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3.1.3.3. Indkobling af AG-drift

På nogle stationer kan AG-drift indkobles fra en sort knap i 
sportavlen.

Indkobling af AG-drift sker ved at indtrykke betjeningsknappen.

Indkoblet AG-drift vises ved lys i tableaulampen ved 
betjeningsknappen.

På visse stationer findes endvidere AG-kontakter på eller ved 
indkørselssignalerne. 

3.2. Sikringsanlæg type DSB 1954 med perronapparat (PAPP)

3.2.1. Anvendelse

Disse anlæg findes på stationerne 

 Gredstedbro

 Ribe

 Tønder.

3.2.2. Betjeningsskab (plan 10.2.)

Betjeningsskabet er opdelt i fire skabe, hvoraf det øverste indeholder 
håndsving til omstilling af elektriske sporskifter og oplåses med en 
kupénøgle. Det næste skab indeholder sportavle og oplåses med en 
"EF"-nøgle, mens de to nederste kun kan åbnes af sikringsteknisk 
personale.

3.2.3. Sportavlen (plan 10.2.1.)

3.2.3.1. Omstilling af centralbetjent sporskifte

Et hvidt tableau i sporsignaturen angiver sporskiftets stilling.

Omstilling sker ved at indtrykke den sorte knap i sporsignaturen, der 
svarer til den ønskede ny stilling. Tableauet for den hidtidige stilling 
vil da slukke. Knappen kan herefter slippes, og når omstillingen er 
tilendebragt, tændes tableauet for den nye stilling.

Sporskifterne er ikke sikret mod utidig omstilling og kan derfor også 
omstilles med besat sporisolation.

3.2.3.2. Genindkobling af kontrolstrømsikring

Indkobling af kontrolstrømssikring sker ved betjening af plomberet 
vippekontakt.
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Sikringen indkobles ved at betjene vippekontakten fra stillingen 
”OFF” til ”ON”.

3.2.3.3. Stopknap

Stationens signaler kan sættes på ”Stop” henholdsvis ”Forbikørsel 
forbudt” ved indtrykning af rød knap mærket ”Stop alle Signaler”. 

3.2.3.4. Øvrige betjeningsmuligheder

Øvrige betjeningsknapper må kun anvendes efter instruktion fra 
stationsbestyreren.

3.3. Sikringsanlæg type DSB 1977

3.3.1. Anvendelse

Disse anlæg findes på strækningen (Vejle) - Holstebro.

3.3.2. Betjeningsskab

Betjeningsskabet er ikke udstyret med sportavle. Betjening sker fra 
sportavlen i nødpanelerne.

3.3.3. Sportavle (nødpanel) (plan 10.3.)

Sportavle er anbragt i et nødpanel i hver ende af stationen i 
nærheden af indgangssporskiftet.

3.3.3.1. Omstilling af centralbetjente sporskifter

Sort knap mærket ”Nødbetj. Spsk.” indtrykkes og omdrejes.

Efter ca. to minutters forløb tændes lys i sporskiftets tableau i den 
gren i sporsignaturen, der svarer til sporskiftets aktuelle stilling. Der 
tændes hvidt lys, hvis sporisolationen er ubesat, og rødt lys, hvis 
sporisolationen er besat eller fejlbehæftet.

Omstilling af sporskifte foretages herefter ved at indtrykke den sorte 
knap anbragt i sporsignaturen til den gren af sporskiftet, som det 
ønskes omstillet til.

Viser tableauet rødt, foretages omstilling ved samtidig indtrykning af 
sort knap i sporsignaturen og blå knap mærket ”Udkobl. Sporisol.” 
anbragt mellem de to sorte knapper. Sporskiftet er da ikke sikret mod 
utidig omstilling.

Efter endt betjening omdrejes og udrykkes sort knap mærket 
”Nødbetj. Spsk.”. Herved slukkes tableauerne.
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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.

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”.

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

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.

1.
Lbnr

2.
Station i km

3.
Sted

4.
Hastighed

5.
Fra

6.
Til

7.
Årsag
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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. 

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. 
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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.

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.
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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”.

- hvis afstanden mellem standsignalerne er mindre end de afstande, 
som SR kræver, eller standsignalerne står til venstre for sporet, 
skrives eksempelvis ”Afstanden mellem standsignal xx og 
standsignal xx er nedsat til xx meter” eller ”Standsignal xx opstillet til 
venstre for sporet”.
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- ved bekendtgørelse af kørsel ad venstre spor skrives nummeret på 
cirkulære ”Sporspærring”. Hvis kørsel ad venstre spor skyldes en 
lokal spærring på en station, tilføjes ”Lokal spærring”.

- ved særlige trafikale forhold, hvor der for eksempel er udsendt et 
trafikcirkulære nr. xx eller en supplerende sikkerhedsbestemmelse 
nr. xx kan nummeret, på trafikcirkulæret/supplerende 
sikkerhedsbestemmelse skrives her.

- hvis oversigtsforholdene i en overkørsel ikke er tilstrækkelige, 
skrives ”Oversigtsforhold”.

- når der er planlagt understationsdrift, skrives ”U-drift” og eventuelt 
radioanvendelse eller telefonnummer for kontakt til den stedlige 
stationsbestyrer.

- når en signalopstilling midlertidigt ændres, for eksempel et signal, 
der ændres fra placering i en galge til placering på mast eller 
placering i forhold til højre eller venstre i forhold til sporet, skrives 
”Ændret signalopstilling”. Det eller de aktuelle signaler nævnes så i 
pkt. 3. ”Sted”.

- når et ekspeditionsmæssigt standsningssted ændres midlertidig, 
for eksempel når et standsningssted flyttes i forbindelse med 
perronarbejde, skrives ”Ændret standsningssted”, eventuelt 
suppleret med det eller de aktuelle standsningsmærker. Sker 
ændringen alene i et bestemt spor, nævnes spornummer i kolonnen 
”Sted”.

4.7.1. Andre forhold og tekster

Den trafikale regelansvarlige kan godkende, at andre forhold og 
tekster optages i La eller ”Rettelse til La”.
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Herefter vælges et forud aftalt hold-nummer.

2.1.3. Fejl under registrering

Kan lokomotivføreren eller den, der klargør toget/rangertrækket, ikke 
registrere dette med det korrekte nummer, underrettes 
stationsbestyreren.

Stationsbestyreren kan eventuelt tildele toget/rangertrækket et nyt 
nummer.

2.2. Afregistrering

2.2.1. Tog og rangertræk

Når et tog eller rangertræk forlader området med dansk GSM-R-
netværk eller i øvrigt har afsluttet sin kørsel, skal den, der kører 
henholdsvis nedrigger toget, afregistrere det.

2.2.2. Fejl under afregistrering

Kan lokomotivføreren eller den, der nedrigger toget/rangertrækket, 
ikke afregistrere dette, underrettes stationsbestyreren.

Stationsbestyreren underretter toglederen, som foretager 
tvangsafregistrering jf. betjeningsvejledningen.

2.3. Tekstmeddelelser (SMS)

Tekstmeddelelser kan frit sammensættes og udveksles mellem 
stationsbestyrer og lokomotivfører. Tekstmeddelelser må ikke 
anvendes til sikkerhedsmeldinger.

2.4. Nødopkald

En lokomotivfører, som modtager et nødopkald enten specifikt til 
toget eller til en gruppe af tog, skal straks nedsætte hastigheden til 
60 km/t og køre med skærpet udkig, indtil yderligere forholdsordrer 
er modtaget fra stationsbestyreren. Forholdsordren kan af 
stationsbestyreren eventuelt udsendes mundtligt som et ”alle-kald”, 
for hvilket der ikke skal kvitteres.

3. Uregelmæssigheder

Bliver GSM-R uvirksom eller fejlbehæftet, anvendes mobil- eller 
fastnettelefon til udveksling af sikkerhedsmeldinger, jf. dog SIN-L.
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