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10. Togpersonalet

10.1. Medgivelse af togpersonale

Et tog skal medgives togpersonale, når dette er krævet i 
jernbanevirksomhedens driftsinstruktion.

10.1.1. Ansvar

Jernbanevirksomheden skal, når driftsinstruktionen kræver det, 
sikre, at der blandt togpersonalet er en person, der henholdsvis har 
ansvaret for

- udveksling af ”Færdigmelding” med lokomotivføreren, jf. § 13

- evakuering, jf. SIN.

10.1.2. Andet togpersonale

I forbindelse med togs afgang, kan den, der er ansvarlig for 
udveksling af ”Færdigmelding” med lokomotivføreren få hjælp af 
andet togpersonale til sikring af passagerernes ind- og udstigning 
samt kontrol af dørlukning på togekspeditionssteder.

10.1.3. Personaleskifte

Når togpersonalet afløses undervejs, skal det fratrædende 
togpersonale underrette det tiltrædende togpersonale om, hvad der 
har betydning for togets videre kørsel og overlevere endnu 
gældende noterede og udleverede skriftlige meddelelser.

11. Rangerpersonale

11.1. Rangerleder

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

Rangerlederen har ansvaret for rangerbevægelsens førelse og 
sikkerhed.

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

Rangerlederen er lokalkendt, når den pågældende har kendskab til

- SIN

- de lokale sporanlæg, signaler og oversigtsforhold

- hvilke sporområder, der er omfattet af sikringsanlæg.
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Er lokomotivføreren rangerleder, omfatter infrastrukturkendskab til 
en given banestrækning også lokalkendskab til at udføre 
rangerbevægelser, som naturligt udføres i forbindelse med gods- 
eller passagerkørsel i områder omfattet af sikringsanlægget på 
banestrækningens stationer.

11.2. Rangerhjælper

Rangerlederen kan få hjælp af én eller flere rangerhjælpere.

Rangerhjælperen er underordnet rangerlederen.

12. Infrastrukturpersonale

12.1. Sikkerhedskoordinator

Sikkerhedskoordinatoren har ved infrastrukturarbejder ansvaret for

- at vurdere jernbanesikkerheden og sikre kompenserende tiltag, 
hvis sikkerhedsniveauet sænkes

- at godkende jernbanesikkerhedsplaner

- at føre tilsyn med arbejders udførelse.

12.2. SR-arbejdsleder

Personer, der deltager i arbejder inden for sikkerhedsafstanden til 
trafikerede spor eller arbejder med sikkerhedsbærende anlæg i 
sikringstekniske rum eller skabe, er jernbanesikkerhedsmæssigt 
underlagt én person, SR-arbejdslederen.

SR-arbejdslederen skal være stedkendt i det område, hvor arbejdet 
skal udføres.

SR-arbejdslederen har ansvaret for, 

- at arbejdets omfang, udstrækning og udførelse er i 
overensstemmelse med jernbanesikkerhedsreglerne

- at alle, der deltager i arbejdet, er instrueret i de 
jernbanesikkerhedsmæssige forhold, der relaterer sig til de 
pågældendes arbejde

- at føre tilsyn med, at jernbanesikkerhedsreglerne overholdes under 
arbejdet

- at føre logbog.

SR-arbejdslederen kan ved mindre komplicerede forhold samtidig 
være fagarbejdsleder.
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§ 36 RangeringRangering
1. Almindelige bestemmelser

1.1. Hastighed 

Rangertrækkets hastighed skal altid afpasses efter forholdene, 
således at rangertrækket kan standses foran enhver hindring, og må 
aldrig overstige 40 km/t, jf. punkt 1.5. 

1.2. Til- og frakobling

Til- og frakobling skal ske efter køretøjernes henholdsvis 
jernbanevirksomhedens driftsinstruktioner.

1.3. Områder med offentlig færdsel

Ved rangering over

- perronovergange og traktorveje

- læsseveje og -pladser

- havnespor og -pladser

skal der udvises særlig agtpågivenhed over for offentlig færdsel.

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

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

1.4. Passage af rangergrænsen

Stationsbestyreren må give tilladelse til at passere rangergrænsen, 
når

- der ikke er tog på vej mod stationen på det hovedspor, der rangeres 
ud imod

- det er aftalt med stationsbestyreren for nabotogfølgestationen, og 
denne har hindret signalgivning til pågældende hovedspor.

1.5. Supplerende bestemmelser

I SIN kan der være fastsat supplerende eller skærpende 
bestemmelser for specifikke lokaliteter eller forhold.
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2. Regler for rangeringens gennemførelse

2.1. Sporområder omfattet af sikringsanlægget

2.1.1. Aftaler forud for rangeringens påbegyndelse

Rangerlederen træffer aftale med stationsbestyreren om 
rangeringens gennemførelse, medmindre rangeringen i forvejen er 
aftalt mellem jernbaneinfrastrukturforvalteren og 
jernbanevirksomheden.

Af aftalen skal i aktuelt omfang fremgå en identifikation af 
rangertrækket, f.eks. ”materiel til/fra tog (nr.)”, ”maskine (nr.)”, 
”rangerlederens identitet”.

Det skal endvidere aftales,

- fra hvilket spor eller punkt der skal rangeres

- til hvilket spor eller punkt der skal rangeres

eller ved anvendelse af sporskifter stillet til stedbetjening 

- i hvilket område der skal rangeres

samt

- anvendelsen af signalgivning eller ”Signalet annulleret”

- eventuelt øvrige forhold med betydning for rangeringen.

Den aftalte rangering må først begynde, når stationsbestyreren 
efterfølgende har givet tilladelse jf. punkt 2.1.2.

2.1.2. Tilladelse til at påbegynde rangeringen

2.1.2.1. Rangering på fastlagte rangertogveje

Tilladelse til at påbegynde rangeringen gives ved signal ”Forbikørsel 
tilladt” eller ”Forsigtig forbikørsel tilladt”. 

2.1.2.2. Rangering efter mundtlige tilladelser

Inden stationsbestyreren giver tilladelse til at påbegynde 
rangeringen, skal stationsbestyreren, i det omfang sikringsanlægget 
tillader det, retstille sporskifter, som skal befares af rangertrækket. 
PU- og DV-signaler, som skal passeres af rangertrækket, skal, i det 
omfang sikringsanlægget tillader det, bringes til at vise ”Signalet 
annulleret”.
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Tilladelse til at påbegynde rangeringen gives af stationsbestyreren 
ved følgende melding:

”(Identifikation) har tilladelse til at rangere fra (spor/punkt) til (spor/
punkt).”

Hvis rangertrækket skal passere PU- eller DV-signaler i stilling 
”Forbikørsel forbudt”, tilføjes: ”Signal(erne) (betegnelse) må 
passeres i stilling ‘Forbikørsel forbudt’".

Tilladelse kan endvidere gives ved signal ”Signalet annulleret”, når 
det er aftalt mellem stationsbestyreren og rangerlederen eller er 
tilladt i SIN.

2.2. Sporområder ikke omfattet af sikringsanlægget

Rangerlederen skal forud for og eventuelt under rangeringen, i det 
omfang det er muligt, træffe aftale om rangeringens gennemførelse 
med

- andre rangerledere i området

- lokomotivfører og rangerhjælpere

- eventuelt andet personale jf. SIN.

2.3. Rangerpersonalets forhold

Rangerlederen skal, inden rangeringen begynder, sikre sig,

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

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

- at nødvendige aftaler og tilladelser til den påtænkte rangering 
foreligger.

Rangerlederen skal være placeret, så mest muligt af rangervejen 
kan overskues under hele rangerbevægelsen.

Rangerlederen, lokomotivføreren og eventuelt andet 
rangerpersonale skal under rangeringen være opmærksom på, 

- om signaler tillader passage

- sporskifters rette stilling for den påtænkte kørsel

- om rangervejen er fri

- anden rangering i området.
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Rangerlederen skal sikre, at køretøjer, der skal rangeres imod, ikke 
kommer i bevægelse.

2.4. Rangeringens afslutning

2.4.1. Almindelige bestemmelser

Ved rangeringens afslutning skal rangerlederen sikre

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

- at sporforbindelser mellem sidespor og togvejsspor/hovedspor er fri

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

- at eventuelle særlige forhold, der er nævnt i SIN er opfyldt.

2.4.2. Meldinger

Rangerlederen skal give melding om rangeringens afslutning,

- når rangerlederen selv har omstillet sporskifter mellem sidespor og 
togvejsspor/hovedspor

- efter rangering i hovedspor

- når stationsbestyreren forlanger det

- når det fremgår af SIN.

Underretningen er garanti for, at rangerlederen har sikret sig, at 
forholdene i punkt 2.4.1. er opfyldt.

3. Overkørsler

3.1. Sikrede overkørsler

3.1.1. Betjening

Manuel betjening af overkørselsanlæg fremgår af SIN.

Overkørselsanlæg skal altid igangsættes og være sikret jf. § 11 eller 
SIN, før rangertrækket passerer overkørslen.

Rangering henover en overkørsel skal afbrydes med passende 
mellemrum, så vejtrafikken kan passere.

3.1.2. Uregelmæssigheder

Hvis et overkørselsanlæg er i uorden, skal anlægget forsøges 
igangsat i muligt omfang jf. § 11 inden passage af overkørslen.
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På strækninger med akseltællere til togdetektering må 
arbejdskøretøjer ikke sættes af eller på spor på den fri bane, jf. bilag 
10.

5.5. Kørsel uden attest

5.5.1. Generelt

Et arbejdskøretøj med attest skal fremføres som arbejdskøretøj 
uden attest i følgende situationer:

- Hvis der er risiko for manglende kortslutning på grund af vejrforhold 
eller arbejdets art.

- Hvis der tilkobles materiel, der ikke har attest.

- Hvis føreren er underrettet om, at arbejdskøretøjet skal fremføres 
som et arbejdskøretøj uden attest.

Det er førerens eller rangerlederens ansvar, at stationsbestyreren 
bliver underrettet om, at arbejdskøretøjet fremføres som 
arbejdskøretøj uden attest. 

5.5.2. Meldinger om kørslens afslutning

Rangeres der uden attest, skal rangerlederen give melding til 
stationsbestyreren efter hver enkelt rangerbevægelses ophør i 
sporområder, der er omfattet af sikringsanlæg.

Hvis et arbejdskøretøj fremføres uden attest, og det sker over mere 
end ét banestykke, skal føreren give melding til stationsbestyreren 
om ankomst henholdsvis passage af hver enkelt togfølgestation 
undervejs.

5.6. Særligt for stationsbestyreren

5.6.1. Togfølge

5.6.1.1. Strækninger med linjeblok 

Et arbejdskøretøj må følge efter

- plantog og særtog i blokafstand

- arbejdstog og snerydningstog i stationsafstand mellem to 
nabotogfølgestationer

- et andet arbejdskøretøj i blokafstand, når det forreste 
arbejdskøretøj har attest og ikke har tilladelse til at køre tilbage eller 
blive sat af spor på den fri bane.
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Tog undtagen snerydningstog må følge efter et arbejdskøretøj i 
blokafstand, når arbejdskøretøjet har attest og ikke har tilladelse til at 
køre tilbage henholdsvis blive sat af spor på den fri bane.

For visse strækninger er der fastsat særlige bestemmelser i SIN, jf. 
bilag 10.

5.6.1.2. Strækninger uden linjeblok 

Et arbejdskøretøj må følge efter et tog eller et andet arbejdskøretøj i 
stationsafstand mellem to nabotogfølgestationer.

5.7. Signalgivning

5.7.1. Arbejdskøretøjer uden attest samt arbejdskøretøjer der kører 
frem og tilbage

Signalgivning til spor, hvor der er kørsel med arbejdskøretøj uden 
attest eller arbejdskøretøjer, der kører frem og tilbage, skal hindres 
ved spærreanordninger jf. SODB.

Spærreanordningerne må først fjernes, når der foreligger melding 
om, at arbejdskøretøjet har forladt det pågældende 
spor/banestykke.
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§ 73 Udførelse af infrastrukturarbejderUdførelse af infrastrukturarbejder
1. Almindelige bestemmelser

Instrastrukturarbejde kan foregå som

- arbejde i spærret spor, herunder arbejde i kortvarige 
sporspærringer (punkt 4.)

- kørsel med ét arbejdskøretøj, hvorfra der arbejdes undervejs (punkt 
5.)

- arbejde med vagtpost (punkt 6.)

- særligt arbejde (punkt 7.).

2. Forholdsregler, inden arbejdet iværksættes

2.1. SR-arbejdslederens forhold

SR-arbejdslederen skal, inden et arbejde påbegyndes

- være i besiddelse af alle dokumenter, der vedrører det pågældende 
arbejde

- sikre, at arbejdet kan udføres som forudsat i planlægningen

- sikre, at alle, der deltager i arbejdet, er instrueret i forhold, som har 
jernbanesikkerhedsmæssig betydning for de pågældendes arbejde

- sikre, at alle aftaler om arbejdets udførelse er indgået med 
eventuelle fagarbejdsledere, SR-hjælpere og rangerledere

- sikre, at alle jernbanesikkerhedsmæssige foranstaltninger for 
arbejdets udførelse er etableret

- sikre, at alle forhold, der har jernbanesikkerhedsmæssige eller 
trafikale konsekvenser, er endelig aftalt med stationsbestyreren.

2.2. SR-hjælperens forhold

SR-hjælperen må først igangsætte et arbejde, når SR-arbejd-
slederen har givet konkret tilladelse.

2.3. Fagarbejdsleders forhold

Fagarbejdslederen skal, inden arbejdet påbegyndes sikre,

- at alle aftaler om arbejdets udførelse er indgået med 
SR-arbejdslederen

- at alle tekniske forudsætninger for det pågældende arbejde er 
opfyldt
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- at SR-arbejdslederen er underrettet om alle forhold, der har eller 
kan få jernbanesikkerhedsmæssig eller trafikal betydning.

2.4. Stationsbestyrerens forhold

Stationsbestyreren skal notere

- alle aftaler med SR-arbejdslederen om arbejdets udførelse

- alle aftaler om begrænsninger i benyttelsen af de tekniske anlæg

- SR-arbejdslederens navn og telefonnummer samt tidspunktet for 
arbejdets påbegyndelse og forventede afslutning

- eventuel overdragelse af arbejdet til anden SR-arbejdsleder.

Notatet foretages i telegramjournalen eller på arbejdsplanen.

3. Forsinkelser i arbejdets udførelse

SR-arbejdslederen skal straks underrette stationsbestyreren, når det 
konstateres, at en aftale om et arbejdes begyndelses- eller 
sluttidspunkt ikke kan overholdes.

4. Arbejde i spærret spor

4.1. Betingelser for anvendelse

Et spor skal spærres, hvis der skal udføres infrastrukturarbejder i 
eller ved sporet, så dette ikke må befares af tog eller rangertræk.

Dog må et spærret spor efter aftale med SR-arbejdslederen befares 
af rangertræk, som er nødvendige for arbejdets udførelse.

Arbejde i spærret spor kan anvendes i alle spor og ved alle typer 
arbejder.

4.2. Etablering af sporspærring 

4.2.1. Sporområder omfattet af sikringsanlæg

4.2.1.1. Anmodning om sporspærring

SR-arbejdslederen anmoder stationsbestyreren om sporspærring 
med angivelse af

- sit navn og mobiltelefonnummer

- hvor den pågældende befinder sig geografisk ved angivelse af 
f.eks. station, hovedspor, spornummer, signalnummer eller 
kilometrering

- præcis hvilket geografisk område af sporet, der ønskes spærret
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- ønsket tidsrum for sporspærringen

- nummer på cirkulære "Sporspærring" eller

- henvisning til aftale om kortvarig sporspærring jf. § 72

- eventuelle særlige forhold vedrørende arbejdet, f.eks. om frigivning 
af sporskifter til stedbetjening

- oplysning om eventuel rangering på det spærrede spor.

Anmodningen må først gives, når SR-arbejdslederen befinder sig 
geografisk ved det eller de spor, der skal spærres.

4.2.1.2. Stationsbestyrerens forhold

Stationsbestyreren skal inden etablering af en sporspærring

- ud fra SR-arbejdslederens oplysninger om geografien sikre sig, 
præcist hvilket geografisk område af sporet der ønskes spærret

- sikre sig, at der ikke er tog eller rangertræk på det pågældende 
spor, undtaget dog rangertræk, som skal benyttes til arbejdet i det 
spærrede spor

- træffe aftale med stationsbestyreren for nabostationen, hvis 
sporspærringen gælder den fri bane og/eller forårsager benyttelse 
af andet hovedspor end planlagt

- træffe aftale med stationsbestyreren for nabostationen om, at 
signalgivning til det tilstødende hovedspor hindres jf. SODB, hvis 
sporet spærres mellem rangergrænsen og stationsgrænsen

- foretage dækning ved hjælp af sikringsanlægget jf. SODB

- notere sporspærringen i telegramjournal eller arbejdsplan.

4.2.1.3. Sikkerhedsmelding

Når de i punkt 4.2.1.2. nævnte betingelser er opfyldt, fastslår 
stationsbestyreren, at sporspærringen er etableret ved følgende 
melding til SR-arbejdslederen:

Station:

Der er etableret en sporspærring

- på Y-station

- spor x

- mellem signal, sporskifte nr. eller lign.

- fra klokken xx:xx indtil klokken xx:xx

407 - 11

13.03.2023 3045



SR
§ 73

SR-arbejdslederen underrettes herefter om, hvordan der skal 
foretages stedlig dækning af arbejdsområdet.

Den fri bane:

Der er etableret en sporspærring

- af højre hovedspor / x hovedspor / banestykket

- mellem station x og station y

- fra klokken xx:xx indtil klokken xx:xx.

4.2.1.4. SR-arbejdslederens forhold

Når SR-arbejdslederen har modtaget melding om, at 
sporspærringen er etableret, noteres dette i logbogen.

Herefter etableres stedlig dækning jf. punkt 4.3.1.2.

4.2.2. Sporområder ikke omfattet af sikringsanlæg

SR-arbejdslederen etablerer sporspærringen og underretter 
stationsbestyreren. 

4.3. Dækning af det spærrede spor

4.3.1. Sporområder omfattet af sikringsanlæg

4.3.1.1. Dækning ved hjælp af sikringsanlægget

Stationsbestyreren skal hindre signalgivningen til det spærrede spor 
jf. SODB.

Stationsbestyreren skal i muligt omfang dække det spærrede spor 
med dækningssporskifter, der er sikret mod omstilling jf. SODB.

4.3.1.2. Stedlig dækning

4.3.1.2.1. Almindelige bestemmelser

Til stedlig dækning af det spærrede spor kan anvendes

- I- henholdsvis VI-signaler i "Stopstilling"

- kortslutningsstropper

- standsignaler

- ”kunstig besættelse” af togdetekteringsafsnit jf. SIN

- aflåsning af sporskifter med låsebolte.
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Stedlig dækning kan undlades, når følgende betingelser er opfyldt:

- at der under arbejdets udførelse konstant befinder sig 
arbejdskøretøjer med attest og/eller jernbanekøretøjer på det 
spærrede spor

- at arbejdet foregår i umiddelbar nærhed af køretøjerne

- at arbejdet ikke medfører indgreb i infrastrukturen, som gør sporet 
ufarbart.

I spor med sporisolationer skal kortslutningsstropper dog altid 
anvendes, hvis der f.eks. på grund af arbejdets art eller 
vejrforholdene er risiko for, at køretøjerne ikke kortslutter konstant.

4.3.1.2.2. Dækning med kortslutningsstropper

I spor med sporisolationer til togdetektering anvendes en eller flere 
kortslutningsstropper til stedlig dækning.

Kortslutningsstrop(perne) placeres

- så signalgivning mod det spærrede spor hindres

- på en sådan måde, at der ikke er risiko for, at de kan falde af på 
grund af rystelser fra arbejdet

- så de ikke påvirker tænde- og slukkesteder til overkørsler m.v.

SR-arbejdslederen skal i muligt omfang have bekræftet hos 
stationsbestyreren, at kortslutning er sket.

Bliver det nødvendigt at fjerne en kortslutningsstrop kortvarigt, inden 
sporspærringen er hævet, må det kun ske efter aftale med 
stationsbestyreren.

Ved genanbringelse af kortslutningsstroppen skal SR-arbejdslederen 
i muligt omfang have bekræftet, at kortslutning er sket.

4.3.1.2.3. Dækning med standsignaler

4.3.1.2.3.1.Stationer

Kan kørsel mod det spærrede spor ikke hindres gennem 
dækningssporskifter eller I- henholdsvis VI-signaler i ”Stopstilling”, 
opstilles standsignal ”Stop” (signal nr. 16.1.2.) midt i sporet så vidt 
muligt 50 m fra arbejdsstedet.

Ved kørsel med arbejdskøretøj uden attest se også punkt 4.5.5.
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4.3.1.2.3.2.Den fri bane

På banestykker uden sporisolationer til togdetektering, jf. bilag 10 
opstilles standsignal ”Stop” vendende ind mod stationen ud for 
rangergrænsen på de stationer, der afgrænser det spærrede 
hovedspor.

4.3.1.2.4. Dækning ved ”kunstig besættelse” af togdetekteringsafsnit

I spor med akseltællere som togdetektering foretages stedlig 
dækning visse steder i særlige bokse, hvorfra man kan foretage 
”kunstig besættelse” af togdetekteringsafsnit jf. SIN.

4.3.1.3. Ansvar

4.3.1.3.1. Stationer

Stationsbestyreren skal instruere SR-arbejdslederen i, hvordan der 
skal foretages stedlig dækning.

4.3.1.3.2. Den fri bane

SR-arbejdslederen har ansvaret for dækning af sporspærringer på 
den fri bane, jf. bilag 10.

4.3.2. Sporområder ikke omfattet af sikringsanlæg

4.3.2.1. Dækning med standsignaler

Standsignal ”Stop” (signal nr. 16.1.2.) opstilles midt i sporet på den 
eller de sider af arbejdsstedet, hvorfra der kan forekomme kørsel og 
så vidt muligt 50 m fra dette.

4.3.2.2. Dækning med dækningssporskifter og låsebolte

Det spærrede spor kan tillige dækkes med dækningssporskifter, der 
aflåses med låsebolt.

4.3.2.3. Ansvar

SR-arbejdslederen har ansvaret for dækning af sporspærringer.

4.4. Arbejdets påbegyndelse

Arbejdet må først begynde, når sporspærringen er etableret, og der 
er foretaget dækning af det spærrede spor.

4.5. Rangering til, på og fra spærret spor

4.5.1. Generelt

Rangering på et spærret spor sker jf. § 36 med de nedenfor nævnte 
afvigelser.
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4.5.2. Aftale om rangering til og fra spærret spor

Stationsbestyreren og SR-arbejdslederen aftaler, hvilke køretøjer der 
må rangere til eller fra det spærrede spor.

4.5.3. Regler for rangeringens gennemførelse

SR-arbejdslederen skal koordinere rangeringen på det spærrede 
spor herunder instruere rangerledere om eventuelle særlige 
betingelser for rangeringens gennemførelse.

Hastigheden må ikke overstige 25 km/t.

Kørsel med lav hastighed med sporsatte maskiner, som udfører 
arbejde under kørslen, betegnes arbejdsbevægelse og kan efter 
instruktion udføres uden rangerleder. De overordnede rammer for 
brug af arbejdsbevægelser fastsættes i jernbanesikkerhedsplanen.

4.5.4. Signaler

4.5.4.1. Signalgivning

Signaler må ikke vise en kørtilladelse mod det spærrede område og 
skal inde i det spærrede område så vidt muligt hindres i at vise en 
kørtilladelse jf. SODB.

Der må anvendes normal signalgivning ud af det spærrede område.

4.5.4.2. Passage af signaler

Signaler i ”Stop” eller ”Forbikørsel forbudt” må kun passeres, når det 
er tilladt i henhold til §§ 6 eller 8.

4.5.5. Særligt for rangering med arbejdskøretøjer uden attest

SR-arbejdslederen skal sikre, at arbejdskøretøjer uden attest under 
arbejdet er forhindret i at køre ud af det spærrede område ved 
opstilling af standsignal ”Stop” vendende mod det spærrede område, 
medmindre stationsbestyreren oplyser, at det er hindret med f.eks. 
dækningssporskifter eller sporspærrer.

4.6. Overdragelse af sporspærring

Hvis SR-arbejdslederen overdrager ansvaret for sporspærringen til 
en anden SR-arbejdsleder, skal den fratrædende SR-arbejdsleder 
underrette stationsbestyreren.

Begge SR-arbejdsledere noterer overleveringen i logbogen.

Skal der i en periode ikke arbejdes og/eller rangeres i en 
sporspærring i sporområder omfattet af sikringsanlæg, kan ansvaret 
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tillige overdrages til stationsbestyreren, når det i forvejen er aftalt 
med den trafikale driftsansvarlige. Overdragelsen noteres af 
SR-arbejdslederen i logbogen og af stationsbestyreren i 
telegramjournalen. Overdragelsen skal indeholde samme forhold 
som ved overdragelse mellem SR-arbejdsledere.

4.7. Ophævelse af sporspærring

4.7.1. Sporområder omfattet af sikringsanlæg

4.7.1.1. SR-arbejdslederens forhold

Inden en sporspærring kan ophæves, skal SR-arbejdslederen sikre 
sig, at sporet er frit og farbart.

Det vil sige

- at alt arbejde inden for sikkerhedsafstanden er afsluttet

- at der ikke er sket skader på infrastrukturen

- at alle personer er uden for sikkerhedsafstanden

- at alt værktøj, maskiner mv. er uden for fritrumsprofilet til det 
spærrede spor

- at køretøjer er uden for sikkerhedsafstanden til det spærrede spor, 
medmindre det er aftalt med stationsbestyreren, at der bliver 
køretøjer tilbage på sporet

- at al stedlig dækning er fjernet.

Hvis der er vilkår knyttet til sporets benyttelse, f.eks. etablering af 
hastighedsnedsættelse eller andre forhold med betydning for driften, 
herunder om der er køretøjer tilbage på sporet, skal 
SR-arbejdslederen oplyse dette til stationsbestyreren.

4.7.1.2. Sikkerhedsmelding

SR-arbejdslederen underretter stationsbestyreren om, at 
sporspærringen kan ophæves ved følgende melding:

4.7.1.2.1. Ingen køretøjer i sporet

Station:

Sporspærring

- på Y-station

- spor x

- mellem signal, sporskifte nr. eller lign.
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kan ophæves, og sporet er frit og farbart.

Den fri bane:

Sporspærring

- af højre spor / x hovedspor / banestykket

- mellem station x og station y

kan ophæves, og sporet er frit og farbart.

SR-arbejdslederen garanterer med denne melding, at alle 
betingelserne i punkt 4.7.1.1. er opfyldt.

Når sporspærringen er ophævet, underretter stationsbestyreren alle 
vedkommende.

4.7.1.2.2. Køretøjer i sporet

Station:
Sporspærring

- på Y-station

- spor x

- mellem signal, sporskifte nr. eller lignende

kan ophæves, og sporet er farbart.

Den fri bane:

Sporspærring

- af højre spor / x hovedspor / banestykket

- mellem station x og station y

kan ophæves, og sporet er farbart.

SR-arbejdslederen garanterer med denne melding, at alle 
betingelserne i punkt 4.7.1.1. er opfyldt.

Når sporspærringen er ophævet, underretter stationsbestyreren alle 
vedkommende.

4.7.2. Sporområder ikke omfattet af sikringsanlæg

SR-arbejdslederen ophæver sporspærringen efter at have sikret sig, 
at forholdene nævnt i punkt 4.7.1.1. er opfyldt i det omfang, de er 
relevante, hvorefter stationsbestyreren underrettes.
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4.8. Særligt for kortvarige sporspærringer

4.8.1. Betingelser for anvendelse

Kortvarige sporspærringer må kun anvendes i sporområder omfattet 
af sikringsanlæg og kun i spor med sporisolationer til togdetektering 
samt i spor uden sporisolation til togdetektering, hvor der kan 
indkobles ”kunstig besættelse” jf. punkt 4.3.1.2.4.

Kortvarige sporspærringer må endvidere kun anvendes ved mindre 
arbejder, og hvor arbejdet ikke medfører indgreb i infrastrukturen, 
som gør sporet ufarbart.

Anvendelse og omfang af kortvarige sporspærringer skal forud være 
aftalt med den trafikale driftsansvarlige. Ved kortvarige 
sporspærringer udsendes normalt ikke cirkulære ”Sporspærring”.

Reglerne i punkterne 2.1., 2.3., 2.4., 3., 4.2. og 4.7. finder tillige 
anvendelse for kortvarige sporspærringer.

4.8.2. Arbejdets udførelse

4.8.2.1. Stedlig dækning

I spor, med sporisolationer til togdetektering, skal der anvendes 
kortslutningsstrop.

I spor, hvor der kan indkobles ”kunstig besættelse”, skal denne 
funktion anvendes. 

Dækning ved hjælp af standsignaler anvendes normalt ikke.

4.8.2.2. SR-arbejdslederens notater

Der skal foretages et kort notat i logbogen om, at der arbejdes efter 
disse regler.

5. Kørsel med ét arbejdskøretøj, hvor der arbejdes undervejs

5.1. Anvendelse

Kørsel med ét arbejdskøretøj, hvor der arbejdes undervejs, 
anvendes ved arbejder, hvor der hele tiden arbejdes fra 
arbejdskøretøjet eller i umiddelbar nærhed af dette.

5.2. Sikkerhedsregler

Kørsel og arbejde etableres jf. § 71.
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10.1. Af- og oplåsning af sporskifter i sporområder omfattet af 
sikringsanlæg

10.1.1. SR-arbejdslederens forhold

SR-arbejdslederen skal anmode stationsbestyreren om tilladelse til 
af- eller oplåsning af sporskifter i hvert enkelt tilfælde.

10.1.2. Stationsbestyrerens forhold

Stationsbestyreren giver tilladelse til af- eller oplåsning af sporskifter 
og noterer sporskiftenummer samt navn og telefonnummer på den, 
der får tilladelsen i telegramjournalen.
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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 - (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 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 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

498 - 47



SR

S St

Stationens
afgangs-
tilladelse

Tilladelse, der skal være givet, for at et tog må afgå fra en 
station. Tilladelsen gives ved
- signalgivning for udkørsel
- signal ”Stop og ryk frem”
- skriftlig udkørselstilladelse, eller 
- meldingen ”tog….(nr). Der er afgang”.

Stations-
bestyrer

Stationsbestyreren har det jernbanesikkerhedsmæssige 
ansvar for
- togenes kørsel på banestrækningen jf. TIB
- rangering i sporområder omfattet af sikringsanlæg
- øvrige forhold nævnt i jernbanesikkerhedsbestemmelserne.
På en ikke fjernstyret togfølgestation uden stedlig 
stationsbestyrer, hvor driftsformen AG-drift anvendes, 
varetages stationsbestyrerens ansvar af stationsbestyreren for 
en anden station, jf. TIB.

Stations-
grænsen

Grænsen mellem den fri bane og stationsområdet markeret
ved det hovedsignal (I- eller VI-signal), der dækker stationen.

Stations-
området

Sporområdet inden for stationsgrænsen.

Stations-
sikringsanlæg

Anlæg, der gennem signalgivningen sikrer togenes kørsel ind
på, ud af og gennem et togekspeditionssted.

Stopstilling Signal, der ikke tillader kørsel.

Stor fejl - se Fjernkontrol

Stræknings-
hastighed

Den største tilladte hastighed ved kørsel på en bestemt 
banestrækning. Strækninger med faste ATC-anlæg kan have 
en særlig strækningshastighed - overhastighed - for togsæt 
med dokumenteret lav påvirkning af sporet (særlige togsæt).
Strækningshastighed for hver strækning fremgår af TIB.
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Stræknings-
kendskab

Viden om 
- strækningen og dens sikkerhedsbærende anlæg
- strækningens driftsmæssige forhold
- strækningens topografiske forhold (fald og stigning)
- rangerforhold på stationer,
samt kendskab til
- placering af signaler og mærker 
- standsningssteders navne og beliggenhed. 

Styrevogn Personvogn med førerrum.

Supplerende
Sikkerheds-
bestemmelse

Supplerende, skærpende eller dispenserende bestemmelse i 
forhold til jernbanesikkerhedsbestemmelserne.

System-
grænse

Markerer det sted, hvor regelskiftet imellem SR og
ORF henholdsvis ORS finder sted.

Særligt
togsæt

Togsæt, som har dokumenteret lav påvirkning af sporet, og 
som derfor på visse strækninger med faste ATC-anlæg har lov 
til at køre med højere hastighed end andre materieltyper 
(overhastighed).

Særtog Ekstratog, der er bestemt til kun at standse ved 
togekspeditionssteder, som angivet i toganmeldelsen. Toget 
må ikke køre tilbage på den fri bane.

532 - 16


	Forklaringer side 501-23 til 542-2_13032023.pdf
	Definitioner
	A
	Af - Ar
	At - Au

	B
	Ba - Br
	Br - Br

	C
	Cb - Ce

	D
	Da - Dø

	E
	Ef - Et

	F
	Fa - Fj
	Fj - Fo
	Fo - Fø
	Fø

	G
	Gb - Gs

	H
	Ha - Ho
	Ho - Hå

	I
	Ib - In

	J
	Je - Je

	K
	Ke - Kø
	Kø - Kø

	L
	La - Lu
	Lu - Lå

	M
	Ma - Mo
	Mo - Mæ

	N
	Na - Nø

	O
	Oc - Ov

	P
	Pa - Pr

	R
	Ra - Ru

	R
	Rø - Rø

	S
	Sb - Si
	Si - Sl
	Sl - St
	St
	St - Sæ

	T
	Ta - To
	To - To
	To - To
	To - Tr
	Tr - Tr
	Tr - Tu

	U
	Ub - Uo

	U
	Us

	V
	Va - Vi

	V
	Vo

	Y
	Yd




