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Instruks 23.3 Vejle og Vejle havn. RangeringVejle og Vejle havn. Rangering
1. Almindelige bestemmelser

1.1. Gyldighedsområde

Denne instruks gælder for Vejle station og Vejle Havn.

Grænsen mellem station og havn er markeret med SR-mærke 
17.10., ”Rangergrænsen”, placeret foran afløbssko 21a ved kørsel 
fra havn mod station.

1.2. Rangering i områder med offentlig og anden færdsel

Perronovergang med traktorvejssignaler findes i sydenden af 
stationen over spor 2, 3, 4, 5, 10, 11 og 12. 

Perronovergang med traktorvejssignaler findes i nordenden af 
stationen over spor 2, 3, 4, og 5.

Traktorvejssignalerne er ikke i funktion under rangering. 
Rangerlederen skal derfor udvise særlig opmærksomhed overfor 
færdsel over sporene ved rangering over overgangene.

Følgende vejkryds er udstyret med gadesignalanlæg med 
togprogram:

- Sjællandsgade/Lollandsgade.

1.3. Stedbetjeningskontakter

Der er stedbetjeningskontakter ved sporskifterne 02a/b, 03a/b, 
04a/b, 09a/b, 10a/b, 12a/b, 16a/b, 17a/b, 18, 21a/b, 23a/b, 24a/b, 
25a/b, 28a/b, 29a/b og 30.

1.4. Hastighed

Højst tilladte hastighed

- i sidespor

- ved kørsel til havnen, inden første køretøj har passeret sporskifte 
21b

- ved kørsel fra havnen, indtil sidste køretøj har passeret sporskifte 
21b 

- på havnen.

er 10 km/t.
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1.5. Sporskiftesignaler

Når sporskifte 09a/b er stillet til kørsel ad højre gren vises for spor-
skifte 09b SR-signal 10.1. “Sporskiftet stillet til lige spor”.

2. Regler for rangeringens gennemførelse

2.1. Rangering til, på samt fra havnen

Kørsel til havnen skal foregå med slækkede koblinger, inden første 
køretøj passerer sporskifte 21b.

Rangertrækket skal have en bremseprocent på mindst 50. Hvis 
trækkraften er øverst på faldet, skal køretøjet i modsatte ende af 
rangertrækket have virksom bremse.

Kørsel fra havnen skal foregå med slækkede koblinger, indtil sidste 
køretøj har passeret sporskifte 21.b

Højeste fald/stigning mellem station og havn er 11 0/00.

2.1.1. Kørsel fra station til havn

Rangerlederen indhenter tilladelse til rangeringen hos 
stationsbestyreren.

2.1.2. Kørsel fra havn til station

Rangertrækket skal standse senest ved SR-mærke 17.10., 
”Rangergrænsen”, hvor rangerlederen indhenter tilladelse til videre 
rangering hos stationsbestyreren.

For rangertræk over 200 meter gælder, at rangerlederen skal 
indhente tilladelsen, inden rangertrækket passerer overkørsel 0b, 
Sjællandsgade.

2.2. Rangerlederens forhold

Rangerlederen skal straks underrette stationsbestyreren, når 
rangeringen i henholdsvis til og fra togvejsspor er afsluttet.

3. Overkørsler

3.1. Manuelt betjente overkørsler  

Betjeningskasser for overkørslerne 

- 0a, (ikke navngivet vej samt gangsti)

- 0b, Sjællandsgade samt Havneparken og cykelsti

er anbragt parvist på begge sider af overkørslerne. Desuden findes 
en betjeningskasse for overkørsel 0a på overkørslens relæskab (B1) 
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samt en betjeningskasse for overkørsel 0b umiddelbart nord for 
Sjællandsgade

Betjeningskasser for overkørslen 

- Toldbodgade/Havnegade/Windfeld-Hansens Gade (”Rundkørslen”) 

er anbragt på begge sider af overkørslen.

3.1.1. Overkørsel 0a

Inden rangering over overkørslen skal rangerlederen igangsætte 
advarselssignalanlægget fra en af betjeningskasserne ved at trykke 
på kontakten mærket ”Tænding (og ned)”. Drejeomskifterne i 
B1-kassen må ikke betjenes.

Overkørslen må først passeres, når tableauet ”Kontrol” blinker.

Det påhviler rangerlederen at sikre, at overkørslen går i 
normalstilling efter passage.

3.1.2. Overkørsel 0b

Inden rangering over overkørslen skal rangerlederen igangsætte 
advarselssignalanlægget fra en af betjeningskasserne ved at trykke 
på kontakten mærket ”Tænding (og ned)”.

Overkørslen står i forbindelse med lysreguleringen i vejkrydset 
Sjællandsgade/Lollandsgade, som er udstyret med togprogram.

I betjeningskasserne viser et tableau mærket ”Magasinering”, at 
togprogrammet er igangsat, men at overkørslen endnu ikke er sikret.
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Betjeningskasse for overkørsel 0b syd for overkørslen

Overkørslen må først passeres, når tableauet ”Kontrol” blinker.

I betjeningskassen ved Sjællandsgade findes tillige 

- en drejeomskifter. Denne må ikke betjenes.

- et tableau mærket ”Togprogram”, som lyser, når togprogrammet har 
sat lysreguleringen på rødt for vejtrafikken ad Sjællandsgade i 
begge retninger. Dette tableau er af orienterende karakter, og lys 
heri er ikke en forudsætning for, at overkørslen kan passeres

- en trykknap mærket ”Togprogram”, som kan igangsætte 
togprogrammet i lysreguleringen Sjællandsgade/Lollandsgade 
uden at tænde overkørselsanlægget. Denne trykknap anvendes 
ikke under normale forhold.

326 - 3
Instruks 23.3



SIN-L

Betjeningskasse for overkørsel 0b nord for Sjællandsgade

Det påhviler rangerlederen at sikre, at overkørslen går i normalstill-
ing efter passage ved at trykke på knappen mærket ”Slukning (og 
op)”.

3.1.3. Overkørslen i Toldbodgade (”Rundkørslen”)

Inden rangering over overkørslen skal rangerlederen igangsætte 
advarselssignalanlægget fra en af betjeningskasserne ved at trykke 
på kontakten mærket ”Tænding”. Drejeomskifteren i betjeningskas-
sen syd for overkørslen må ikke betjenes.
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Betjeningskasse for overkørslen i Toldbodgade syd for overkørslen

Overkørslen må først passeres, når tableauet mærket ”Kontrol” lyser.

Det påhviler rangerlederen at sikre, at overkørslen går i 
normalstilling efter passage ved at trykke på knappen mærket 
”Slukning”.

3.2. Øvrige overkørsler

Vejfærdslen skal advares ved anvendelse af håndsignal ”Stop for 
vejtrafik”.

Det skal sikres, at vejfærdslen mod overkørslen på begge sider er 
standset, før rangertrækket passerer overkørslen.
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Instruks 24.7 Aalborg og Aalborg Østhavn. RangeringAalborg og Aalborg Østhavn. Rangering
1. Almindelige bestemmelser

1.1. Gyldighedsområde

Denne instruks gælder for Aalborg station, sporforbindelsen mellem 
Aalborg station og Aalborg Østhavn samt Aalborg Østhavn.

1.2. Rangering i områder med offentlig og anden færdsel

Perronovergang med traktorvejssignaler findes over spor 0, 1, 2, 3 
og 4.

1.3. Stedbetjeningskontakter

Der er stedbetjeningskontakter ved følgende sporskifter:

1a/b, 4, 6, 8a/b, 9a/b, 11, 13, 14, 16a/b, 24, 31, 32a/b, 33a/b, 34a/b, 
35a/b, 36a/b, 45a/b, 46a/b, 47a/b, 61a/b og 71a/b.

1.4. Hastighed

Højst tilladte hastighed på Aalborg station er 25 km/t.

Højst tilladte hastighed på sporforbindelsen mellem station og havn 
er 25 km/t.

Højst tilladte hastighed på Aalborg Østhavn efter sporskifte 107 er  
10 km/t.

1.5. Sporskifteomstillingsanlæg

Sporskifterne på P-risten indgår i sporskifteomstillingsanlæg, jf. plan 
1 og 2.

For betjening af sporskifteomstillingsanlæg henvises til SIN-G 
instruks 11.

2. Regler for rangeringens gennemførelse

2.1. Generelle forhold

Rangering fra DV 205.1 mod Jernbanebroen over Limfjorden må kun 
finde sted efter mundtlig tilladelse fra stationsbestyreren.

Lokomotiver må ikke befare spor 27.

Ved rangering til og fra Østhavnen skal trækkraften være forrest i 
køreretningen, og forreste og bageste køretøj skal have virksom 
bremse.
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2.2. P-risten

P-risten er afgrænset af DV 195.4 og DV 123.4 samt SR-mærke 
17.17, ”Endepunkt for rangering for signal”. Se plan 1 og 2.

2.2.1. Rangering fra P-risten

Når rangertrækket holder stille ved DV 195.4 henholdsvis DV 123.4, 
anmodes stationsbestyreren om tilladelse til den videre rangering.

2.3. Aalborg Østhavn

Grænsen mellem Aalborg station og stamsporet til Aalborg Østhavn 
er markeret ved DV 112.2 samt SR-mærke 17.17, ”Endepunkt for 
rangering for signal”.

3. Overkørsler

3.1. Automatisk sikrede overkørsler

Stamsporet til Aalborg Østhavn passerer følgende offentlige veje, 
som er udstyret med automatisk sikrede bom- eller advarselssig-
nalanlæg:

- Ovk. nr. 5 (Vissevej i Gug)

- Ovk. nr. 6 (Cykelsti i Gug)

- Ovk. nr. 21 (Hadsundvej)

- Ovk. nr. 23 (Hadsund Landevej)

- Ovk. nr. 30 (Klarupvej)

- Ovk. nr. 32 (Egensevej)

På grund af sparsom benyttelse kan sporisolationerne til tænding 
henholdsvis slukning af anlæggene ikke påregnes at virke. 

Da det desuden er muligt, at et anlæg slukker i utide, skal en person 
fra rangerholdet under rangertrækkets passage være klar til at 
gentænde anlægget fra en af betjeningskasserne.

Det er rangerlederens ansvar, at overkørslerne er permanent sikret 
under rangertrækkets passage, og at anlægget går i normalstilling 
efter passagen.

3.2. Manuelt betjente overkørsler

Stamsporet til Aalborg Østhavn passerer følgende offentlige veje, 
som er sikret med manuelt betjent advarselssignalanlæg:

- Rørdalsvej 
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Inden rangering over overkørslen skal rangerlederen igangsætte 
anlægget fra en af betjeningskasserne. Overkørslen må først 
passeres, når tableauet mærket ”Kontrol” viser hvidt lys.

Efter endt rangering over overkørslerne skal rangerlederen betjene 
knappen ”Slukning” i betjeningskassen.

3.3. Overkørsler sikret med tavler mod vej

Stamsporet til Aalborg Østhavn passerer følgende offentlige veje, 
som er sikret med tavler mod vej

- Borgeralle

- Lundegårde umiddelbart øst for Lundegårde.

Vejfærdslen skal advares ved anvendelse af håndsignal ”Stop for 
vejtrafik”. 

Bevogtning af overkørslerne sker jf. SR § 36.
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Instruks 26.1 Kolding og Kolding havn. RangeringKolding og Kolding havn. Rangering
1. Almindelige bestemmelser

1.1. Gyldighedsområde

Denne instruks gælder for Kolding station og Kolding havn.

1.2. Rangering i områder med offentlig og anden færdsel

Perronovergang uden traktorvejssignaler findes over spor 1 og 2 
nord for perronerne.

1.3. Stedbetjeningskontakter

Der er stedbetjeningskontakter ved følgende sporskifter: 103 a/b, 
104 a7b, 105/106, 108, 114 a/b, 115 a/b samt 116 a/b.

2. Regler for rangeringens gennemførelse

2.1. Rangering til sammenkobling i spor 2

Tog, som ankommer i spor 2 fra Lunderskov, og som skal 
sammenkobles med en anden togdel, får tilladelse til rangering til 
sammenkobling ved, at PU-signalet i togvejens endepunkt viser 
”Forsigtig forbikørsel tilladt”.

2.2. Sporskifter med normalstilling

Normalstilling for følgende sporskifter er: 

- 105/106: kørsel ad højre gren

- 108: kørsel ad venstre gren

- 114: kørsel ad højre gren

- 115a/b: kørsel ad venstre gren.

Efter rangering i ovennævnte sporskifter skal rangerlederen sikre, at 
de efterlades i normalstilling.

2.3. Rangerlederens forhold

2.3.1. Rangering i samt til og fra togvejsspor

Stationsbestyrerens tilladelse indhentes forud for enhver 
rangerbevægelse i samt til eller fra togvejsspor, jf. dog punkt 2.1.

Inden rangerlederen anmoder stationsbestyreren om omstilling af 
sporskifterne 105/106, 108, 114 eller 115 a/b, skal det sikres, at der 
ikke foregår anden rangering i eller mod disse.
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2.4. Rangering til og fra samt på havnen

Rangering til havnen sker i stationens sydende gennem sporskifte 
47 højre gren (”sydlige havnespor”) og i stationens nordende 
gennem sporskifte 12 højre gren (”nordlige havnespor”).

Rangering i det sydlige havnespor skal foregå med slækkede 
koblinger.

I sydlige havnespor er grænsen mellem station og havn markeret 
med SR-mærke 17.10, ”Rangergrænsen”, vendt mod havnen. I 
nordlige havnespor er grænsen nordvestsiden af Jens Holms Vej.

Rangertræk må uden yderligere tilladelse rangere mellem station og 
havn.

2.4.1. Fritrumsprofil for rangerpersonale

På grund af snævert profil ved firma Svane og Gjørding A/S, skal 
rangerpersonalet opholde sig på den sydlige side af rangertrækket.

I ”Girafsporet” skal rangerpersonalet opholde sig på den nordlige 
side af rangertrækket.

3. Overkørsler

3.1. Manuelt betjente overkørsler

3.1.1. Sydlige havnespor

Overkørslen ved Jens Holms Vej er forsynet med gadesignalanlæg 
med togprogram.

Betjeningskasser er placeret følgende steder:

- på husgavlen ved firmaet H. Daugaard

- ved stander på Casper Müllers Gade

- på bygning ved Sdr. Havnegade.

Rangerlederen skal igangsætte anlægget fra betjeningskassen ved 
tryk på knap mærket ”Tænd”, før rangertrækket skal passere 
overkørslen. Knappen er forsynet med et grønt tableau, som blinker, 
når overkørslen er sikret.

Overkørslen må først passeres, når tableauet blinker. 

I betjeningskassen ved firmaet H. Daugaard findes to knapper 
mærket ”Tænd” - disse skal betjenes i forhold til, om der skal køres 
gennem højre eller venstre gren i sporskifte 160. 
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Et kontroltableau mærket ”Rangerprog” kan vise gult blinklys, som 
betyder, at togprogrammet er igangsat, men overkørslen endnu ikke 
sikret.

Betjeningskasse på husgavlen ved firmaet H. Daugaard.

Betjeningskasse på stander på Casper Müllers Gade. 

Betjeningskassen ved Sdr. Havnegade er identisk.

Efter rangertrækkets passage af overkørslen skal rangerlederen 
slukke anlægget ved at trykke på knappen mærket ”Sluk”.

Det er rangerlederens ansvar at sikre sig, at anlægget går i 
normalstilling efter passage.
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3.1.2. Nordlige havnespor

En overkørsel sikret med advarselsanlæg dækker såvel Jens Holms 
Vej som Nordkajen.

Betjeningskasser er placeret følgende steder:

- på nordvestsiden af Jens Holms Vej

- på østsiden af Nordkajen.

Betjeningskasse ved  Betjeningskasse ved Jens 
Nordkajen. Holms Vej.

Rangerlederen skal igangsætte anlægget fra betjeningskassen ved 
tryk på knap mærket ”Tænding”, før rangertrækket skal passere 
overkørslen. Ved siden af knappen findes et hvidt tableau, som 
blinker, når overkørslen er sikret.

Overkørslen må først passeres, når tableauet blinker. 

Efter rangertrækkets passage af overkørslen skal rangerlederen 
slukke anlægget ved at trykke på knappen mærket ”Slukning”.

Det er rangerlederens ansvar at sikre sig, at anlægget går i 
normalstilling efter passage.
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4. Meldinger om togekspedition

4.1. Togekspedition ad ”Regelgleis”

4.1.1. Toggangen planmæssig

Stationsbestyreren på afgangsstationen skal indlægge tognumre for 
alle afgående tog i det dertil beregnede elektroniske system, 
benævnt Zugmeldeanlage.

Ved normal togrækkefølge skal der ikke afgives yderligere 
meldinger.

4.1.2. Toggangen uregelmæssig

Ved ændret togrækkefølge skal stationsbestyreren på 
afgangsstationen anvende den funktion i Zugmeldeanlage, som 
”tilbyder” toget til ankomststationen.

Toget må da først afsendes, når ankomststationen gennem 
Zugmeldeanlage har accepteret toget.

4.2. Togekspedition ad ”Gegengleis”

Stationsbestyreren på afgangsstationen skal ved alle ekspeditioner 
anvende den funktion i Zugmeldeanlage, som ”tilbyder” toget til 
ankomststationen.

Toget må da først afsendes, når ankomststationen gennem 
Zugmeldeanlage har accepteret toget.

4.3. Andre uregelmæssigheder

Ved forstyrrelser i Zugmeldeanlage, uorden ved overkørslerne 2 eller 
3, eller når tog kører efter ”Befehl” (se punkt 5.1.1.), skal der altid 
foretages mundtlig meldingsudveksling mellem stationsbestyrerne.

Stationsbestyreren på afgangsstationen afgiver følgende melding til 
stationsbestyreren på ankomststationen:

Afgangsstation: ”Wird Zug (nr.) angenommen?”

Ankomststation: ”Zug (nr.) ja”

”Zugmeldung. Zug (nummer) voraussichtlich ab (minuttallet for 
afgangstid)”

Meldingen gentages af stationsbestyreren på ankomststationen.

Afgangsstation: ”Richtig”

Hvis et tog skal tilbagemeldes, sker det med følgende melding:
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Ankomststation: ”Zugmeldung. Zug (nr.) in (station/navn på 
stationsbestyrer)”.

4.3.1. Betjente overkørsler (Bahnübergangsposten)

Betjeningspersonalet ved de betjente overkørsler lytter med på den 
direkte meldetelefon.

Når overkørslerne er betjent, skal alle tog derfor meldes på den 
direkte telefon. Stationsbestyreren skal sikre, at 
betjeningspersonalet har hørt togmeldingen.

5. Togekspedition mod Friedensweg, når signalgivning ikke kan 
eller må anvendes

5.1. Stationsbestyrerens forhold

5.1.1. Kørsel på ”Befehl” fra Padborg

Hvis udkørselssignal N henholdsvis T ikke kan vise ”Kør”, kontaktes 
stationsbestyreren i Flensburg Weiche for aftale om kørsel efter 
skriftlig tilladelse, kaldet Befehl.

Inden Befehl må udleveres eller dikteres til lokomotivføreren, skal 
toget være afmeldt til stationsbestyreren i Flensburg Weiche jf. punkt 
4.3.

Når toget er afmeldt til stationsbestyreren i Flensburg Weiche, 
udleveres eller dikteres over radio Befehl nummer 8, 12, 13 eller 14 
til lokomotivføreren. Lokomotivføreren gives herefter tilladelse til 
udrangering og oplyses om, at

- der skal køres på sigt frem til første bloksignal

- hvis ikke bloksignalet viser en kørtilladelse, skal lokomotivføreren 
kontakte stationsbestyreren i Flensburg Weiche.

5.1.2. ”Befehl” kan ikke udleveres

Kan Befehl 8, 12, 13 eller 14 for forhold efter første bloksignal ikke 
udleveres af stationsbestyreren i Padborg, underrettes 
lokomotivføreren om at indhente tilladelse til viderekørsel derfra hos 
stationsbestyreren i Flensburg Weiche.

5.1.3. Lokomotivførerens forhold

Befehl kan udleveres skriftligt eller dikteres på radio.

Befehl 8, 12, 13 eller 14 er gældende fra udkørselssignal N 
henholdsvis T og er ikke tilladelse til afgang fra Padborg.
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Toget må først afgå, når stationsbestyreren i Padborg har givet 
lokomotivføreren tilladelse til udrangering og eventuelt kørsel på sigt 
til første bloksignal.

Hvis første bloksignal ikke viser en køretilladelse, skal 
lokomotivføreren kontakte stationsbestyreren i Flensburg Weiche.

6. Arbejdskøretøjer

Til kørsel over Rigsgrænsen må kun anvendes materiel, der er 
godkendt til kørsel både på DB Netzs og Banedanmarks 
strækninger. Kørslen sker efter køreplan, jf. SR § 71 punkt 2.4., og 
arbejdskøretøjet skal i nødvendigt omfang være medgivet lods.

7. Spærring af spor

7.1. Bekendtgørelse

Bekendtgørelse af sporspærring på banestykket Padborg 
Friedensweg foretages af DB Netz ved udsendelse af ”Betra”.

7.2. Etablering af sporspærring

Etablering af sporspærring aftales med stationsbestyreren i 
Flensburg Weiche. Stationsbestyreren i Padborg noterer etablering 
af sporspærring og forhindrer signalgivning til det spærrede spor jf. 
SR.

7.3. Ophævelse af sporspærring

Ophævelse af sporspærring aftales med stationsbestyreren i 
Flensburg Weiche.

Stationsbestyreren i Padborg noterer ophævelse af sporspærring og 
fjerner dækningen af det spærrede spor jf. SR.

8. Kørestrømsafbrydelser

OCK overvåger og har koblingsretten på hele Padborg station 
uanset kørestrømssystem. Kørestrømsafbrydelser foretages jf. SR.

9. Underretning af lokomotivføreren om sikkerhedsmæssige 
forhold på den tyske strækning

Underretning af lokomotivføreren om sikkerhedsmæssige forhold på 
den tyske strækning sker ved udlevering af skriftlig melding, ”Befehl”, 
kun nummer 8, 9, 10 eller 11, udfyldt efter anvisning af 
stationsbestyreren i Flensburg Weiche.

Stationsbestyreren i Flensburg Weiche underrettes, når underretning 
af lokomotivføreren har fundet sted.
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Instruks 26.9 Vojens. RangeringVojens. Rangering
1. Almindelige bestemmelser

1.1. Gyldighedsområde

Denne instruks gælder for Vojens station samt det kommunale 
stamspor mod Skrydstrup. Det kommunale stamspor er afgrænset af 
en sporstopper 20 m efter Over Jerstalsvej.

Dog er sporstykket mellem tungespids i sporskifte 7 og sporstopper 
mod nord, som følge af private ejerforhold, ikke omfattet af denne 
instruks.

1.2. Rangering i områder med offentlig og anden færdsel

Perronovergange uden traktorvejssignaler findes over spor 1 og 2 
syd og nord for perronerne.

I det kommunale stamspor mod Skrydstrup findes tre overkørsler 
som er sikret ved tavler mod vej.

1.3. Stedbetjeningskontakter

Der er stedbetjeningskontakter ved samtlige centralbetjente 
sporskifter.

1.4. Hastighed

Højst tilladte hastighed på det kommunale stamspor mod Skrydstrup 
er 10 km/t.

2. Regler for rangeringens gennemførelse

2.1. Rangerlederens forhold

Rangerlederen indhenter tilladelse hos stationsbestyreren, inden 
rangering indledes i eller til togvejsspor, herunder spor 0, samt forud 
for følgende rangerbevægelser: 

- i sporene 31-36, når et eller flere af de centralbetjente sporskifter 
112, 115a og 114a/b skal befares 

- i sporene vest for togvejssporene, når det centralbetjente sporskifte 
104 skal befares.

Den administrative grænse, mellem Vojens station og det 
kommunale stamspor mod Skrydstrup, er markeret med SR-mærke 
17.10, ”Rangergrænsen”, opstillet til venstre for sporet ved kørsel 
mod det kommunale stamspor mod Skrydstrup. Rangertræk må 
uden yderligere tilladelse rangere mellem station og det kommunale 
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stamspor mod Skrydstrup når dette i øvrigt indgår i aftalen om 
rangering.

2.2. Henstilling af køretøjer

I sidesporene vest for togvejssporene må der ikke henstilles 
køretøjer mellem tungespids i sporskifte 7 og overkørslen syd for 
sporskifte 5.

3. Overkørsler

3.1. Overkørsler sikret ved tavler mod vej

Der findes følgende overkørsler, sikret ved tavler mod vej, i det 
kommunale stamspor mod Skrydstrup:

- Danmarksgade

- Vestervang

- Over Jerstalvej.

Bevogtning af overkørslerne sker jf. SR § 36.
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