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Instruks 5 Retningslinjer for optagelser i Tjenestekøreplan og toganmeldelserRetningslinjer for optagelser i Tjenestekøreplan 
og toganmeldelser
1. Almindelige bestemmelser

1.1. Generelt

Driftsdøgnet regnes fra midnat til midnat, således at døgnets 24 
timer er betegnet ved tallene 0-24. Tiden for midnat betegnes 24.00 
som ankomsttid, og 0.00 som afgangstid. Tiden i døgnets første time 
betegnes 0.01-0.59.

Hvor togekspeditionssteder skal forkortes, anvendes forkortelserne 
fra Trafikal Information om Banestrækningen (TIB).

1.1.1. Togkategori og tognummer

1.1.1.1. Togkategori

Betydningen af bogstavbetegnelserne foran tognummeret 
(togkategori) fremgår af teksten forrest i tjenestekøreplanen.

Togkategorien skal til enhver tid afspejle togets faktiske status.

1.1.1.2. Tognummer

Et tognummer skal entydigt identificere toget på hele dets 
kørestrækning.

Et tognummer kan kun tages i brug én gang i et driftsdøgn. Efter 
aflysning af et tog, kan det samme tognummer ikke anvendes igen i 
samme driftsdøgn.

Kører et tog hen over midnat, skal det ifølge sin køreplan være 
ankommet til sin endestation, inden det pågældende nummer tages i 
brug igen i Danmark. Er et tog så forsinket, at dets tognummer vil 
blive taget i brug igen, inden det er ankommet til sin endestation, skal 
det aflyses og tillyses som særtog.

Tognummeret har ikke sikkerhedsmæssig betydning, undtagen 
numre i følgende serier:

- 13xxxx - 23xxxx, som anvendes til tog (undtagen arbejds- og 
placeringskørsel), der skal ekspederes jf. instruks 13

- 30xxxx, som anvendes til prøvetog samt arbejds- og 
snerydningstog

- 35xxxx, som anvendes til arbejds- og placeringskørsel efter 
SR § 71
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- Tognumre nævnt i punkt 4.

For tog med numre i serien 30xxxx gælder, at det i bemærkningerne 
til hvert enkelt tog eller for en gruppe af tog skal anføres, hvilken 
type, der er tale om.

Ovenstående tognummerserier anvendes ikke med den anførte 
betydning på S-banen. Se TKS afsnit 2.

1.1.2. Jernbanevirksomhed

Angivelse af jernbanevirksomhed har ikke sikkerhedsmæssig 
betydning.

1.1.3. Kørestrækning

Der oplyses betegnelse for de togfølgestationer, som er togets 
udgangs- og endestation.

1.1.4. Kører

Der kan anvendes følgende forkortelser for køredagene:

- Dgl = dagligt

- Hv = hverdage (inkl. lørdage)

- S = søn- og helligdage

- Ma = mandage

- Ti = tirsdage

- On = onsdage

- To = torsdage

- Fr = fredage

- Lø = lørdage

- Sø = søndage.

Angivelsen kan være suppleret af et datointerval. Er datointervallet 
uden årstal, udledes dette af køreplanens gyldighedsperiode. Er der 
intet datointerval, kører toget i hele køreplansperioden.

Køredagene kan være forskellige på forskellige strækningsafsnit. 

1.1.5. Togart

Her angives oplysning fra jernbanevirksomheden om den 
trækkrafttype og den belastning, som køreplanen er beregnet ud fra. 
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Rubrikken kan endvidere indeholde oplysninger af orienterende 
karakter om togets kørsel eller ekspedition.

1.1.6. Hastighed

Her angives den hastighed, som jernbanevirksomheden har oplyst, 
at toget kan fremføres med. Den er sammen med 
banestrækningernes hastighed udgangspunkt for beregning af 
togets køreplan. Sker der ændringer, så toget ikke kan fremføres 
med den nødvendige hastighed, skal stationsbestyreren underrettes, 
jf. SR § 68.

1.1.7. Køreplan

1.1.7.1. Ankomst, afgang

Ankomst- og afgangstider angives i rubrik ”Ank” henholdsvis ”Afg”.

 På udgangsstationen angives kun afgangstid.

 På øvrige togekspeditionssteder angives

- ankomst- og afgangstid, når toget er standsende

- afgangstid, når toget er gennemkørende

Skal toget kun standse, hvis der er passagerer at optage 
henholdsvis afsætte angives ”X” i rubrik ”Ank”.

Skal toget kun standse, af driftsmæssige årsager (krydsning, 
overhaling, afventning af tilbagemelding eller blokafstand efter et 
forankørende tog, manglende mulighed for gennemkørsel eller 
lignende) angives ankomsttiden på stationer med U-signal i 
parentes.

På udgangsstationen angives tiden i timer og minutter.

På øvrige togekspeditionssteder kan tiden angives i minutter, dog i 
timer og minutter, når timetallet skifter.

1.1.7.2. X-tog

Krydsninger og overhalinger angives alene, når toget skal afgå mod 
en strækning uden linjeblok. Krydsninger mellem behovstog og 
plantog er dog ikke optaget i plantogets køreplan.

I rubrikken angiver et tognummer i parentes, at krydsning ikke finder 
sted alle togets køredage. Det krydsende togs køredage er da anført 
som en note nederst i togets kolonne.
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Er det krydsende tog anført uden parentes, finder krydsningen sted 
alle togets køredage.

Rubrikken anvendes endvidere til angivelse af, på hvilke stationer 
lokomotivføreren skal afgive ankomstmelding, jf. SIN-L.

1.1.8. Bemærkninger

Her anføres, hvis toget/kørslen skal fremføres og/eller ekspederes 
på særlige vilkår. Endvidere kan anføres oplysninger af orienterende 
art om togets kørsel eller ekspedition.

I rubrikken oplyses tillige om ekstraordinært udlagte Y-baliser, når 
dette er krævet, samt om toget har tilladelse til at udkoble det mobile 
ATC-anlæg i tilfælde af manglende balise, jf. ATC 
Anlægsbestemmelser punkt 12.4.3.

2. Tjenestekøreplanen

I tjenestekøreplanen er optaget plantog og behovstog.

3. Toganmeldelse

3.1. Generelt

I toganmeldelsen for tillyste ekstratog samt arbejds- og 
placeringskørsel oplyses togets køreplan, eventuelt ved henvisning 
til foreliggende køreplaner, togets nummer og oplysning om
formålet.

Til- og aflysning af tog kan kun ske mellem togfølgestationer.

3.2. Togenes inddeling

Hvis ikke andet er angivet, er tog opført på toganmeldelsen særtog. 

Øvrige togtyper, jf. SR § 2 punkt 6., skal angives særskilt.

Et tog kan ikke under samme tognummer have forskellige togtyper.

3.3. Formål/årsag

Til oplysning om ekstratogs formål må betegnelsen:

- prøvetog kun anvendes, når kørslen foregår iflg. instruks 19 eller 
instruks 20,

- hjælpetog kun anvendes, når toget er hjælpetog jf. SR § 2 punkt 
6.3.,

- arbejdstog kun anvendes, når toget er arbejdstog jf. SR § 2 punkt 
6.2.3.,
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- snerydningstog kun anvendes, når toget er snerydningstog jf. SR § 
2 punkt 6.2.4.

For arbejdstog skal toganmeldelsen endvidere indeholde oplysning 
om arbejdstid og arbejdsstrækning. 

For arbejdstog på strækninger med flere hovedspor anføres tillige, 
hvilket hovedspor toget skal benytte på den fri bane.

3.4. Gyldighed

Toganmeldelser kan på strækninger med radiodirigeret trafikafvikling 
have en gyldighed på maksimalt fire uger.

3.5. Ophævelse

3.5.1. Generelt

En toganmeldelse kan ophæves i sin helhed med udsendelse af en 
ny toganmeldelse.

3.5.2. Tillyste tog

Samtlige tog, som var tillyst på en ophævet toganmeldelse, er efter 
ophævelsen aflyst.

3.5.3. Aflyste tog

Samtlige tog, som var aflyst på en ophævet toganmeldelse, kører 
efter ophævelsen i deres oprindelige køreplan, forudsat at 
ophævelsen sker mindst tre driftsdøgn, før togene skal afgå fra 
deres udgangsstation.

Aflyste tog, som med mindre end tre driftsdøgns varsel ønskes kørt 
alligevel, skal tillyses på en ny toganmeldelse.

4. Benyttelse af hovedspor

4.1. Høje Taastrup-København H-(Svanemøllen)

Strækning 810 og 820 benyttes af følgende tog:

a) S-tog

b) plan- og ekstratog med numrene 699000-699999

Strækning 1, 7 og 10 benyttes af følgende tog:

c) andre plan- og ekstratog end de under a) og b) nævnte.
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Efter endt betjening omdrejes og udrykkes sort knap mærket 
”Nødbetj. Spsk.”. Herved slukkes tableauerne.

3.3.3.2. Genindkobling af kontrolstrømssikring

Indkobling af kontrolstrømssikring sker ved betjening af plomberet 
vippekontakt.

Sikringen indkobles ved at betjene vippekontakten fra stillingen 
”OFF” til ”ON”.

3.3.3.3. Øvrige betjeningsmuligheder

Øvrige betjeningsknapper må kun anvendes efter instruktion fra 
stationsbestyreren.

3.4. Sikringsanlæg type DSB 1990

3.4.1. Anvendelse

Disse anlæg findes på strækningerne

 Kalvebod-Københavns Lufthavn Kastrup

 Nyborg-Korsør

 Randers-Hobro.

3.4.2. Betjeningsskab (plan 10.4.)

Skabet er opdelt i tre dele, som hver for sig oplåses med en 
kupénøgle.

3.4.3. Sportavle (plan 10.4.1.)

Sportavlen er udstyret med tableauer og betjeningsknapper til 
betjening af sporskifter.

3.4.3.1. Omstilling af centralbetjente sporskifter

Et hvidt tableau i sporsignaturen angiver sporskiftets stilling.

Omstilling sker ved samtidig at indtrykke en sort knap ved sporskiftet 
og en sort fællesknap. Tableauet for den hidtidige stilling vil da 
slukke, og tableauet for den nye stilling vil blinke. Knapperne kan 
herefter slippes, og når sporskiftet er i ny stilling, skifter tableauet til 
fast lys.

3.4.4. Nødpanelet (plan 10.4.2.)

Indeholder:

- Rød stopknap mærket ”Nødstop”
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- Blå knap mærket ”Fo”, som anvendes til omstilling af et sporskifte 
uden sikring mod utidig omstilling. Knappen anvendes i forbindelse 
med knappen til betjening af det pågældende sporskifte på 
sportavlen

- Sort knap mærket ”Efterset” til genindkobling af kontrol på et 
sporskifte. Knappen anvendes i forbindelse med knappen til 
betjening af det pågældende sporskifte på sportavlen

- Sporskiftehåndsving.

3.4.4.1. Anvendelse af håndsving

Når håndsvinget tages ud, går alle signaler på ”Stop” henholdsvis 
”Forbikørsel forbudt”.

Udtagning af håndsvinget spærrer ikke omstilling af sporskifterne fra 
FC henholdsvis centralapparatet. Denne spærring indkobles, når 
håndsvinget eller det særlige håndtag til udkobling af 
motorstrømmen indsættes i sporskiftedrevet.

3.4.4.2. Indkobling af reservekontrolstrømssikring

Sporskifterne er ikke forsynet med egentlige kontrolstrømssikringer. 

Kontrollen genindkobles ved at trykke på sort knap mærket ”Efterset” 
i forbindelse med knappen til betjening af det pågældende sporskifte 
på sportavlen.

3.4.5. Indkobling af AG-drift

I nærheden af I-signalerne findes et skab med knapper til indkobling 
af AG-drift eller indstilling af udvalgte togveje fra det pågældende 
signal.

Vejledning i brugen findes på indersiden af lågen.

3.5. Sidespor på den fri bane

3.5.1. Betjeningsskab

Udstyret i betjeningsskabet, hvor det findes, er beskrevet i SIN for de 
enkelte sidespor.

3.5.2. Sporskifter

Sporskifter mellem hovedsporet og sidesporet er centralaflåste. Om 
betjening se punkt 2.2.
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Instruks 16 La og ”Rettelse til La”. Retningslinjer for optagelse af forhold.La og ”Rettelse til La”. Retningslinjer for 
optagelse af forhold
1. Generelt

Denne instruks er dels retningslinjer for optagelse af forhold i La og 
”Rettelse til La”, dels en vejledning i forståelsen af de optagne 
forhold.

2. Bestilling

Bestilling af forhold til optagelse i La henholdsvis ”Rettelse til La” 
sker i henhold til vejledningen på www.bane.dk under punktet 
Erhverv --> Arbejde i og ved spor --> Bestilling af midlertidige 
hastighedsnedsættelser.

3. Indmeldingsfrist

La-forhold skal helt generelt indmeldes så tidligt som muligt. Absolut 
sidste frist for indmelding af forhold til optagelse i La er kl. 11.00, 
dagen før forholdet skal optages. 

Helt akutte forhold kan forsøges indmeldt frem til kl. 12.00, men kan 
ikke i alle tilfælde garanteres optaget.

4. Optagelse i La og ”Rettelse til La”

Forhold, der optages i La og i ”Rettelse til La”, skal indeholde 
følgende punkter:

Forholdene skal optages i rækkefølge efter kilometreringen i den 
pågældende køreretning.

Indholdet i de enkelte kolonner er beskrevet efterfølgende:

4.1. Kolonne 1: Lbnr

Fælles for alle løbenumre gælder, at de oprettes fortløbende, og det 
enkelte løbenummer er knyttet til La for det pågældende døgn. 
Tilsvarende er løbenummeret ved ”Rettelse til La” knyttet til den 
pågældende ”Rettelse til La”.

1.
Lbnr

2.
Station i km

3.
Sted

4.
Hastighed

5.
Fra

6.
Til

7.
Årsag
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4.1.1. La gældende for S-banen (TIB-strækning 800) samt for 
TIB-strækning 7

Løbenumrene er på tre cifre, hvor det første ciffer angiver ugedag 
1-7, begyndende med mandag som 1. De efterfølgende to cifre 
angiver forholdets nummer startende med 01. Det første forhold på 
eksempelvis en torsdag vil hedde 401.

4.1.2. La gældende for øvrige TIB-strækninger

Løbenumrene er på fire cifre, hvor det første ciffer angiver ugedag 
1-7, begyndende med mandag som 1. De efterfølgende tre cifre 
angiver forholdets nummer startende med 001. Det første forhold på 
en fredag vil eksempelvis hedde 5001.

4.1.3. Rettelse til La

Ved ”Rettelse til La” anvendes bogstaver som løbenummer for hvert 
enkelt forhold. Ved ”Rettelse til La” udsendt af Trafikstyring S-bane 
startes med Sa og ved ”Rettelse til La” udsendt af Trafikstyring Fjern 
startes med a.

4.2. Kolonne 2: Station

Hvis forholdet ligger på en station, skrives stationsnavnet og 
stationens kilometrering (stationens midte, fremgår af TIB).

Hvis forholdet ligger på den fri bane, skal de stationer, som ligger på 
hver sin side af forholdet, oplyses sammen med stationernes 
kilometrering (stationens midte). 

Eksempel: Hvis forholdet ligger mellem Glostrup og Hvidovre Fjern, 
så vil der i La stå:

Glostrup 11,2

Hvidovre Fjern  7.3

Når der er tale om optagelsen ”Kørsel ad venstre spor”, undlades 
kilometerangivelsen for stationernes midte.

4.3. Kolonne 3: Sted

På en station sker optagelse som beskrevet herunder.

Gennemkørselsspor og gennemgående spor: Her angives 
kilometreringen (med én decimal) for La-forholdet. Standsignaler 
opstilles i gennemkørselsspor og gennemgående spor jf. SR.

På stationer med flere gennemkørselsspor og gennemgående spor, 
angives endvidere spornummer. 
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