Lokomotivføreren skal desuden sikre, at passagererne advares mod 
at forlade toget og på egen hånd færdes i eller ved spor og i muligt 
omfang sikre, at dette ikke sker.

Er der rekvireret hjælp gennem en stationsbestyrer, må kørsel ikke 
genoptages, før denne har givet tilladelse.

Er der risiko for, at nabospor er blevet ufarbare, skal 
lokomotivføreren straks

- søge tog på vej mod farestedet standset

- underrette stationsbestyreren.

Ved personpåkørsel er toget nedbrudt, så snart melding om 
personpåkørsel er afgivet til stationsbestyreren.

1.3.3. Stationsbestyrerens forhold

Ved uheld, ulykker samt hændelser, der involverer politi og/eller 
redningsberedskab, må meldinger med sikkerhedsmæssigt indhold 
kun udveksles af den stationsbestyrer, som har den pågældende 
banestrækning som sit ansvarsområde.

Inden driften genoptages i spor, hvor trafikken har været indstillet på 
grund af uheld eller ulykke, samt ved hændelser, hvor der har været 
indført kørsel med skærpet udkig, skal stationsbestyreren ved 
melding fra toglederen sikre sig, at politi og/eller redningsberedskab 
har afsluttet deres arbejde i det/de pågældende spor.

Stationsbestyreren skal desuden sikre, at forhold nævnt under
punkt 4. er opfyldt.

1.3.4. Toglederens forhold

Ved uheld, ulykker samt hændelser, som involverer politi og/eller 
redningsberedskab, må meldinger med sikkerhedsmæssigt indhold 
kun udveksles af den togleder, som har den pågældende 
banestrækning som sit ansvarsområde. 

Inden toglederen i Driftscenter Danmark giver stationsbestyreren 
tilladelse til at genoptage driften i spor, hvor trafikken har været 
indstillet på grund af uheld eller ulykke, samt ved hændelser, hvor 
der er inført kørsel med skærpet udkig, indhentes melding om 
indsatsens afslutning i det/de pågældende spor hos politi og/eller 
redningsberedskab.
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Såfremt undersøgelsesvagten er på skadestedet, skal melding 
endvidere indhentes hos denne. Undersøgelsesvagtens melding kan 
erstatte melding fra politi/redningsberedskab, såfremt dette er aftalt. 

2. Sikkerhedsmæssige hændelser

2.1. Generelt

Sikkerhedsmæssige hændelser skal straks anmeldes til 
stationsbestyreren. 

2.2. Særligt for hændelser i overkørsler

Hvis vejtrafikanter passerer

- en automatisk sikret overkørsel i funktion

- lige foran et tog/arbejdskøretøj/rangertræk i en overkørsel uden 
sikring eller

- holder mellem bommene i en overkørsel

skal det straks anmeldes til stationsbestyreren, der foranlediger 
politiet underrettet. Anmeldelsen skal så vidt muligt indeholde 
oplysninger om

- køretøjets indregistreringsnummer

- køretøjets art, farve, eventuelt firmanavn og andre særlige 
kendetegn

- køretøjets køreretning og afstand fra tog/arbejdskøretøj/rangertræk

- overkørslens nummer og beliggenhed

- anmelderens navn og adresse (virksomhed).

3. Underretninger

3.1. Stationsbestyrerens forhold

Ved

- uheld og ulykker

- sikkerhedsmæssige hændelser

- forhold, hvor trafiksikkerheden har været udsat for fare

- uregelmæssigheder med farligt gods, når redningsberedskab, 
ambulance, politi, miljø- eller andre myndigheder har været tilkaldt

- hændelser, hvor private personer eller firmaer har været impliceret
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- forhold, der kan forventes at medføre presseomtale 

skal stationsbestyreren sikre, at toglederen i Driftscenter Danmark 
og Banedanmarks undersøgelsesvagt straks underrettes.

Ved alle uheld, der antages at være forårsaget af tilstanden af spor, 
banelegeme, sikrings- og kørestrømsanlæg samt øvrig infrastruktur, 
eller som har eller kan have medført skader på de enkelte dele af 
infrastrukturen, skal stationsbestyreren sikre, at der tilkaldes teknisk 
fejlretningspersonale.

Ved alle uheld eller hændelser i forbindelse med automatisk sikrede 
overkørsler skal teknisk fejlretningspersonale straks tilkaldes og 
Banedanmarks undersøgelsesvagt underrettes, uanset den 
eventuelle skades omfang og uanset eventuelle vidneudsagn om, at 
anlægget har virket normalt.

3.2. Toglederens forhold

Toglederen i Driftscenter Danmark underretter implicerede 
jernbanevirksomheder og øvrige jernbaneinfrastrukturforvaltere i 
nødvendigt omfang.

Toglederen i Driftscenter Danmark skal endvidere underrette 
Havarikommissionen.

4. Undersøgelse af materiel og tekniske anlæg

4.1. Generelt

Når der er truffet beslutning om, at Havarikommissionen eller 
Banedanmarks undersøgelsesvagt vil foretage en 
straksundersøgelse af uheld, ulykker eller sikkerhedsmæssige 
hændelser, må det implicerede jernbanemateriel, infrastrukturdele, 
genstande mv. ikke fjernes eller ændres, og sikringsanlæg må ikke 
betjenes uden tilladelse fra undersøgelsesvagten. Dette gælder dog 
ikke indgreb, der er nødvendige i forbindelse med redningsindsatsen 
overfor personer og for at hindre yderligere skader.

4.2. Sporanlæg

Ved afsporing skal baneteknisk personale og, hvis afsporingen er 
sket i et elektrisk sporskifte, også sikringsteknisk personale, 
undersøge afsporingsstedet. Spor og sporskifter må ikke anvendes, 
før det teknisk sagkyndige personale har givet tilladelse.
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4.3. Sikringsanlæg

Efter uheld og ulykker skal betjening af sikrings- og 
fjernstyringsanlæg så vidt muligt undgås, indtil Banedanmarks 
undersøgelsesvagt har tilladt det. Er betjening nødvendig, skal 
betjeningshandling og -tidspunkt noteres og i muligt omfang aftales 
med det sikringstekniske personale.

På anlæg med logningsudstyr skal stationsbestyreren notere 
tidspunktet for en eventuel standsning af logningsudstyret jf. 
udstyrets betjeningsvejledning.

På anlæg uden logningsudstyr skal stationsbestyreren med 
angivelse af observationstidspunktet notere:

- På elektromekaniske anlæg: alle håndtags- og tableaustillinger

- På relæanlæg og relægruppeanlæg: alle tilstande, der afviger fra 
normalstilling, f.eks. togvejsfastlægninger, magasineringer, 
frigivning til stedbetjening, sporbesættelse, manglende kontrol på 
sporskifter mv.

Retningslinjer for sikringsteknisk personale findes i sikringstekniske 
normer.

4.4. Materiel

Materiel, der afspores, ekser eller på anden måde er impliceret i 
afsporing og/eller sammenstød, herunder ”hård rangering”, må ikke 
sættes i drift, før materielejeren har sikret materiellet godkendt til drift 
eller eventuelt fået fastslået, på hvilke vilkår materiellet kan 
transporteres.

For at opretholde normal trafik kan Banedanmarks 
undersøgelsesvagt i samråd med materielejeren og - i nødvendigt 
omfang - med Havarikommissionen beslutte, at materiel med 
forsigtighed kan rangeres til et nærliggende spor, hvor det kan 
efterses af materielejeren, alternativt at beskadiget materiel sættes 
af sporet.

5. Uheld på jernbanevirksomheders og øvrige 
jernbaneinfrastrukturforvalteres område

Ved uheld, som kan have betydning for trafikafviklingen hos en 
naboinfrastrukturforvalter, skal stationsbestyreren for eller ejeren af  
den pågældende infrastruktur underrettes.
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Bilag 5 Strækninger, hvor elektrisk togopvarmning må anvendesStrækninger, hvor elektrisk togopvarmning må 
anvendes

1. København H - Fredericia/Taulov

2. Ringsted - (Lundby)

4. Roskilde - (Gadstrup) og (Holme-Olstrup) - Næstved

5. Roskilde - Kalundborg

6. København H - Vigerslev - Ringsted

10. København H - Helsingør

11. København H/Hvidovre Fjern - Peberholm

23. Fredericia - Aarhus H

24. Aarhus H - Aalborg

25. Aalborg - (Sulsted)

26. Fredericia - Padborg

28. Sønderborg - Tinglev

29. Lunderskov - Esbjerg

31. Esbjerg - Varde

33. (Grejsdal) - Vejle

52. Lindholm - Aalborg Lufthavn
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Bilag 6 Strækninger, som er udstyret med køreledningsanlægStrækninger, som er udstyret med 
køreledningsanlæg
Fjernbanen 25 Kv 50 Hz AC eller 2 x 25 Kv 50 Hz AC:

Strækning Elektriske køretøjer 
må anvendes

Elektriske køretøjer 
må ikke anvendes

1. København H - 
Fredericia/Taulov X

2. Ringsted - Næstved X
2. (Næstved) - (Lundby) X
4. (Holme-Olstrup) - 

(Næstved) X

5. (Roskilde) - Holbæk X
6. København H - Vigerslev - 

Ringsted X

10. København H - Helsingør X
11. København H/Hvidovre 

Fjern - Peberholm X

26. Fredericia - Padborg X
28. Sønderborg - Tinglev X
29. Lunderskov - Esbjerg X
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Bilag 9 Strækninger, som er udstyret med faste togkontrolanlægStrækninger, som er udstyret med faste 
togkontrolanlæg
Faste ATC-anlæg

1. København H - Fredericia/Taulov
2. Ringsted - (Lundby)
4. Roskilde - (Gadstrup) og (Holme-Olstrup) - Næstved
5. Roskilde - Holbæk
6. København H - Vigerslev - Ringsted

10. København H - Helsingør
11. København H/Hvidovre Fjern - Peberholm

23. Fredericia - Aarhus H
24. Aarhus H - Hobro
26. Fredericia - Padborg
29. Lunderskov - Esbjerg

32. Langå - (Ulstrup)

33. (Grejsdal) - Vejle

35. Skanderborg - (Ry)

Faste ATC-togstopanlæg

21. Odense - Svendborg
31. Esbjerg - (Holstebro)
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Bilag 10 Stedlig dækning af sporspærringer på den fri bane. Kørselsrestriktioner for arbejdskøretøjerStedlig dækning af sporspærringer på den fri 
bane.
Kørselsrestriktioner for arbejdskøretøjer

Strækning

Stedlig dækning af 
sporspærringer på 

den fri bane 
foretages

Arbejdskøretøjer 
må ikke sættes af 
eller på sporet på 

den fri bane.
Visse arbejdskø-
retøjer må ikke 

anvendes

Begræns-
ninger i 
togfølge 
og kørsel 
som tog, 
jf. SINmed 

kort-
slutnings-
stropper

med 
stand-
signal 

(signal nr. 
16.1.2.)

1. København H - Sprogø X

1. Sprogø - Nyborg jf. SIN-L 1.4
 punkt 7.2. X

1. Nyborg - Fredericia/Taulov X
2. Ringsted - Næstved jf. SIN-L 2.1 X
2. Næstved - (Lundby) X
4. Roskilde - (Gadstrup) og 

(Holme-Olstrup) - Næstved X

5. Roskilde - Kalundborg X
6. København H - Vigerslev X
6. Vigerslev - Ringsted jf. SIN-L 6.2

punkt 8. X

7. (Svanemøllen) - Østerport X
10. København H - Helsingør X
11. København H/

Hvidovre Fjern - 
Københavns Lufthavn 
Kastrup

X

11. Københavns Lufthavn 
Kastrup - Peberholm

jf. SIN-L 11.1
punkt 6.2. X
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Strækning

Stedlig dækning af 
sporspærringer på 

den fri bane 
foretages

Arbejdskøretøjer 
må ikke sættes af 
eller på sporet på 

den fri bane.
Visse arbejdskø-
retøjer må ikke 

anvendes

Begræns-
ninger i 
togfølge 
og kørsel 
som tog, 
jf. SINmed 

kort-
slutnings-
stropper

med 
stand-
signal 

(signal nr. 
16.1.2.)

21. Odense - Svendborg X X
23. Fredericia - Aarhus H X
24. Aarhus H - Randers X
24. Randers - Aalborg X
25. Aalborg - Lindholm X
25. Lindholm - (Sulsted) X
26. Fredericia - Vojens X
26. Vojens - Padborg X X
28. Sønderborg - Tinglev X
29. Lunderskov - Esbjerg X X
30. Bramming - Tønder X
31. Esbjerg - (Holstebro) X
32. Langå - (Ulstrup) X
33. (Grejsdal) - Vejle X
35. Skanderborg - (Ry) X
35. (Herning) - Skjern X
52. Lindholm - Aalborg 

Lufthavn X
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DefinitionerDefinitioner
I alfabetisk rækkefølge er givet definition på en række af de i SR og supplerende 
bestemmelser anvendte udtryk.

A Af - Ar

Afgangs-
signaler

Signaler, der anvendes ved togs afgang fra et 
togekspeditionssted.

Afløbs-
sporskifte

Sporskifte, der i en bestemt stilling hindrer indløb i en togvej.  
Anvendes som dækningssporskifte.

Afløbssko Anordning på sporet, der hindrer indløb i en togvej. Anvendes 
som dækningssporskifte.

Af- og tilbage-
melding

Meldingsudveksling mellem to nabostationer til sikring af 
togenes kørsel og eventuelt af en bestemt togfølge.

Akseltryk/
aksellast

En godsvogns akseltryk/aksellast er summen af vognens 
taravægt og læssets vægt divideret med akselantallet.
En personvogns akseltryk/aksellast er den ansatte vognvægt
divideret med akselantallet.

Akseltæller Udstyr til togdetektering. I hver ende af et togdetekteringsafsnit 
tælles det antal aksler, som kører ind i og ud af afsnittet. Når 
antallet af aksler i afsnittet er nul, meldes det frit.

Anhænger Skinnekørende materiel, der ikke kan køre ved egen kraft, som 
kan tilkobles et arbejdskøretøj.

Arbejde i sik-
ringsanlæg

Reglement der indeholder supplerende bestemmelser 
vedrørende arbejde i sikringsanlæg.

Arbejds-
bevægelse

Kørsel i spærret spor med lav hastighed med sporsatte
maskiner, som udfører arbejde under kørslen.

Arbejdsjording Et afsnit af køreledningsanlægget, der med særligt udstyr 
forbindes til jord (elektrisk forbundet med skinnerne). 
Arbejdsjording må kun udføres af kørestrømspersonale eller 
personer med særlig uddannelse.

Arbejdskøretøj Troljer og skinnekørende maskiner til vedligeholdelse af 
jernbanenettet.

Arbejdskørsel Arbejdskørsel er kørsel, hvor der udføres infrastrukturarbejde 
undervejs, eller direkte kørsel mellem logistikplads og det sted, 
hvor et infrastrukturarbejde skal påbegyndes eller er afsluttet.
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Arbejdstog Ekstratog, for hvilket der er fastsat arbejdstid og som må 
standse og køre tilbage på den fri bane.

ATC Forkortelse af Automatisk togkontrol. Togkontrolanlæg, der 
anvendes på fjernbanen.

ATC-togstop Togkontrolanlæg med et lavere sikkerhedsniveau end ATC. 
Anvendes på fjernbanen.

Attest Anvendelsesbetingelse, som angiver, at arbejdskøretøjet med 
sikkerhed kan kortslutte sporisolationer.

Automatisk 
gennem-
kørselsdrift
(AG-drift)

Hjælpedriftsform for en togfølgestation. Signalgivning gennem 
stationen, normalt ad gennemkørselsporet, sker automatisk, 
når tog nærmer sig stationen. 

Automatisk
krydsningsdrift
(AK-drift)

Hjælpedriftsform for en togfølgestation. Signalgivning sker 
automatisk for to tog, som skal foretage krydsning på 
stationen.

Automatisk lin-
jeblok

Ældre betegnelse for en linjeblok med togdetektering ved 
hjælp af sporisolationer og med stop- og passagekontrol.

Automatisk 
signalgivning

Fællesbetegnelse for AS-drift, AG-drift, AK-drift og AV-drift. 
Disse er beskrevet i sikringsplanerne og kan for eksempel 
vende tog på endestationer eller afvikle krydsninger. 

Automatisk 
sikret 
overkørsel

Overkørsel, der er sikret ved automatisk advarselssignal med 
eller uden bomme.

Automatisk 
stationsdrift
(AS-drift)

Hoveddriftsform for en fjernstyret station. Signalgivning til 
gennemkørselsspor og vigespor sker automatisk, når tog 
nærmer sig stationen.

Automatisk 
vendedrift
(AV-drift)

Hjælpedriftsform for en togfølgestation. Signalgivning sker 
automatisk for et tog, der skal vende på stationen.
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Centralaflåst
sporskifte

Centralsikret sporskifte, der ikke kan omstilles fra 
centralapparatet, men som alene kan oplåses og aflåses. Efter 
oplåsning kan sporskiftet omstilles på stedet.

Central-
apparat
(capp)

Apparat, hvorfra sporskifter og signaler betjenes.

Central-
betjent
sporskifte

Centralsikret sporskifte, der kan omstilles fra centralapparatet.

Central-
sikret
sporskifte

Sporskifte, der indgår i centralsikringen.

Central-
sikring

Teknisk afhængighed mellem signalgivningen indbyrdes og
mellem signalgivningen og sporskifternes stilling og aflåsning.

Certifikat Bevis på ihændehaveren har en jernbanesikkerheds-
uddannelse. Omfanget af jernbanesikkerhedsuddannelsen 
fremgår af certifikatet.
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Daglyssignal Signalform, hvor der anvendes signallys dag og nat.

Dagsignal Signal, der kun må anvendes om dagen i klart vejr.

DK-STM Transmissionsmodul, der gør det muligt, at tog udstyret med 
ETCS opfylder kravene for at køre med mobilt ATC.

Dobbeltspor To hovedspor på fri bane, hvor dobbeltspordrift normalt finder
sted.

Dobbelt
spordrift

Kørsel ad to hovedspor på den fri bane, når det ene spor be-
nyttes i èn køreretning og det andet spor i èn anden (modsat) 
køreretning. Togene kører på højre spor efter køreretningen.

Driftsform Betjeningsform for sikringsanlæg.

Driftsinstruk-
tion

Fællesbetegnelse for jernbanevirksomheder og entreprenørers 
egne sikkerhedsregler og instruktioner.

Dværgsignal
(DV-signal)

Signal, der kun kan vise hvidt lys. Benyttes fortrinsvis til sikring
af rangerbevægelser.

Dæknings-
signal

Hovedsignal, der sikrer kørsel forbi et farepunkt, f.eks. et 
sidespor eller en bevægelig bro.

Dæknings-
sporskifte

Sporskifte, der i en bestemt stilling hindrer indløb i en togvej.

Dæknings-
stilling

For dækningssporskifter og sporspærrer den stilling, som 
forhindrer kørsel ind i den dækkede togvej.
For signaler, der giver dækning, en stilling, som forbyder kørsel 
ind i den dækkede togvej.

Dødmands-
anordning

Kontakt, der automatisk medfører standsning af kørslen, hvis
den ikke aktiveres af lokomotivføreren.
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Førerrums-
signal

Den del af det mobile togkontrolanlæg, som videregiver 
informationer fra det faste togkontrolanlæg til lokomotivføreren. 
Kan vise informationer fra togkontrolanlæg (ATC og ATC-
togstop)
I ATC-førerrumssignalet vises 
- den tilladte hastighed på strækninger med faste ATC-anlæg
- andre oplysninger som supplerer signalgivningen
- oplysninger om togkontrolanlæggets driftstilstand.
Et mobilt ATC-anlæg bliver virksomt, når førerrumssignalets 
selvtest forløber uden fejl og lokomotivføreren 
- trykker på knappen ”Ranger”, eller
- når indkodning eller kvittering af togdata er afsluttet uden fejl, 
trykker på knappen ”LØS ATC”.

Førerrumssignalet giver herefter oplysninger, der må anvendes 
til brug for togfremførelse eller rangering.
På strækninger med faste ATC-anlæg kan et tog være fuldt 
ATC-overvåget. Toget er fuldt ATC-overvåget, når de to grønne 
meldelamper “ATC inde” er tændt, og randviser og 
afstandssøjle er aktive.
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G-bremsen Langsomt virkende trykluftbremse.

Gennemgå-
ende spor

Den for en bestemt køreretning mindst krumme fortsættelse af
strækningens hovedsspor ind på henholdsvis ud af stationen.

Gennemkø-
rende tog

Tog, for hvilke der i tjenestekøreplanen eller toganmeldelsen
ved et togekspeditionssted (udgangsstationen dog fraregnet)
kun er angivet afgangstid.

Gennemkør-
selsspor

Det spor, for hvilket der for en given strækning og køreretning
kan vises signal ”Kør igennem”.

Gennemkør-
selstogvej

Sporstykket fra I- eller SI-signalet til stationsgrænsen i 
udkørselsenden.

Godstog Plan- eller ekstratog, der i sin køreplan er betegnet med 
en togkategori, som findes i listen forrest i den til enhver tid
gældende TKG.

Grafisk
køreplan

Plan, hvor togenes løb er indtegnet ved linjer i en matrix, der er
inddelt i stationer og tider.

GSM-R GSM-R er et fælles europæisk togradiosystem.
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Hastigheds-
tavle

Supplerende tavle på eller ved et I-, SI-, PU- eller SU-signal.

Hastigheds-
viser

Hastighedsviser på eller ved et I- eller SI-signal, der ved 
symboler giver oplysning om hastigheden fra signalet.

Havari-
kommissionen 
for Civil 
Luftfart og Jer-
nbane

Havarikommissionen har til opgave at undersøge flyhavarier 
og alvorlige flyvehændelser samt jernbaneulykker og 
-hændelser med henblik på forebyggelse ved at klarlægge 
omstændighederne og årsagerne.

Havarikommissionen placerer ikke skyld eller ansvar.

Hjælpedrifts-
form

Automatisk driftsform, hvor signalgivning ved L-, MU-/U-drift og 
MC-drift sker automatisk, når tog nærmer sig stationen.

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

Holdestation Station, hvor toget er standsende.

Holdested Fællesbetegnelse for et togekspeditionssted - sidespor eller
trinbræt - på den fri bane. Deltager ikke i den sikkerhedsmæs-
sige afvikling af toggangen. Et trinbræt kan ligge helt eller del-
vist på en station.

Holdleder Holdlederen er en el-sagkyndig person, der har skriftlig 
bemyndigelse fra driftslederen til at lede og føre tilsyn med 
arbejde på arbejdsstedet, herunder foretage arbejdsjording og 
udstede arbejdstilladelse.

Hoveddrifts-
form

Driftsform, hvor signalgivning foretages af stationsbestyreren 
eller på en fjernstyret station sker automatisk efter indkodet 
køreplan eller sporbenyttelse.

Hovednøgle Den nøgle til et nøgleaflåst sporskifte, der er under 
sikringsanlæggets kontrol.

Hovedsignal Fællesbetegnelse for signaler, der kan vise ”Stop” (I-,SI-, PU-,
SU-, U-, DS-, AM-, AM/DS-, VI-, VU-, VM- og VM/DS-signaler).
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Hovedspor Det eller de spor, der forbinder to nabostationer.

Hovedtogvej Fællesbetegnelse for indkørselstogveje, udkørselstogveje og 
gennemkørselstogveje. Signalgivningen er ”Kør”, ”Kør 
igennem” eller ”Stop og ryk frem”.

Hæmsko Hjælpemiddel til brug ved af- eller nedbremsning af jernba-
nekøretøjer. Ved pålægning på skinnen kan hæmskoen 
nedbremse et jernbanekøretøj, eller sikre det mod at komme i 
utilsigtet bevægelse.

Højre spor Det højre spor efter køreretningen på dobbeltspor.

Højrisikogods Farligt gods, som kan misbruges i en terrorsituation.

Håndsignal Signal, der gives ved armbevægelse, flag eller lygte.
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Manuel
centraldrift

Driftsform for fjernstyret station. Signalgivning foretages 
manuelt af stationsbestyreren i FC, men enkelte eller alle 
sporskifter på stationen kan frigives til betjening fra 
stedbetjeningskontakter ved sporskifterne eller fra udvendig 
betjeningskasse.

Manuel linje-
blok

Ældre betegnelse for en linjeblok med togdetektering ved 
hjælp af sporisolationer, men uden stop- og passagekontrol.

Materiellets
højst tilladte
hastighed

Den hastighed et tog må fremføres med, når betingelserne er 
til stede (strækningshastighed mv.).
Materiellets højst tilladte hastighed bestemmes af følgende 
forhold
- hvert enkelt køretøjs højst tilladte hastighed
- toglængden
- togvægten
- bremsearten
- usædvanlige transporter.

Medgående
sporskifter

Sporskifte, hvor kørsel sker i retning fra tungerod mod 
tungespids.

Metervægt En godsvogns metervægt er summen af vognens taravægt og
læssets vægt divideret med vognens længde i meter målt over 
de ikke indtrykkede puffere.
En personvogns metervægt er den ansatte vognvægt divideret 
med vognens længde i meter målt over de ikke indtrykkede 
puffere.

Mellemblok-
signaler

Fællesbetegnelse for AM-, AM/DS- VM- og VM/DS- signaler.

Midlertidige
hastighedsned-
sættelse (La)

Hastighedsnedsættelse, der fremgår af La eller særlig 
meddelelse. LA vises i førerrumssignalet, når La-baliser er 
udlagt eller ATC-anlægget er omkodet.

Mobilt ATC Tog udstyret med ATC eller ETCS og DK-STM opfylder 
kravene for at køre med mobilt ATC.
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Modgående 
sporskifte

Sporskifte, hvor kørsel sker i retning fra tungespids mod
tungerod.

Mærker Signaler i form af tavler.
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Natsignal Signal der anvendes i mørke og usigtbart vejr.

Nedbrudt
tog

Tog, som lokomotivføreren melder ikke kan, eller som 
stationsbestyreren erklærer, ikke må fortsætte kørslen.

Neutralsektion Neutralsektion er en systemadskillelse i 
køreledningsanlægget, hvor der ikke er spænding på 
køreledningen. Køreledningen kan i nogle neutralsektioner 
spændingssættes efter særlig instruks.

Noterings-
kalender

Kalender til indførelse af korte uddrag af toganmeldelser, La
og andre vigtige meddelelser om toggangen.

Nødopløs-
ning

Betjeningshandling, hvorved en fastlagt togvej opløses, uden
medvirken af tog, eller når den automatiske togvejsopløsning
svigter.

Nøgle-
aflåsning

Aflåsningsform ved centralaflåst sporskifte. Når hovednøglen 
er isat og fastholdt i nøglelåsen, er sporskiftet sikret i en 
bestemt stilling.
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OCK Overvågningscenter Kørestrøm.
Kørestrømsfjernstyringscentraler.
Betjener og overvåger køreledningsanlæggene på fjernbanen.
Overvågningscenter Kørestrøm modtager bestilling på 
kørestrømsafbrydelser, sagsbehandler bestillingen ud fra de 
givne oplysninger samt udarbejder og udsender meddelelse 
herom kaldet ”Kørestrømsafbrydelse”.

Omklamrings-
balise

Særlige baliser, der ophæver alle ATC-informationer bortset fra 
hastighedsinformation. Anvendes ved infrastrukturarbejder.

Opskæring
af sporskifte

Kørsel gennem medgående sporskifte i urigtig stilling.

ORF Trafikalt regelsæt, som anvendes på fjernbanen på 
strækninger udstyret med ETCS.

ORS Trafikalt regelsæt, som anvendes på S-banen.

Overensstem-
melseserklæ-
ring

Jernbaneinfrastrukturforvalterens erklæring om, at et køretøj er 
fundet egnet til at køre på jernbaneinfrastrukturforvalterens 
infrastruktur.

Overgangs-
station

En station
- mellem to fjernstyrede strækninger
- mellem en fjernstyret og en ikke-fjernstyret strækning
- der er endestation for en fjernstyret strækning.

Over-
hastighed

Særlig høj strækningshastighed eller hastighed i en fast 
hastighedsnedsættelse, som kun er tilladt for særlige togsæt 
med virksom ATC.

Overkørsels-
signal

Signal foran automatisk sikret overkørsel.
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Rød plakat Plakat til et stationssikringsanlæg, der bl.a. indeholder særlige 
regler for betjening af anlægget samt for togvejseftersyn, når 
der er sporområder uden togdetektering, eller 
togdetekteringsudstyret nødvendiggør dette.
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Sidespor på
den fri bane

Togekspeditionssted, hvor udveksling af vogne kan finde sted. 
Holdested hele døgnet. Kan være dækket af et hovedsignal 
med funktion som dækningssignal (DS-, AM/DS- eller VM/DS-
signal).

Sidespor på
en station

Spor, der ikke er togvejsspor.

Signalaspekt Ét signals visende.

Signalbillede Signaler opstillet ved siden af hinanden således, at de kun
kan kendes fra hinanden ved deres indbyrdes placering.

Signalblok Ældre betegnelse for en linjeblok med stop- og 
passagekontrol, men uden togdetektering.

Signalgivning
for gennem-
kørsel

Signal ”Kør igennem” fra I- eller SI-signalet til pågældende 
gennemkørselstogvej.

Signalgivning
for indkørsel

Signal ”Kør” eller ”Kør med begrænset hastighed”  fra I-, VI-, 
eller SI-signalet til pågældende indkørselstogvej.

Signalgivning
for udkørsel

Signal ”Kør” eller ”Kør igennem” fra hovedsignaler i stationens 
udkørselsende.

Signal i dæk-
ningsstilling

Signal, der dækker togvej ved signal ”Forbikørsel forbudt” eller
”Stop”.

Signal i kør-
stilling

Signal, der viser en kørtilladelse.

Signalindret-
ninger på tog

Betegnelse for kendingssignal eller slutsignal på vogne samt 
brummerledning.

Signalplanke Anordning med slutsignalholdere til anbringelse på et køretøjs
puffere.

Sikkerheds-
afstand

Indkørselstogvejens forløb fra dens endepunkt til et punkt, efter 
hvilket der er risiko for berøring med andre togveje, afsporing, 
opskæring af sporskifte o.l.
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Tableau Lampe eller farvet felt, som angiver en tilstand, f.eks. et 
signals udvisende, et sporskiftes stilling, eller om et sporstykke
er frit.

Teknisk
driftsansvarlig

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

Telegram-
journal

Journal til indførelse af modtagne og afsendte 
sikkerhedsmeldinger samt henvisning til eventuelle bilag.

TIB Trafikal information om banestrækningen opdelt i generelle 
bestemmelser, TIB-G, og strækningsoversigter, TIB-S.

Tilbage-
tagning af 
togveje

Manuel betjeningshandling, som efter togvejsopløsning 
skal udføres for at bringe sikringsanlægget tilbage i 
normalstilling.

Tog Et tog er trækkraftenhed/-er med eller uden tilkoblede 
jernbanekøretøjer, der er tildelt et for døgnet unikt tognummer 
og en køreplan mellem mindst to togfølgestationer.

Tog-
anmeldelse

Anmeldelse af ekstratog eller arbejds- eller placeringskørsel,
jf. § 71.

Tog-
detektering

Teknisk registrering af, om der befinder sig jernbanekøretøjer i 
et sporstykke. Foretages ved hjælp af akseltællere eller 
sporisolationer.

Tog-
detekterings-
afsnit

Et sporafsnit, som har selvstændigt udstyr til togdetektering, og 
som derfor separat kan meldes besat eller frit.

Tog-
ekspeditions-
sted

Fællesbetegnelse for stationer og holdesteder.

Togets
belastning

Togvægten med fradrag af arbejdende trækkraftenheders
vægt.

Togets
størrelse

Angives i antal vogne, meter og tons.

Togets
personale

Det personale, som gør tjeneste i toget (togpersonale og 
lokomotivpersonale).
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Togfølge Den afstand, tog må følge efter hinanden i.

Togfølge-
station

Station, der deltager i den sikkerhedsmæssige afvikling af 
toggangen. En fjernstyret station er togfølgestation, undtagen 
når den er lukket, fordi FC er lukket. En overgangsstation på en 
strækning med linjeblok, hvorpå der anvendes AG-drift, jf. TIB, 
er togfølgestation, under stationsbestyreren på en anden 
stations ansvar.

Togjournal Journal til indførelse af af- og tilbagemeldinger mv.

Togkontrol-
anlæg

Fællesbetegnelse for ATC og ATC-togstop.
Består af faste anlæg, som er tilsluttet sikringsanlæggene,
mobile anlæg i togene samt et førerrumssignal.
Omfatter endvidere ATP, der er et mobilt anlæg uden 
førerrumssignal.
For tog udstyret med mobilt ETCS-anlæg og DK-STM gælder 
bestemmelserne som for mobilt ATC-anlæg.

Togleder Toglederen i Driftscenter Danmark disponerer og koordinerer 
jernbanetrafikken i samarbejde med stationsbestyrerne og de 
jernbaneinfrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder eller 
andre entreprenørvirksomheder, der anvender eller arbejder 
på Banedanmarks jernbanenet.
Toglederen er med hensyn til disponering øverste myndighed
for de strækninger, den pågældende er togleder for.

Toglokomotiv Trækkraftenhed, der er tjenestegørende i tog.

Togpersonalet Personale, der arbejder i toget. Blandt togpersonalet skal
der være personale der, når det er krævet, har ansvaret for 
udførelsen af sikkerhedsmæssige funktioner som udveksling af 
”Færdigmelding”,  afholdelse af eftersyn og evakuering.

Togsæt Flere jernbanekøretøjer, som kører fast sammenkoblet og 
udgør én trækkraftenhed.

Togtids-
registrering

Teknisk udstyr, som automatisk eller ved manuel inddatering 
registrerer og opbevarer oplysninger om togenes kørsel.

Togvej Fællesbetegnelse for hovedtogveje og rangertogveje, som i et 
stationssikringsanlæg benyttes til at sikre togkørsel 
henholdsvis rangering med signalgivning.
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