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§1

§1

1.1.

1.2.

1.3.

Sikkerhedsinstruks (SIN- PRB) for danske privatbaner.

Indledning
Regler for sikkerhedstjeneste
Grundregler for sikkerhedstjenesten ergivet i DSB sikkerhedsreglement
benaevnt »Sikkerhedsreglement af 1975« (SR).

Supplerende bestemmelser
I nasrvaerende sikkerhedsinstruks er fastsat supplerende bestemmelser
til SR.

Rangering
Rangering foregar efter bestemmelserne i DSB rangerbestemmelser
(RR)

Forklaringer

Hvor der i SR er anfert
Varetages disse opgaver ved
privatbanerne af

Toglederen FC

Trafiktjenesten hhv
driftsomrader

Direktoren eller andre, som af denne er
bemyndiget hertil

Banetjenesten hhv
elektrotjenesten

Baneafdelingen/
signalafdelingen

Maskindepotet Vaerkstedet

Forklaring pa folgende begreber

Togplaner Kan erstattes af lokalinstruks

Belaegningsplan Supplement eller erstatning for tog-
journal pa FC.
Belaegningsplan anvendes ved al
radiodirigeret trafikafvikling

Rapport eller notesbog
for lokomotivferer

Anvendes til notering af de fra FC over
radio modtagne meldinger mv

Red plakat" og SODB Hvor der i SR er anfort ..rod plakat" og
SODB henvisestil betjeningsvejledning
for det pagaeldende sikringsanlaeg.
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§§1-2
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Der anvendes f0lgende driftsformer ved privatbanerne:

Automatiske og manuelle linieblokanlaeg
Systemblokanlaeg
Radiodirigeret trafikafvikling
Ubetjent FC
Korsel pa af- og tilbagemelding aftog

§47
§2.1.4
SIN PRB instruks 1
SIN PRB instruks 2
§43

Ikke alle togekspeditionssteder har hovedsignal og centralsikring.

Det fremgar af lokal SIN og /eller TIB, hvorledes togekspeditionssteder
er udstyret med signaler hhv sikring (§ 35.1.1)

Bestemmelser med tilknytning til folgende paragraffer i SR.

§2 Almindelige bestemmelser

2.1.2. Banestraekningens inddeling.

Den fri bane mellem en togfolgestation og et holdested samt mellem
holdesteder indbyrdes benaevnes baneafsnit.

2.1.4. Systemblokanlaeg

Ved systemblokanlaeg er signalgivningen indbyrdes afhaengig saledes
- at der til et enkeltsporet banestykke ikke pa samme tid kan stilles sig¬

nal »k0r« for begge koreretninger

- at signal »k0r«, »k0r igennem« eller »stop og ryk frem« til et blokafsnit
kun kan stilles, nar dette er ubesat.

- at et blokafsnit registreres »besat«, nar gentagelsesspaerren aktiveres
af et tog pa vej ind i blokafsnittet.

- at frigivning af blokafsnittet forst indtraeffer, nartoget har passeret sig-
nalet, der afslutter blokafsnittet, og dette er stillet pa »stop«.

2.1.5. Fjernstyrede straekninger ved privatbanerne er normalt ikke udstyret
med linieblokanlaeg.

2.3.6. Automatisk gennemkorselsdrift kan endvidere anvendes pa stationer pa
enkeltsporede banestraekninger, naermere regler for anvendelse frem¬
gar af lokal SIN/TIB.

2.5.3. I tog uden togforer kan togforerens ansvar og opgaver endvidere vareta-
ges af lokomotivforeren.
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§6

§11

3 - 2

§§6-17
Howedsignaler

Felgende fra SR afvigende signaianvendelser kan forekomme:

Indkorselssignaler

Signal 6.6. "kor igennem" kan endvidere vises som et flakkende grent
lys lodret over et fast grant lys.

Udkorselssignaler

Der kan indtil videre anvendes et faelles U-signal pA en station med to
togvejsspor, uden at dette skal vaere suppleret med PU-eller SU-signal
for hvert spor.

U-signalet kan da vise felgende "k0r"-signaler.

Signalfarve Betydning

gI grant fast lys Udk0rsel fra det gennemgSende
spor tilladt.

et brandgult fast lys udkersel fra vigespor
over et gront fast lys tilladt.

Visse sporskiftesignaler kan give garanti for tungetilslutning.
Disse signaler samt andre sasrlige signaler og masrker er omtalt
i lokal SIN og/eller TIB.

Signaler for automatisk sikrede overkersler

Bestemmelser for kontrolsignaler er optaget i lokal SIN og/eller TIB.

11.10. Opstilling a! signaler

Ved automatisk sikrede overkarsler, der er i afhaengighed af hoved-
signaler m.v., kan der p§ privatbaner med straekningshastighed indtil
75 km/time anvendes overkerselssignaler (evt. dubleret) i stedet
for uordenssignaler. Jf. figur 1, side 12.

Afvigelser fra SR §11 i 0vrigt er anfert i TIB.

Maerker

17.1 Af stands mserker

Anvendes normal! ikke pi straekninger, hvor storste tilladte hastighed er
80 km/t eller derunder.

01.09.1990



17.3.

Mserke nr 17.3. anbringes 100-165 m foran overkersler, der ikke er sikret
enten med automatiske lyssignaler eller ved oversigt, dog ikke ved pri-
vat© markveje for en enkelt lodsejer eller ved private overgange.
Meerke hr 17.3. kan i ovrigt anbringes, hvor der efter forholdene er anled-
ning til at p&byde afgivelse af ftejtesignal »giv agt«.

17.4.

Maerke nr 17.4 anbringes 100-165nn foran overkorsler, der er sikret ved
oversigt.

17.5. Holdested uden hovedsignal

Hvis maerket er opstillet mindre end 800 m fra holdestedet fremq^r det
afTIB.

Der kan indtil videre i stedet for masrke 17.5 anvendes maerke »togek-
speditionssted uden l-signal« (17.5.1) (SIN plan 2), der opsaettes efter
folgende bestemmelser:

Det fremg&r afTIB, hvor masrke 17.5.1 anvendes og i hvilken af-
stand fra togekspeditionsstedet, det er opstillet.

17.7. Perron ved trinbraet

Maerket anvendes normalt ikke.

§32 Telegrammer, meldinger og skriveSser om tog-
gangen

32.1. Afgivelse af telegrammer og meldinger

Meldinger mellem FC og tog kan udveksles pr radio med tilkoblet b£nd-
optager, som optager alle samtaler. Bctndoptageren skal vaere utilgaen-
gelig for tjenestegerende FC-personale.
FC-leder skal til b&ndoptager indtale tidspunkt for tjenestens tiltraedelse
og fratraadelse herunder overgang til ubetjent FC med navn, ugedag,
dato, m&ned og klokkeslaet.

32.9. Sikkerhedstelefoner

Omfanget af sikkerhedstelefoner fremg&r af TIB.
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§34

Forstyrrelser i sikringsanlaeg. Arbejder wed og
ibrugtagning af sporanteg og sikringsanlaeg

34.1.1.3. Underretninger
Stationsbestyreren underretter FC/driftsledelsen/direktor om af-og til-
lysninger i sikringsanlaeg, safremt underretning ikke er sket pa anden
made.

34.2.2. Sikring af bane- og signaipersomaie

Til sikring af bane- og signalpersonalet under arbejde og faerdsei pa og
eftersyn af straekninger og stationer gaelder folgende regler:

34.2.2.1 Det pagaeldende personate skal baere sikkerhedsvest eller
orangefarvet arbejdstoj med reflekser.
34.2.2.2 Arbejdslederen og enhver, der pa egen hand skal udfore ar¬
bejde eller eftersyn, skal vaere udstyret med tjenestekoreplan, TIB og et
rigtigt gaende ur, samt i videst muligt omfang vaere i radiokontakt med
FC.

34.2.2.3 Personalet skal selv indhente underretning om eventuel tog-
fremforelse tidligere end planmaessig tid (SIN 50.3), tillyste ekstratog
(SR § 55), aflyste tog (SR § 84) samt om andre forhold, der kan have be-
tydning for bane- og signalpersonalets arbejde.^
Underretning indhentes pr telefon, radio eller pa anden made hos naer-
meste togfolgestation (FC).
Uanset om underretning om ekstra tog mv er indhentet tidligere pa dag-
en, skal der, safremt arbejdet gor det nodvendigt, senere pa dagen tele-
fonisk eller pa anden made indhentes supplerende oplysninger hos
naermeste togfolgestation (FC).
Den foran naevnte underretning af bane- og signalpersonale ma kun fo-
retages af personale, der er berettiget til at fungere som stationsbestyrer
og forst efter tilladelse fra stationsbestyreren.
34.2.2.4 Samtidig med at bane- og signalpersonalet indhenter de tra-
fikale underretninger,skal de oplyse stationsbestyreren om deres ar-
bejdssteds nojagtige beliggenhed eller, safremt dette ikke paforhand er
givet, mellem hvilke to nabostationer det ligger. For ®ndring af arbejds-
stedets beliggenhed gives der ny underretning herom til stationsbesty¬
reren.

34.2.2.5 Om eftersyn pa banen - f eks ved korsel pa skinnecykel - un-
derrettes pa tilsvarende vis, som beskrevet under punkt 34.2.2.4, sta¬
tionsbestyreren for en af de to togfolgestationer, der begraenser det ba-
nestykke, der foregar eftersyn pa.
34.2.2.6 Stationsbestyreren skal notere enhver underretning om
bane- og signalpersonalets faerdsei i og ved spor i telegramjournalen
samt i fornodent omfang underrette nabotogfolgestationen.
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§§ 34 - 41

34.3. Korsel pa skinnecykel

Aftryk af ordre O's bestemmelser herom fordeles mod kvittering til det i
betragtning kommende personate.

34.4. Eftersyn, vedligeholdelse mv af banen

Aftryk af ordre O's bestemmelser herom fordeles mod kvittering til det i
betragtning kommende personale.

§35 Sikring og betjening af togekspeditionssteder
35.1.1.

Ikke alle togekspeditionssteder har hovedsignal og centralsikring. Det
fremgar af lokal SIN og/eller TIB, hvorledes togekspeditionssteder er
udstyret med signaler hhv sikring.

Togekspeditionssteder uden centralsikring.

For sporskifters og sporspasrres aflasning med haengelas gaelder fol-
gende:

- sporskiftelasene ma ikke bruges til andet end aflasning af sporskifter.

- sporskifter, der aflases med haengelas, skal hensta aflast, undtagen
nar der foretages rangering eller sporskifteeftersyn.

- det er forbudt personale, der ikke skal beskaeftiges ved rangering eller
sporskifteeftersyn, at vaere i besiddelse af nogler til sporskiftelase.

- sporspaerrer, der aflases med haengelas, skal aflases, nar der er hen-
sat vogne pa sporet.

§ 41 Sporbenyttelse og togfolge pa den fri bane

41.1.1. Sporbenyttelse pa den fri bane.

Er der fastsat krydsning pa et togekspeditionssted uden l-signal, kan
der samtidig vaere to tog, der korer i retning mod hinanden pa samme
banestykke.

Pa et baneafsnit ma der ikke samtidig vaere tog, der korer i retning mod
hinanden.
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§§ 41 - 43

41.2.2. Togfolge pa den fri bane

Pa straekninger uden linieblokanlaeg og uden systemblokanlaeg kan det
tillades, at togene folger efter hinanden i mindre afstand end stationsaf-
stand, narderfindes mindst ettogekspeditionssted uden i-signal pa det
aktuelle banestykke, og da pa folgende betingelser:

- Der ma hojst vaere et tog i hvert baneafsnit ad gangen.

- Berorte tog skal vaere underrettet om korsel med baneafsnitafstand.

- Korsel til/fra ettogekspeditionssted uden l-signal skal ledes ved hjaslp
af koretilladelser, forladtmeldinger og ankomstmeldinger.

- Koretilladelse til et baneafsnit ma kun gives, nar der foreligger an-
komstmelding fra det tog, der sidst har befaret det pagaeldende bane¬
afsnit.

- Tilladelse til at afga fra en togfolgestation mod et holdested ma kun gi¬
ves som koretilladelse.

- Koretilladelsen suppleres i fornodent omfang med tilladelse til at pas-
sere eventuelle hovedsignaler i udkorselsenden i stop-stilling.

§42 Krydsning og overhaling

42.5.

Udover PC's ansvar for togs afgang fra en krydsningsstation, pahviler
der lokomotivforeren pa banestraskninger uden linieblokanlaeg ubetin-
get pligt til at kontrollere krydsende togs tilstedevasrelse.

Pa straekninger uden linieblokanlaeg skal lokomotivforeren umiddelbart
inden togafgang fra udgangsstationen pa rapporten sastte kryds ud for
de stationer, hvor krydsning og overhaling skal finde sted. Denne af-
krydsning rettes og suppleres, safremt der senere kommer meddelelse
om nye krydsninger og overhalinger eller om forlaegning af disse eller af
de tidligere fastsatte.

§ 43 Af- og tilbagemelding af tog

Bortfald af meldinger ved automatisk signalgivning

Under enkle forhold og regelmaessig toggang kan Tilsynet med Privat-
banerne tillade, at meldinger erstattes af automatisk signalgivning. Det
anfores i TIB, hvor sadan signalgivning finder sted, og hvilke radio-
meldinger lokomotivforeren skal afgive til FC
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§ 45 - 49

§45 T ogvejseftersyn
Pa stationer, der ikke har sporisolation eller ikke har fuldstasndig spori-
solation skal stationsbestyreren ved meldinger fra andre tjenestego-
rende pi stationen, hhv ved ankomst- eller forladtmeldinger fra lokomo-
tivforeren sikre sig, at togvejen er fri pa pag^ldende station.

45.1.1. Togvej uden sikkerhedsafstand

Togvej uden sikkerhedsafstand kan endvidere markeres med maerke
45.1.1. »Togvej uden sikkerhedsafstand", jf plan 2.
Masrket anbringes pa l-signalets signalmast.
Den maksimale indkorselshastighed til »togvej uden sikkerheds-
afstand« er 40 km/t.
Det fremgar af TIB eller togplan, hvilke togveje der ikke har sikkerhedsaf¬
stand.
Masrket bestaraf en hvid plade med rod kant.
Maerket har kun betydning ved signalgivning til togveje uden sikkerhed-
saf stand
Safremt maerket ikke er gaeldende for samtlige togveje, er spornumme-
ret pa aktuelle togveje angivet pa eller ved maerket.

§ 46 Ind- hhv udrangering

46.7.1.

Modgaende sporskifter, der ikke er aflast, m^ dog passeres med hojest
15 km/t, nar lokomotivforeren har overbevist sig om, at tungetilslutmn-
gen er i orden.

§47 Linieblokanlaeg

47.1.1. Straekninger med linieblokanlasg

Det fremgar af TIB hvilke straekninger, der har automatisk linieblokan¬
laeg.

§49 Togenes sporbenyttelse pa stationer

49.2.3. 49.3.3.

Normal sporbenyttelse er fastlagt iTIB/tjenestekoreplan/toganmeldelse
eller togplan.

Underretning om aendret sporbenyttelse kan af FC gives til
lokoinotivf0reren pr. radio.

12.10.1989 2
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§50 Togenes standsning p£ togekspeditionssteder

50.0. Passagersignal (SIN plan 1)

Passagersignalet er en lanterne, der viser brandgult lys. Signalet kan
vaere anbragt pa togekspeditionssteder og er placeret pa eller ved per-
ronen.

Signalet taendes af passagerer til toget.

Signalet er indrettet til automatisk slukning.

Signalet tilkendegiver, at planmaessigt standsende tog skal standse.

Det fremgar af TIB, hvor der er etableret afhaengighed mellem passager¬
signalet og et efter togekspeditionsstedet beliggende overkorselsan-
laeg.

50.1. Gennemkorende og standsende tog

Er der i stedet for ankomsttid anfort »x« i tjenestekoreplanen eller togan-
meldelsen, betragtes toget som planmaessigt standsende, men toget
standser kun safremt, der er passagerer at optage eller afsaette.

Er der ikke passagerer til det pagseldende standsningssted pahviler det
togforeren at give signal »faerdigmelding« (SR 13.2 hhv 13.3).

Underretning om ekstra standsning pa togekspeditionssteder uden »U-
signal« ma gives pr radio.

50.3. Togenes afgangstider mv

Personforende tog ma ikke afga for den i tjenestekoreplanen eller togan-
meldelsen anforte afgangstid. I ovrigt ma gennemkorende tog passere,
og ikke-personforende tog afga, indtil 4 minutter for den planmaessige
afgangstid.

Ikke-personforende tog kan dog gives tilladelse til at kore tidligere end
den planmaessige tid, safremt bane- og signalpersonale pa linien er un-
derrettet om den tidligere korsel, jf SIN 34.2.2.
Er sadan underretning ikke givet.ma tidligere korsel kun finde sted, sa¬
fremt lokomotivforeren underrettes om pa eller mellem hvilke stationer,
der kan forventes at vaere bane- eller signalpersonale pa straekningen.
Toget skal i sa tilfselde pa de pagaeldende stationer eller straekninger
fremfores med forsigtighed og med en hastighed afpasset efter sigtbar-
hed og bremseforhold, og i ovrigt under hyppigt brug af flojten.
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§53 La

53.1. Indhold 53.3. Modtagelse af La

Hastighedsnedsaettelser og sporspaerringer bekendtgores i La eller cir-
kulaereform og udsendes efter behov til alle implicerede.

§ 55 Ekstratog

55.1.6.3.

Stationsbestyreren skal sikre sig, at bane- og signalpersonale, der har
meddelt, at de er beskseftiget med eftersyn eller arbejde i naerhed af
sporet, er underrettet om et anmeldt ekstratog, for dette ekstratog ma
kore ind pa det banestykke henholdsvis spor, hvor arbejdet og/eller ef-
tersynet foregar.

I modsat fald ma ekstratogskorslen kun finde sted, safremt lokomotivfo-
reren underrettes om pa/eller mellem hvilke stationer, der kan forventes
at befinde sig bane- eller signalpersonale.

Toget skal i sa tilfselde pa de pagaeldende stationer eller straekninger
fremfores med forsigtighed og med en hastighed afpasset efter sigtbar-
hed og bremseforhold, og i ovrigt under hyppigt brug af flojten.

§62 Bremser

Bremsetabeller se bilag 1-4

62.1.14.

For tog der udelukkende bestar af Y-togs- eller skinnebusmateriel, skal
der kun udstedes bremseseddel, nar et eller flere koretojer ikke har virk-
som trykluftbremse.

§63 Togenes sammenssetning og sammenkobling

63.1.1.

Traekkraftenheder og deres anvendelse fremgar af TIB.

§ 65 Eftersyn af tog

For tog, der udelukkende bestar af Y-togs- eller skinnebusmateriel, fo-
retages eftersynet af lokomotivforeren.
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§§ 66-81

§ 66 Bremseprover

66.1. Almindelige bestemmelser

For tog, der udelukkende bestar af Y-togs- eller skinnebusmateriel, har
lokomo'tivforeren alene ansvaret for at bremseprave er afholdt, og der
skal i sadanne tilfelde ikke gives saerskilt melding om bremsepravens
afslutning til togforeren hhv stationsbestyreren.

§81 Forlaegning af krydsning

81.10.1.

Pa fjernstyrede straekninger uden linieblokanlaeg skal togene underret-
tes om krydsningsforlaegninger.
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Figur 1
SIN-PRB

Opstilling af signaler ved automatisk sikrede overkorsler
der er i afhaengighed af hovedsignaler.
Str^kningshastighed indtil 75 km/t.
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Plan 1 - 2
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Bilag 1

Bremsetabellernes anvendelse

Straekningens Togets Toglaengde Anvendes Storste
bremsetabel bremse- m Tabel Bremsearts tilladte

art angivelse hastighed

2 R indtil360 2 R 100
P indtil550 2 P 100

3 R indtil 130 3,1 R 75
R 130-285 3.2 R 75
P indtil 360 3.1 P 75
P 360-550 3.2 P 75



16-1
Bilag 2
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Bremsetabel 2 (700 m bremsevej)

Storste laengde for P-bremsede tog: 550 m
Storste laengde for R-bremsede tog: 360 m

Fald- Bremse- Med storste tilladte hastighed km/t
tal art

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

skal bremseprocenten mindst vaere

0 P 6 6 6 6 8 12 17 22 28 34 42 50 58 68 78 89 100
R 6 6 6 8 12 18 24 31 38 40 45 52 59 67 76 85 94

1 P 6 6 6 6 9 14 18 24 30 36 43 52 60 70 79 90 101
R 6 6 6 9 14 20 26 33 40 42 47 54 61 69 77 86 95

2 P 6 6 6 7 11 15 20 25 31 37 45 53 62 71 81 92 103
R 6 6 7 11 16 21 28 34 42 44 48 55 62 70 79 88 97

3 P 6 6 6 9 12 17 21 27 32 39 46 55 63 73 82 94 104
R 6 6 9 13 18 23 29 36 44 45 50 57 64 72 80 89 98

4 P 6 6 7 10 14 18 23 28 34 40 48 56 65 74 84 95 106
R 6 7 10 14 19 25 31 38 46 47 51 58 65 73 82 90 100

5 P 6 6 8 12 15 20 24 30 35 42 49 58 66 76 86 97 108
R 6 9 12 16 21 27 33 40 47 48 53 60 67 75 83 92 101

6 P 6 7 10 13 16 21 26 31 37 43 51 59 68 77 87 98 109
R 8 10 14 18 23 28 35 41 49 50 55 61 68 76 85 93 103

7 P 7 9 11 14 18 22 27 33 38 45 52 61 69 79 89 100 111
R 10 12 15 20 24 30 36 43 51 52 56 63 70 78 86 95 104

8 P 8 10 13 16 19 24 28 34 40 46 54 62 71 81 90 101 112
R 11 14 17 21 26 32 38 45 53 54 58 64 71 79 88 96 105

9 P 10 12 14 17 21 25 30 36 41 47 55 64 72 82 92 103 114
R 13 16 19 23 28 34 40 47 55 56 59 66 73 81 89 98 107

10 P 12 13 16 19 22 27 31 37 42 49 56 65 74 84 93 105 115
R 15 17 21 25 29 35 42 48 56 58 61 67 74 82 91 99 108
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Bilag 3

Bremsetabel 3.1. (350 m bremsevej)

St0rste laengde for P-bremsede tog: 360 m
Sterste laengde for R-bremsede tog: 130 m

Fald- Bremse-
tal art Med storste tilladte hastighed km/t

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

skal bremseprocenten mindst vaere

0 P 6 6 11 18 24 32 41 51 61 73 86 101
R 6 9 15 23 32 42 53 65 79 82 91 104

1 P 6 8 13 19 26 34 42 52 62 74 87 102
R 6 11 17 25 33 43 55 67 81 84 93 105

2 P 6 9 14 20 27 35 43 54 64 75 89 104
R 7 12 19 26 35 45 56 68 82 85 94 107

3 P 6 10 16 22 28 36 45 55 65 77 90 105
R 8 14 20 28 36 47 58 70 84 87 96 108

4 P 7 12 17 23 29 38 46 56 66 78 91 107
R 10 15 22 29 38 48 59 71 86 88 97 109

5 P 9 13 18 24 31 39 47 58 68 79 93 108
R 12 17 23 31 39 50 61 73 87 90 98 111

6 P 10 15 20 26 32 40 49 59 69 81 94 109
R 13 19 25 32 41 51 62 75 89 91 100 112

7 P 12 16 21 27 33 42 50 60 70 82 95 111
R 15 20 26 34 43 53 64 76 90 93 101 113

8 P 13 18 22 28 35 43 51 61 72 83 97 112
R 17 22 28 35 44 54 66 78 92 94 103 115

9 P 15 19 24 30 36 44 53 63 73 84 98 113
R 18 23 29 37 46 56 67 79 94 96 104 116

10 P 16 20 25 31 37 45 54 64 74 86 98 115
R 20 25 31 39 47 58 69 81 95 97 105 118

11 P 18 22 26 32 39 47 55 65 76 87 101 116
R 22 26 33 40 49 59 70 83 97 98 107 119

12 P 19 23 28 34 40 48 56 67 77 88 102 118
R 23 28 34 42 50 61 72 84 99 100 108 119

13 P 21 25 29 35 41 49 58 68 78 90 103 119
R 25 30 36 43 52 62 74 86 100 101 110 122

14 P 22 26 30 36 42 51 59 69 79 91 105 120
R 26 31 37 45 53 64 75 87 102 103 111 123
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Bremsetabel 3.2. (350 m bremsevej)

SIN - PRB
Bilag 4

Storste laengde for P-bremsedetog: 550 m
Storste laengde for R-bremsede tog: 285 m

Fald- Bremse- Med storste tilladte hastiqhed km/t
tal art

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

skal bremseprocenten mindst vaere

0 P 6 7 13 19 27 36 45 56 67 80 94 111
R 6 9 16 24 33 44 55 68 83 86 96 109

1 P 6 8 14 21 28 37 46 57 69 81 96 113
R 6 11 18 26 35 45 57 70 85 88 97 110

2 P 6 10 16 22 29 38 48 59 70 83 97 114
R 7 13 19 27 36 47 59 71 86 89 99 112

3 P 7 11 17 24 31 40 49 60 71 84 99 116
R 9 14 21 29 38 49 60 73 88 91 100 113

4 P 8 13 19 25 32 41 51 62 73 86 100 117
R 11 16 23 31 40 50 62 75 90 92 102 115

5 P 10 15 20 27 34 43 52 63 74 87 102 119
R 12 18 24 32 41 52 64 76 91 94 103 116

6 P 12 16 22 28 35 44 53 65 76 89 103 120
R 14 19 26 34 43 54 65 78 93 96 105 117

7 P 13 18 23 30 37 46 55 66 77 90 105 122
R 16 21 28 35 45 55 67 80 95 97 106 119

8 P 15 19 25 31 38 47 56 68 79 91 106 123
R 17 23 29 37 46 57 69 82 96 99 107 120

9 P 16 21 26 33 39 49 58 69 80 93 108 125
R 19 24 31 39 48 59 70 83 98 100 109 122

10 P 18 22 27 34 41 50 59 70 82 94 109 126
R 21 26 33 40 49 60 72 85 100 102 110 123

11 P 19 24 29 36 42 51 61 72 83 96 111 128
R 23 28 34 42 51 62 74 87 102 103 112 125

12 P 21 25 30 37 44 53 62 73 84 97 112 129
R 24 29 36 44 53 64 75 88 103 105 113 126

13 P 23 27 32 38 45 54 63 75 86 99 114 131
R 26 31 37 45 54 65 77 90 105 106 115 128

14 P 24 29 33 40 47 56 65 76 87 100 115 132
R 28 33 39 47 56 67 79 92 107 108 116 129
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Radiodirigeret trafikafvikling
I lokal SIN og/ellerTIB kan der vaere fastsat supplerende bestemmelser.

Radiodirigeret trafikafvikling er en driftsform, hvor togenes fremforelse
sikres ved radiomeldinger - afgangstilladelser, keretilladelser, forladt-
meldinger og ankomstmeldinger mellem FC og togene.

Straekninger med radiodirigeret trafikafvikling kan vaere fjernstyrede, og
er normalt ikke udstyret med linieblokanlaeg.

Straekningerne er udstyret med radioanlaeg. Alle tog og arbejdskoreto-
jer, der befarer straekningen, skal vaere udstyret med mobilt radioanlaeg.

Inden afgang fra udgangsstationen afgiver lokomotivforeren melding til
FC med oplysning om tognummer, koretojets nummer og lokomotivfo-
rerens navn.

Korslen foregar efter bestemmelserne i SR med de i denne instruks (SIN)
anforte afvigende og tilsluttende bestemmelser.

Saerlige signalgivningsformer (§ 2, punkt 3.6)

Sikringsanlaeggene er indrettet med folgende betjeningsformer
- manuel centraldrift
- understationsbetjening
- automatisk signalgivning

Afgangssignaler (§ 13, punkt 1)

»Afgang« (signal nr. 13.1) anvendes ikke.

1. Indledning

2. Bestemmelser i tilslutning til SR
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Sikring og betjening af togekspeditionssteder uden sikringsanlaeg
(§ 35, punkt 2)

Rangering og betjening af sporskifter - ogsa ved sidespor pa fri bane-
samt preve af sporskifter ma kun finde sted efter tilladelse fra FC. Tjenst-
gorende personaie pa et ekspeditionssted kan efter anmodning fra FC
deltage i betjening af sporskifter samt signalgivning, safremt de har den
fornodne uddannelse hertil.

Betjening af sporskifter og signalgivning ma kun foretages efter ordre i
hvert enkelt tilfselde fra FC, til hvem der gives melding om den udforte
ordre. Det pahviler stedligt tjenstgorende personaie, der bistar ved betj¬
ening af sporskifter mv, at give melding til FC om, at sporskifter mv er
bragt i normalstilling efter togekspedition, men i ovrigt er bestemmel-
serne om togledelse, koretilladelse, forladtmelding, ankomstmelding,
krydsning, overhaling og de herunder foreskrevne meldinger uaendret
gaeldende.

Betjening af sporskifter ved krydsninger mv

Nar 1. tog er ankommet og holder sporfrit, gives der ankomstmelding,
hvorefter FC giver andet tog tilladelse til indkorsel. Nar andet tog har gi-
vet ankomstmelding, og sporskifterne er retstillet for udkorsel, og nar
betingelserne herfor er til stede , giver FC togene koretilladelse. FC be-
ordrer det sidst afgaende af togene til at omstille og aflase sporskifterne
til det gennemgaende spor og inden afgang bekraefte, at dette er sket
med folgende melding:

Lkf: »Tog (nr) her. Sporskifterne i (holdested) er forskriftsmaes-
sigt sikret; kom«.

FC kvitterer ved at gentage meldingen.

Krydsning og overhaling (§ 42, punkt 4 og 6)

Krydsninger og overhalinger er angivet i tjenestekoreplanen henhold-
svis toganmeldelsen.

Udover FC's ansvar for togs afgang fra en krydsningsstation pahviler
der lokomotivforeren ubetinget pligt til at kontrollere krydsende togs til-
stedevaerelse.
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Af- og tilbagemelding af tog (§ 43, punkt 1.2)

Togene af- og tilbagemeides kun mellem FC og overgangsstationen.
Derudover sikres korslen ved anvendelse af afgangstilladelser, kore-
tilladelser, forladtmeldinger og ankomstmeldinger. Dette gaelder ogsa
ved understationsbetjening, hvor stationens sikringsanlaeg betjenes af
sikkerhedsprovet personale efter ordre fra FC i hvert enkelt tilfaelde.

Signalgivning. Udkorsel (§ 45, punkt 3.2 og 5.2) og
gennemkorsel (§ 45, punkt 3.3)

Signalgivning for udkorsel eller tilladelse til at passere et hovedsignal i
udkorselsenden i stopstilling, samt den i punkt 3.1 naevnte afgangstilla-
delse eller den i punkt 3.2 naevnte koretilladelse kun gives, nar der fo-
religger ankomstmelding fra det tog, som sidst har befaret pagaeldende
banestykke.

Samme betingelser gaelder for anvendelse af signalgivning for gennem-
korsel.

Sikring af perronovergange (§ 45, punkt 7)

Hvor varslingsanlaeg ikke er etableret, skal togpersonalet i tog, som ikke
korer pa sporet naermest stationsbygningen, vaere opmaerksom pa, om
der kommer tog i dette spor og i muligt omfang advare passagererne.

Togenes afgang fra togekspeditionssteder (§ 51)

Toget ma afga, nar lokomotivforeren har sikret sig

- at signal »k0r igennem« er vist fra l-signalet eller
- at afgangstilladelse hhv koretilladelse er modtaget jf punkt 3.1 hhv

3.2.
- at afgangstiden er inde
- at »faerdigmelding« er modtaget i tog med togforer

samt pa stationer med U-signal

- at signalgivning for pagaeldende spor er foretaget eller tilladelse til at
passere et hovedsignal i stopstilling er modtaget.

Ekstratog. Underretning af krydsende tog (§ 55,punkt 1.6.2)

FC sorger for at underrette plantog og tidligere tillyste ekstratog om
krydsninger med ekstratog.
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Forlaegning af krydsning. Underretning af tog (§81, punkt 10)

FC traeffer bestemmelser om krydsningsforlaegning efter indtebne for-
sinkelsesmeldinger.

Hvis det nye togekspeditionssted er forsynet med l-signaler, skal disse,
forinden der foretages krydsningsforlaegning, stilles pa »Stop«.

Der udveksles felgende meldinger:

FC: >>FC her, krydsningsforlaegning, tog X og tog Y krydser i
N.N., tog X kom«.
(FC kvittering navn)

Lokomotivforer

tog X: "Krydsningsforlaegning, tog X krydser tog Y i N.N.«.
(Lokomotivforer kvittering navn)

FC: »FC her, krydsningsforlaegning, tog Y og tog X krydser i
N.N., tog Y kom«.
(FC kvittering navn)

Lokomotivforer

tog Y: "Krydsningsforlaegning, tog Y krydser tog X i N.N.«
(Lokomotivforer kvittering navn)

Meldingerne udveksles forst med det (mest) forsinkede tog, og det an-
det tog ma ikke underrettes, forend forste tog har bekraeftet krydsnings-
forlaegningen.

Aflysning af tog (§ 84, punkt 2.2)

FC sorgerfor, at lokomotivforeren for tog, derskulle have krydset aflyste
tog, bliver underrettet om aflysningen.

Spaerring af spor. Stedlig daekning (§ 86, punkt 1.6.2.2)

Ved planlagte sporspaerringer ma kortslutningsstropper ikke anvendes,
men stedlig daekning foretages som anfort i SR § 86 punkt 1.6.2.2, »Pa
ovrige straekninger«.
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3 Afgangstilladelser, keretilladelser, forladtmeidinger og ankomst-
meldinger

3.1. Afgangstiliadelse.

Anvendes ved kersel fra stationer med l-signal til stationer med l-signal.
Afgangstiliadelse skal gives af FC til lokomotivforeren, safremt tilladelse
til videre korsel ikke fremgar af signalgivningen, og meddeles nar betin-
gelserne for afgang er tilstede.

Der udveksles folgende meldinger:

FC: »Tog ....har afgangstiliadelse fra .... (station)«.
Lokomotivforer: »Tog....har afgangstiliadelse fra .... (station)".

Er der uoverensstemmelse mellem en afgangstiliadelse og signalgivnin¬
gen skal lokomotivforeren efterkomme det, som pabyder storst forsig-
tighed og underrette FC.

En afgangstiliadelse kan gives forflere banestykkerad gangen men skal
i sa fald indeholde oplysning om fra hvilke stationer tilladelsen gaelder.
En afgangstiliadelse ma ikke gives ud over den station, hvor der skal
finde krydsning eller overhaling sted.

3.2. Koretilladelse

Anvendes kun ved korsel til/fra togekspeditionssteder uden l-signal. In-
den afgang fra et togekspeditionssted (station eller holdested) skal loko-
motivforeren have koretilladelse fra FC.

En koretilladelse kan gaelde for flere baneafsnit ad gangen. Koretilladel-
sen giver tilladelse til at kore til det togekspeditionssted, der er anfort i
koretilladelsen. En koretilladelse kan ikke gives ud over det togekspedi¬
tionssted, hvor der skal finde krydsning eller overhaling sted.

En koretilladelse til et togekspeditionssted gaelder til
- pagaeldende stations l-signal
- maerke 17,5 (Holdested uden hovedsignal)
- maerke 17,5,1 (Togekspeditionssted uden l-signal)

Herfra sker den videre korsel til standsningsstedet enten

- ved signalgivning fra l-signalet
- ved ny koretilladelse
- ved indrangering
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Keretilladelse fra et togekspeditionssted uden l-signal ma forst indhen-
tes af lokomotivforeren

- nar toget er faerdig til afgang
- ved krydsning, nar det sidst ankomne tog har givet ankomstmelding

til FC.

Der udveksles felgende meldinger:

Lokomotivforer: »Tog .... i.... (station/holdested) anmoder om koretil-
ladelse, kom«.

FC: »Tog .... har koretilladelse fra .... (station eller holde-
sted) til.... (holdested eller station).

Lokomotivf0rer: »Tog .... har koretilladelse fra .... (station eller holde¬
sted) til.... (holdested eller station).

Er der uoverensstemmelse mellem en koretilladelse og signalgivningen
skal lokomotivforeren efterkomme det, der pabyder storst forsigtighed
og underrette FC.

3.3. Forladtmelding

Forladtmelding gives af lokomotivforeren til FC, nar det forlanges af FC,
og ma forst afgives, nar maerket »rangergraensen« er passeret.
Det kan i lokal SIN/togplan/TIB/tjenestekoreplan/toganmeldelse vaere
anfort, at forladtmelding ogsa skal gives i andre tilfaelde.

Der udveksles folgende meldinger:

Lokomotivforer: »Tog .... har forladt.... (togekspeditionssted)«.
FC: »FC her, tog.... har forladt.... (togekspeditionssted)«.

3.4. Ankomstmelding

Lokomotivforeren skal uopfordret efter et togs ankomst til et togekspe¬
ditionssted give ankomstmelding til FC
- nar toget har faet signal »k0r« fra l-signalet medmindre der forud er gi¬

vet afgangstilladelse fra pagaeldende station
- nar toget har faet tilladelse til at passere l-signalet i stopstilling
- nar toget skal krydse et andet tog pa stationen/holdestedet
- nar FC i ovrigt forlanger det.

Ankomstmeldinger ma forst afgives, nar toget holder sporfrit pa det nor-
male standsningssted pa stationen/holdestedet.
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Der udveksles folgende meldinger:
Lokomotivferer: »Tog....(nr)....ankommet til ....(station/holdested)«.
FC: »Tog....(nr)....ankommet til....(station/holdested)«.

Er ankomststationen en forgreningsstation tilfejes i meldingerne
»fra....(station)....".

4. Radioanlseg

Radiocentralen er placeret i FC.

Om de mobile anlaegs indretning og betjening, se lokal SIN/TIB.

De faste radioanlaeg er indrettet saledes, at alle meldinger herfra Swes
i alle mobile anlaeg. Alle samtaler optages pa lydband.
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Instruks for ubetjent FC

1 Indledning

FC kan i naermere fastsatte tidsrum jf TIB eller togplan vsere ubetjent, sa-
fremt radio- og fjernstyringsanlaeg er saledes indrettet, at de kan om-
kobles/betjenes som anfort nedenfor.

1.1. Omkobiing af radioanlaeg

PC's radioanlaeg omkobles, saledes at opkald kun kan ske mellem tog
og
- en betjent togfolgestation, hvis stationsbestyrer da varetager PC's

opgaver m h t radiomelding, assistance ved nedbrud o.s.v. eller
- en Falck-station eller lignende, der i tilfaelde af uheld eller lignende kan

foranledige assistance, men som ikke ma deltage i udveksling af sik-
kerhedsmeldinger vedrorende toggangen.

1.2. Signalgivning

FC foranlediger den fornodne signalgivning foretaget.

1.3. Antal tog pa straekningen

Der ma hojst vaere 1 tog pa straekningen ad gangen.

Der kan dog vaere indtil 2 tog pa straekningen ad gangen, safremt yder-
ligere

- stationssikringsanlaeggene er indrettet med automatisk funktion ved
pavirkning fra togs passage af kontaktsteder og

- der er etableret fast krydsning pa station med udkorselssignaler og
- togene pa saerlig radiokanal kan foretage opkald til hinanden i forbin-

delse med driftsmaessige forhold (krydsningsforlaegning, forsinkel-
sesmeldinger o s v).

1.4. Overgang til ubetjent FC

FC ma ikke overga til ubetjent, for den toggang er afviklet, som plan-
maessigt skal have fundet sted, mens FC er betjent.
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1.5. Afgivelse af ankomstmelding

Det skal i TIB, lokal SIN eller togplan fastsaettes

- hvortil togets lokomotivferer skal afgive ankomstmelding, mens FC er
ubetjent,

- hvorledes denne melding skal videregives til FC, nar denne atter over-
gar til betjent FC.

1.6. Overgang til betjent FC

Nar FC atter overgar til betjent FC, skal FC sikre sig oplysning om den
toggang, der har fundet sted, mens FC var ubetjent.


