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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

25 - 9
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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 strækningen Københavns Lufthavn Kastrup-
Peberholm. I stedet fremgår det alene af bemærkningerne i 
toganmeldelsen, om der er tale om et tog i en af ovenstående 
kategorier.

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.

26 - 9
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- arbejdstog kun anvendes, når toget er arbejdstog jf. SR § 2 punkt 
6.2.3.,

- 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.

29 - 5
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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.

49 - 4
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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 1990

3.3.1. Anvendelse

Disse anlæg findes på strækningerne

 Kalvebod-Københavns Lufthavn Kastrup

 Nyborg-Korsør

 Randers-Hobro.

3.3.2. Betjeningsskab (plan 10.4.)

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

3.3.3. Sportavle (plan 10.4.1.)

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

3.3.3.1. 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.

3.3.4. Nødpanelet (plan 10.4.2.)

Indeholder:

- Rød stopknap mærket ”Nødstop”

50 - 4
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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.

3.3.4.1. 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.

3.3.4.2. 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.

3.3.5. 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.

3.4. Sidespor på den fri bane

3.4.1. Betjeningsskab

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

3.4.2. Sporskifter

Sporskifter mellem hovedsporet og sidesporet er centralaflåste. Om 
betjening se punkt 2.2.

51 - 6
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Plan 10.1

Betjeningsskab type DSB 1953, 1953/54, 1954, 1972, lukket
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Betjeningsskab type DSB 1953, 1953/54, 1954, 1972, åbent
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Plan 10.1.1.

Sportavle, dobbeltspor, med mulighed for indkobling af AG-drift

Sportavle, enkeltspor
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Plan 10.2.

Betjeningsskab type DSB 1954 PAPP, lukket
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Betjeningsskab type DSB 1954 PAPP, åbent
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Plan 10.2.1.

Sportavle type DSB 1954 PAPP

Plan 10.3. Ledig

57 - 4
Instruks 10

12417.10.2022



SIN-G

Plan 10.4.

Betjeningsskab type DSB 1990, åbent. Det viste skab har sportavlen delt i to for 
overskuelighedens skyld

Plan 10.4.1.

Sportavle type DSB 1990
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Plan 10.4.2.

Skab med nødpanel type DSB 1990

Plan 10.5. Ledig
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Plan 10.6.

Fast låsebolt

Plan 10.7. Ledig

Plan 10.8. Ledig
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Plan 10.9.1.

Skab med hovednøgle til elektromagnetisk nøgleaflåst sporskifte

61 - 4
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Plan 10.9.2.

Centralaflåst sporskifte med magnetlås
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Plan 10.9.3.

Centralaflåst sporskifte med el-stedbetjening
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Instruks 12 Vending af plan- eller særtog på den fri baneVending af plan- eller særtog på den fri bane
1. Almindelige bestemmelser

I denne instruks bruges udtrykket ”vende” om den situation, hvor et 
tog returnerer til en togfølgestation uden at have kørt hele 
banestykket igennem. 

I tilfælde af driftsuregelmæssigheder, infrastrukturarbejder eller efter 
ønske fra jernbanevirksomheden kan plan- eller særtog vende ved et 
holdested på den fri bane.

Hvis toget befordrer passagerer, skal det betjenes fra et førerrum i 
spidsen af toget.

Toget kan - hvis det er nødvendiggjort af trafikstyrings- eller 
informationssystemer - skifte tognummer på holdestedet, hvor der 
vendes.

2. Vending optaget i tjenestekøreplanen

2.1. Oplysninger

Toget optages i tjenestekøreplanen med henvisning til denne 
instruks og en bemærkning om, at det fremføres efter reglerne for 
arbejdstog. 

Køreplanen indeholder oplysning om, ved hvilket holdested toget 
vender.

2.2. Togkontrolanlæg

Der skal være foretaget det fornødne, så et indbygget mobilt 
togkontrolanlæg kan opdateres ved afgang fra holdestedet, hvor der 
er foretaget førerrumsskift.

3. Vending ikke optaget i tjenestekøreplanen

3.1. Fremgangsmåde

Beslutning om at vende et plan- eller særtog på den fri bane tages af 
toglederen eller den instans, der har ansvaret for udgivelse og 
korrigering af køreplaner.

Toget aflyses og tillyses i stedet som arbejdstog med 
arbejdsstrækning mellem de togfølgestationer, der begrænser 
banestykket, hvor toget ønskes vendt, jf. SR § 55 punkt 1.4.

Toganmeldelsen indeholder oplysning om, ved hvilket holdested 
toget vender. 

83 - 3
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Kan en toganmeldelse af tidsmæssige årsager ikke udsendes, 
underretter stationsbestyreren lokomotivføreren mundtligt 
umiddelbart inden afgang fra den togfølgestation, der begrænser 
banestykket. Underretningen må kun gives til den lokomotivfører, der 
skal køre arbejdstoget.

3.2. Togkontrolanlæg

Der forholdes som anført i SR § 68 punkt 4.1.

3.3. Banestykket spærret eller signalgivning hindret

Er et banestykke spærret, eller er sporstykket mellem 
rangergrænsen og stationsgrænsen på nabotogfølgestationen 
spærret, således at signalgivningen til banestykket, jf. SR § 73 skal 
hindres, kan der uanset SR § 73 på nedenstående betingelser køre 
arbejdstog på banestykket, når toget vendes på et holdested på den 
del af banestykket, som er farbart, og kørslen sker efter skriftlig 
anmeldelse.

3.3.1. Dækning af arbejdsstedet

Mellem holdestedet og arbejdsstedet skal findes et signal, der viser 
”Stop”, jf. SR § 6 punkt 2. Signalet skal kunne ses fra togets 
standsningssted på holdestedet, hvor der vendes. 

Findes et eksisterende signal, skal dette i sikringsanlægget hindres i 
at give en kørtilladelse. Findes der ikke et eksisterende signal, 
placeres et signal cirka 50 meter efter togets standsningssted.

Et til formålet opstillet signal forsignaleres ikke med F-signal, og der 
opstilles ikke afstandsmærker. Findes der afstandsmærker 
henholdsvis et F-signal hørende til et hovedsignal, som arbejdstoget 
ikke skal passere, ugyldiggøres disse. Det samme gælder et 
eventuelt F-mærke (SR 7.3.1.) på det foregående hovedsignal.

Uanset, om der anvendes et eksisterende eller et ekstraordinært 
opsat signal, opstilles der midt i sporet ud for signalet tillige et 
standsignal ”Stop” (SR 16.1.2.) for begge køreretninger, og der 
udlægges hemsko for begge køreretninger.

3.3.2. Kørsel med arbejdskøretøjer

Skal der foregå kørsel med arbejdskøretøjer på den del af 
banestykket, som arbejdstoget ikke anvender, foretages følgende:

- Der opstilles midt i sporet et standsignal ”Stop” (SR 16.1.2.)  for 
begge køreretninger cirka 50 meter bag det i punkt 3.3.1. nævnte 
signal.

84 - 3
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- Der udlægges samme sted en dobbelt hemsko, fastgjort til sporet 
med kæde og hængelås. Nøgle til hængelås opbevares af SR-
arbejdsleder.

4. Stationsbestyrerens forhold

Stationsbestyreren skal hindre signalgivning til det banestykke, hvor 
toget kører, jf. SODB.

5. Særlige forhold

Findes der særlige forhold omkring kørslen, kan disse beskrives i et 
trafikcirkulære, som i øvrigt henviser til denne instruks. 

Disse særlige forhold kan for eksempel omfatte forhold vedrørende

- signalgivning til banestykket, hvor der vendes

- overkørsler, som lokomotivføreren skal betjene 

- overkørsler, som er afbrudt, fordi deres tændsted, men ikke selve 
overkørslen, passeres af arbejdstoget

- ugyldiggørelse af signaler og mærker

- togkontrolanlæg.

Trafikcirkulæret må ikke indeholde bestemmelser, der afviger eller 
dispenserer fra forhold i denne instruks, SR eller andre gældende 
sikkerhedsbestemmelser.

85 - 3
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Instruks 13 Ekspedition af tog uden virksomt mobilt togkontrolanlæg på strækninger med faste togkontrolanlægEkspedition af tog uden virksomt mobilt 
togkontrolanlæg på strækninger med faste 
togkontrolanlæg
1. Generelt

Hvor der i denne instruks står

- tog, gælder det også arbejdskøretøjer

- lokomotivfører, gælder det også fører af arbejdskøretøj.

Reglerne omfatter

- tog uden indbygget mobilt togkontrolanlæg som er kompatibelt med 
den pågældende stræknings faste togkontrolanlæg

- tog, der kører med udkoblet mobilt togkontrolanlæg.

Den, der tillyser et tog uden virksomt mobilt togkontrolanlæg eller 
optager det i tjenestekøreplanen, skal sikre, at det af toganmeldelse 
henholdsvis køreplan fremgår, at ekspedition skal foregå efter denne 
instruks.

2. Hastighed

Højst tilladte hastighed for tog, der fremføres efter denne instruks, er 
70 km/t.

3. Ekspedition af tog uden virksomt togkontrolanlæg

Når der på stationer ekspederes tog uden virksomt mobilt 
togkontrolanlæg, skal stationbestyreren sikre, at der ikke samtidig 
ekspederes tog i andre togveje, hvortil der ikke er dækning med 
dækningssporskifter.

Togveje, hvortil der ikke er dækning med dækningssporskifter, må 
ikke anvendes, før stationsbestyreren har sikret, enten ved selvsyn 
eller ved at forespørge lokomotivføreren, at toget uden virksomt 
mobilt togkontrolanlæg er ankommet og holder stille.

For tog på den fri bane er et I- eller VI-signal på ”Stop” dækning.
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4. Eksempler

I alle eksemplerne er tog uden virksomt togkontrolanlæg vist med 
rød kant.

4.1. Togvej uden dækning med dækningssporskifter

4.1.1. Tog uden virksomt togkontrolanlæg ekspederes først 
(eksempel 1 og 2)

Stationsbestyreren skal have melding om, at toget uden virksomt 
togkontrolanlæg er ankommet og holder stille, inden det andet tog 
må ekspederes.

Eksempel 1:

Eksempel 2:

4.1.2. Tog med virksomt togkontrolanlæg ekspederes først
(eksempel 3 og 4)

I-signalet yder dækning. Ingen meldingsudveksling nødvendig.

Eksempel 3:

Eksempel 4:

90 - 3
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4.2. Togvej med dækning med dækningssporskifter
(eksempel 5 og 6)

Toget med virksomt togkontrolanlæg kan ekspederes, så snart 
sikringsanlægget giver mulighed for det.

Eksempel 5:

Eksempel 6:

4.3. Samtidig indkørsel

Hvor samtidig indkørsel er mulig - f.eks. fra forskellige strækninger -  
skal I-signalet anvendes som dækning for tog uden virksomt 
togkontrolanlæg, hvis der efter togvejens endepunkt er fare for 
berøring med fjendtlige togveje.

4.3.1. I-signal som dækning
(eksempel 7)

Toget uden eller toget med virksomt togkontrolanlæg skal holdes ved 
I-signalet. Ekspederes toget uden virksomt togkontrolanlæg først, 
skal stationsbestyreren have melding om, at toget er ankommet og 
holder stille, inden det andet tog må ekspederes.

Eksempel 7:
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4.3.2. Ingen særlig dækning nødvendig
(eksempel 8)

Eksempel 8:
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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”.

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.

1.
Lbnr

2.
Station i km

3.
Sted

4.
Hastighed

5.
Fra

6.
Til

7.
Årsag
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4.1.1. Rettelse til La

Ved ”Rettelse til La” anvendes bogstaver som løbenummer for hvert 
enkelt forhold begyndende 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. 

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 
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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.

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.
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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”.

- 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”.
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- 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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Instruks 20 Bestemmelser for afprøvning af ETCSBestemmelser for afprøvning af ETCS
1. Almindelige bestemmelser

Prøvekørsel efter denne instruks kræver tilladelse fra den trafikale 
regelansvarlige.

Prøvekørsel efter denne instruks kan udføres i forbindelse med 
afprøvning af mobilt såvel som fast udstyr på strækninger og 
stationer, som er under forberedelse til brug med ETCS.

Prøvekørsel efter denne instruks skal foregå jf. et godkendt 
afprøvningsprogram for de enkelte afprøvninger.

Prøvekørsel efter denne instruks skal foregå med stationsafstand i 
afprøvningsområdet, dog undtaget tilfælde, hvor kørsel med mindre 
end stationsafstand er en del af afprøvningen. Kørsel med mindre 
end stationsafstand skal fremgå af afprøvningsprogram eller 
Supplerende Sikkerhedsbestemmelser (SSB).

Det skal af toganmeldelsen fremgå, at der er tale om prøvetog, samt 
at der køres efter denne instruks.

1.1. Definitioner

Prøvekørselskoordinator: Den person, som har det 
jernbanesikkerhedsmæssige ansvar for 
afprøvningen på fjernbanen.

Testleder: Den person, som har ansvaret for, at de 
planlagte afprøvninger gennemføres jf. 
afprøvningsprogram.

Testlederen har udelukkende ansvaret 
for, i samarbejde med de øvrige aktører, 
at de planlagte afprøvninger 
gennemføres. Testlederen har derfor 
intet jernbanesikkerhedsmæssigt 
ansvar før, under eller efter 
afprøvningen.

1.2. Mobilt togkontrolanlæg

Mobilt togkontrolanlæg skal være indkoblet under afprøvning.

Prøvekørselskoordinatoren kan dog tillade kørsel uden indkoblet 
mobilt togkontrolanlæg, hvis dette er en del af afprøvningen. Kørsel 
uden indkoblet mobilt togkontrolsystem skal fremgå af 

127 - 4
Instruks 20

13517.10.2022



SIN-G

afprøvningsprogram eller Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 
(SSB).

1.3. Kørsel hen over systemgrænser

Kørsel mellem udgangsstation og systemgrænse, henholdsvis 
endestation og systemgrænse, foregår efter reglerne i SR samt evt. 
Supplerende Sikkerhedsbestemmelser (SSB).

1.4. Afprøvningsformer

Prøvekørsel efter denne instruks kan foregå som

”Shadow mode”. Ved kørsel i ”Shadow mode” foregår afprøvning jf. 
jernbanesikkerhedsbestemmelserne i SR samt evt. Supplerende 
Sikkerhedsbestemmelser (SSB)

eller

”OR mode”. Ved kørsel i ”OR mode” foregår afprøvning jf. 
jernbanesikkerhedsbestemmelserne i ORF samt evt. Supplerende 
Sikkerhedsbestemmelser (SSB).

1.5. Faresituationer

Ved fare for personale, infrastruktur og/eller materiel har den enkelte 
deltager ansvaret for, at afprøvningen straks standses og meldes til 
prøvekørselskoordinator, prøvetogsleder, lokomotivfører og 
stationsbestyrer/trafikleder.

I øvrigt forholdes der jf. SR § 90.

2. Betingelser for afprøvning

Der skal under hele afprøvningen være en prøvekørselskoordinator 
til stede, som har det jernbanesikkerhedsmæssige ansvar.

Lokomotivføreren skal være godkendt til kørsel med prøvetog af den 
materielejer, som leverer det rullende materiel til afprøvning.

Prøvetog kan ledsages af en prøvetogsleder, som repræsenterer 
den materielejer, der har ansvaret for det rullende materiel under 
prøvekørsel. Lokomotivfører og prøvetogsleder kan være en og 
samme person jf. afprøvningsprogram.

Prøvetog må kun befordre personale, som har opgaver i forbindelse 
med afprøvning.

Trækkraftenheder og øvrigt materiel, som ikke skal benyttes i 
afprøvningen, skal være fjernet fra afprøvningsområdet eller parkeret 
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og sikret mod at komme i bevægelse ind i afprøvningsområdet, 
inden afprøvningen må påbegyndes.

Al passage med prøvetog hen over grænser mellem afprøvnings-
området og de stationer eller strækninger, der afgrænser 
afprøvningsområdet, skal være aftalt, inden tilladelse gives.

Derudover kan der fremgå særlige betingelser. Disse vil fremgå af 
øvrige gældende regelsæt eller Supplerende 
Sikkerhedsbestemmelser (SSB).

3. Prøvekørselskoordinatorens forhold

Inden afprøvning af infrastruktur, herunder det mobile ETCS-anlæg, 
skal prøvekørselskoordinatoren overtage ansvaret for 
afprøvningsområdet fra den eller de stationsbestyrere, som har 
ansvaret for disse områder under den normale drift. 

Dette sker ved notat i telegramjournalen med navn og 
telefonnummer på prøvekørselskoordinatoren.

Herefter skal prøvekørselskoordinatoren sikre

- at afprøvningsområdet er sikret imod, at materiel, der ikke indgår i 
afprøvningen, utilsigtet kan komme i bevægelse i eller mod 
afprøvningsområdet

- at infrastrukturen er meldt forberedt til afviklingen af prøvekørslen i 
forhold til de godkendelser, som ligger til grund for prøvekørslens 
afvikling

- at koordinere prøvetogenes kørsel mellem testlederen og 
prøvetogsleder(e), henholdsvis lokomotivfører(e), så længe 
prøvekørsel foregår

- at kommunikere al relevant information ud til afprøvningens aktører, 
før afprøvningen kan påbegyndes og under hvilke vilkår

- ved vagtskifte at melde dette til prøvetogsleder(e) henholdsvis 
lokomotivfører(e) og stationsbestyrer(e)

- at alle køretøjer, som har været benyttet under afprøvningen, 
holder stille eller er fjernet fra afprøvningsområdet, inden 
afprøvningen meldes afsluttet

- at melde til stationsbestyreren samt til afprøvningens øvrige 
aktører, når afprøvningen er afsluttet. Til stationsbestyreren(erne) 
skal meldingen tillige indeholde oplysninger om øvrige forhold, som 
har eller kan få betydning.
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4. Prøvetogslederens forhold

Følgende gælder i de tilfælde, hvor rollen indgår i afprøvningen.

Prøvetogslederen har ansvaret for, at rullende materiel, under hele 
afprøvningsforløbet, opfylder de tekniske krav, som gælder i 
forbindelse med den enkelte prøvekørsel.

Prøvetogslederen er ansvarlig for, at lokomotivføreren er orienteret 
om aktuelle forhold i forbindelse med afprøvningen, herunder 
eventuelle dispensationer.

Prøvetogslederen skal sikre bremseseddel for prøvetog i krævet 
omfang.

5. Lokomotivførerens forhold

Lokomotivføreren må udelukkende være beskæftiget med at 
fremføre prøvetoget og må ikke varetage anden kommunikation end 
den, der er nødvendig for kørslen, med mindre andet er aftalt med 
prøvetogslederen, når denne indgår i afprøvningen.

Når prøvetogsleder, jf. afprøvningsprogrammet, ikke indgår i 
afprøvningen, varetages prøvetogslederens opgaver af 
lokomotivføreren.

5.1. Hastigheder

5.1.1. ”Shadow mode”

Alle hastigheder jf. TIB, La og særlige meddelelser skal overholdes.

5.1.2. ”OR mode”

Alle hastigheder jf. strækningsoversigt, mobilt togkontrolanlæg og 
særlige meddelelser skal overholdes.

6. Stationsbestyrerens forhold

Stationsbestyreren noterer navn og telefonnummer på 
prøvekørselskoordinatoren i telegramjournalen, når ansvaret for 
afprøvningsområdet overdrages til denne.

Stationsbestyreren for den eller de stationer, som afgrænser 
afprøvningsområdet, skal, inden prøvetog gives afgangstilladelse i 
retning mod afprøvningsområdet, træffe aftale med 
prøvekørselskoordinatoren.

Automatiske driftsformer må ikke være indkoblet på de stationer, 
som afgrænser afprøvningsområdet, medmindre det foregår som en 
del af afprøvningen.
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Stationsbestyreren noterer navn og telefonnummer på 
prøvekørselskoordinatoren i telegramjournal, når denne overdrager 
afprøvningsområdet tilbage efter endt afprøvning. Endvidere noteres 
eventuelle restriktioner, eller andet af betydning, for området.

131 - 2
Instruks 20

13717.10.2022



SIN-G132 - 2
Instruks 20


