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Instruks 1 Bestemmelser for kørsel og infrastrukturarbejder i sporområder mellem SR og ORF (transitionsområder)Bestemmelser for kørsel og 
infrastrukturarbejder i sporområder mellem SR 
og ORF (transitionsområder)
1. Almindelige bestemmelser

1.1. Formål

Denne instruks beskriver de forhold, der gælder for kørsel og 
infrastrukturarbejder i sporområder mellem SR og ORF.

1.2. Gyldighedsområde

Bestemmelserne er gældende for tog såvel som for 
arbejdskøretøjer, samt for infrastrukturarbejder.

1.3. Definitioner

Level 0 (nul): Banestrækninger som ikke er udstyret med ATC eller 
ETCS, hvor togenes kørsel bestemmes gennem ordrer og 
meddelelser fra ydre signaler jf. SR.

Level 2: Strækninger som er udstyret med ETCS, hvor togenes 
kørsel bestemmes gennem ordrer og meddelelser fra 
førerrumssignal (DMI) jf. ORF.

Level ATC: Banestrækninger med faste togkontrolanlæg, hvor 
togenes kørsel bestemmes gennem ordrer og meddelelser fra ydre 
signaler samt førerrumssignalet jf. SR.

Mobilt ETCS-anlæg: Anvendes om udstyr i rullende materiel, 
herunder førerrumssignal (DMI).

Systemgrænse: Systemgrænsen er markeret med SR-mærke 
17.53. ”Strækning med ETCS begynder”. Den præcise kilometrering 
for systemgrænsen er angivet i TIB.
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TKC: Trafikkontrolcenter.

Transitionsområde: Transitionsområdet strækker sig fra det sidste 
ETCS stopmærke til det første hovedsignal eller omvendt.

1.4. Meldinger om togenes rækkefølge

Ved trafikale uregelmæssigheder, udveksler stationsbestyrer og 
trafikleder meldinger om togenes rækkefølge.

1.5. Lokomotivførerens forhold

Opstår der behov for at ændre togdata inden systemgrænsen, skal 
der foretages ny opstart af det mobile ETCS-anlæg.

1.6. Sikringsteknisk afhængighed

Togenes kørsel til transitionsområdet er sikret med teknisk 
afhængighed mellem det sidste hovedsignal, dedikerede 
akseltællerafsnit og eventuelt blokudstyr, så der kun kan stilles signal 
”Kør”, hvis området er frit og der ikke samtidig er indstillet en 
modsatrettet rute.

2. Når signalgivning ikke kan eller må anvendes fra sidste 
hovedsignal til et transitionsområde

2.1. Stationsbestyrerens forhold

Stationsbestyreren anmoder trafiklederen om tilladelse til, at tog må 
afgå mod systemgrænsen, og modtager melding fra trafiklederen, 
når toget må køre mod systemgrænsen.

Når betingelserne er til stede, gives lokomotivføreren tilladelse til 
enten ud- eller forbirangering af sidste hovedsignal inden 
systemgrænsen. Sikkerhedsmeldingen skal afsluttes med, at 
lokomotivføreren skal standse ved systemgrænsen.
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Eksempel 1: Hvis forholdet ligger i Glostrup fra km 10.9 til km 11.5 
skrives denne kilometrering uden angivelse af spornummer.

Eksempel 2: Hvis forholdet ligger i Rødekro fra km 79,1 til km 79,2 
spor 3 skrives denne kilometrering med angivelse af spornummer. 

Vigespor: Ved hastighedsnedsættelse i vigespor skrives kun 
spornummer.

Eksempel: Ved hastighedsnedsættelse i spor 1, der er vigespor i 
Tureby, optages i La alene "Spor 1". Dette anvendes, når 
hastighedsnedsættelsen i vigesporet omfatter både indkørsels- og 
udkørselstogvejene for det pågældende spor.

Hvis hastighedsnedsættelsen i vigesporet kun omfatter enten 
indkørselstogvejene eller udkørselstogvejene for det pågældende 
spor og køreretning, skrives "Indkørsel" henholdsvis "Udkørsel" 
sammen med spornummeret. Eksempel: "Indkørsel spor 1".

I de tilfælde, hvor et forhold eksempelvis kun omfatter indkørsel fra 
venstre spor, kan skrives "Indkørsel fra venstre spor". Tilsvarende 
gælder i forbindelse med vekselsporsdrift, hvis et La-forhold er 
begrænset til bestemte togveje eller spor.

På den fri bane sker optagelse som beskrevet herunder.

Enkeltspor: Forholdet optages i La for begge køreretninger.

Vekselspor: Forholdet optages i La for begge køreretninger med 
tilføjelse - for begge køreretninger - i hvilket hovedspor forholdet er 
beliggende.

Eksempel: Hvis forholdet er beliggende i 1. hovedspor på 
banestrækningen Østerport-Helgoland, skrives efter 
kilometerangivelserne "1. hsp.".

Dobbeltspor: Forholdet optages kun i højresporskøreretningen, og 
kilometerangivelsen er for køreretningen ad højre spor.

På overgangsstationer til vekselspor skal forholdet optages for 
begge køreretninger efter princippet for vekselspor.

Ved forhold, der omfatter både den fri bane og stationer, 
anvendes ovenstående retningslinjer i aktuel kombination. En 
hastighedsnedsættelse, der eksempelvis starter på den fri bane og 
fortsætter ind på en station, optages som ét forhold med den aktuelle 
kilometrering.
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Kilometerangivelsen indeholder kun en decimal og afrundes altid 
nedad for den laveste kilometrering og opad for den højeste 
kilometrering (efter samme princip som optagelserne i TIB).

Kilometerangivelserne for hastighedsnedsættelser er i La optaget 
med en omtrentlig kilometerangivelse for hastighedsnedsættelsen.

Eksempel: Et forhold, der er beliggende i km 17,781 til km 19,005, 
skrives i La således 17,7 - 19,1.

4.4. Kolonne 4: Hastighed

Her angives den højst tilladte hastighed, som La-forholdet må 
passeres med.

Eksempel: 40.

Hvis La-forholdet er bekendtgørelse af kørsel ad venstre spor, 
angives i feltet "Kørsel ad venstre spor", henholdsvis "Kørsel ad 
venstre spor uden linjeblok".

Endvidere kan eksempelvis angives "Begge spor spærret", hvis 
begge hovedspor er spærret.

4.5. Kolonne 5: Fra

Her angives det tidspunkt, hvorfra La-forholdet er gældende.

Eksempel: 12.00.

4.6. Kolonne 6: Til

Her angives det tidspunkt, hvor La-forholdet ophører.

Eksempel: 22.00.

Hvis et forhold er gældende hele døgnet, skrives 00.00 i kolonnen 
Fra og 24.00 i kolonnen Til.

4.7. Kolonne 7: Årsag

Her skal årsagen til og eventuelt særlige forhold vedr. La-forholdet 
fremgå. Det kan være nummeret på cirkulære ”Sporspærring”, 
henvisninger til ”Trafikcirkulære nr. xx”, ”Banens tilstand”, 
”Oversigtsforhold”, ”U-drift” eller lignende.

Eksempler:

- når hastigheden skal nedsættes på grund af sporets tilstand eller 
lignende, skrives ”Banens tilstand”.
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